


IDEI 
CONTEMPORANE 



Coperta colecţiei: VALENTINA SOROŞ 

Traducere din limba germană de 

RADU STOICHIŢĂ 
şi 

VASILE ZAMFIRESCU 

GEORG LUKĂrS 
ONTOLOGIE 

Lucht<,rhand VerJa� 

Neuwied und Darmstadt 

1971, 1973 



GEORG LUKĂCS 

ONTOLOGIA 
EXISTENŢEI SOCIALE 

Studiu introductiv de N. TERTUI.IAN 

1975 

EDITURA POLITICĂ 
BUCUREŞTI 





GEORG LUKACS 

ŞI RECONSTRUCŢIA ONTOLOGIEI 
IN FILOZOFIA CONTEMPORANĂ 

Interesul ou care a fost �i este aşteptată ,ultima mare 

locrare filozofică a �ui Georg (Gyorgy) Lukaa;: Zur 
Ontologie des gesellschaftlichen Seins (Contribuţii la 
ontologia existenţei sociale) J arc multilple ex.plicaţii. Unele 
pr�vesc 'locul ei ,în evoluţia ginditonillui, Ontologia ech;
vallÎnd cu un adevărat deznodămînt �n ,lunga �i 5inuoa6a 

deven ire intelectuală a Jui Lukaos, altele !Sînt lega'te de 

de.s.tinu.l marxismului contemporan. Nu e6te, credem, o 

exagerare să se afirme că cele două 'tipuri de explicaţii 
sin t în hună măsură convergente. Opera lui Lwkăcs &e 

află demult �n centrul discuţiilor asupra unora dintre 

problemele filowfice capi,tale ale marxismului ,în secol ul 

nostru. Ea a devenit un adevărat punct de referinţă, din 

unghiuri 'ele vedere ade5eori foarte cri'tke, ,pentI1u dilfe

pitele orientări ale gîndirii marxistc aoetuale. Apariţia 
Ontologiei es.te menită, fără dndoială, .să Isrtueze Într-o 

nouă lumină asemenea controverse. 

S-a vorbit, de pildă, frecvent despre ",marxismul he· 

gelian" al iui L'U'kacs. Fonnurla apare şi ijn una dintre 

cele rnai recente scrieri dedicate operei şi personalităţii 

sale: milca monografie a lui Geonge Lidbthcim ( apărută 
iniţial, în 1970 la Londra ş i traJdU5ă ulterior în germană şi 
franceză) . Cu tit.l u de reproş, ea revine, indirect sau 

explicit, în texte diverse . Conferinţa rostită de Jean-Paul 

Sartre în 1961 la Institutul "Gramsci" din Roma cu 

tema "Subiectivitate şi marxisnl" , tipărită pentru prima 

oară Într-un număr recent al rev,istei mi,laneze Aut-aut 

( 136-13 7 ,  iul ie---octombrie 1973), se ridică, în intro

ducerea ei, impotriva ideii că funcţia conştiinţei in viaţa 

socială ar fi doar să incarneze o "dialectică obiectivă", 

pxistentă în imanenţa procesului social. Sartre protes-
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tează vehement împotriva interpretării marxismului ca 

un "obiectivism" sau ca un "panobiectivism", deoarece 
urmarea inevitabilă a unei asemenea concepţii ar fi o 

inadmisibilă diminuare a subiectivităţii individuale, tra

tată ca o simplă sursă de erori sau ca o realizare inadec

vată a mişcării sociale obiective; el califică punctul de 

vedere descris mai sus drept un "idealism dialectic" (tra

vestit fără succes în materialism), iar Lukacs este invocat 
drept exponentul său, fiind gratificat cu epitetul de nog
gettivisto idealista" (p. 134 şi 138). Am fi gata să con
siderăm fonnula din urmă drept un simplu expedient po

lemic, fără a o lua prea în serios; ne amintim însă că, 

in opera sa apărută cu un an înainte, Critica raţ iunii 
dialectice, Sartre desfăşurase pe larg procesul său impo
triva unui asemenea tip de gîndire, pe care acolo il 

numise şi "le materialisme dialeotJique du dehors ou 
transcenden taI" (materialismul dialectic din afară sau 

transcendental) ( p. 124). Reducerea subiectivităţii la o 

simplă funcţie exponenţială, de expresie a unor entităţi 
impersonale preexistente (în speţă a unor situaţii isto

rice obiective), ar putea fi considerată efectul tipic al 

unui proces de hegelianizare a marxismului. 

Pe un alt plan, o similară primejdie de a eclipsa ro
lul subiectivităţii în istorie era intrevăzu tă de Maurice 

Merleau-Ponty în adeziunea lui Lukacs la gnoseologia 

materiaIistă a lui Lenin din Materialism şi empiriocriti
cism. Autorul cărţii Les Aventures de la Dialectique cita 

la un moment dat un pasaj din introducerea lucrării 

lui Lukacs: Der junge Hegel, in care dialectica vieţii 

sociale era descrisă ca un proces "obiectiv, care se desfă

şoară în viaţa oamenilor independent de ştiinţa sa şi 

voinţa lor", iar obiectivitatea realităţii sociale era defi

nită ca o "a doua natură" (g.hilimelele ii aparţin aici lui 

Lukacs). Un ClJSemenea punct de vedere 17 ai uralist in in
terpretarea vieţii sociale era tăgăduit energic de Merleau

Ponty, care vedea în el un regres evident faţă de auten
tica metodă dialectică dezvoltată de Lukacs in cartea sa 

Istoria şi conştiinţa de clasă. Reacţia lui Merleau-Ponty 

era departe de a fi neindreptăţită: este suficient  să spu
nem că Lukacs va trata pe larg, în mod firesc, problema 

mai sus enunţată în Ontologia existenţei sociale şi va 

supune unei critici amănunţite compararea societăţii cu 
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o "a doua natură" (in ce măsură analizele sale din 

Ontologie infinnă pasajul amintit din Der junge Hegel, 
va rămîne să vedem la momentul potrivit). Am men
ţionat polemica lui Merleau-Ponty deoarece poziţia vi
zată de el a avut o anumită răspîndire in interiorul 
gîndirii marxiste: interpretarea naturalistă a vieţii so
ciaJle (termenul fiind luat, bineînţeles, în sens filozofic) 
a pătruns adeseori şi pe calea transformării mecanice a 
materialismului istoric într-un simplu hegelianism răstur

nat, automişcarea Ideii fiind convertită rectiliniu în auto
mişcarea raporturilor de producţie. Ontologia existenţei 
sociale va aduce şi aici precizări decisive, deschizînd o 
cale proprie spre lămurirea problemelor enunţate (elu

cidînd şi funcţia reală a gnoseologiei lui Lenin în opera 
lui Lukacs). Să amintim doar că echivalarea marxismului 
cu un hegelianism inversat a fost insistent cultivată şi de 

adversari ai gîndirii rmaterialitst-istorice, ca Benedetto 
q,oce, care a identificat mereu "Materia" cu o simplă 
formă răsturnată a Ideii, văzînd în ele deopotrivă simple 
entificări ale unor abstracţiuni. 

Tendinţa de a reduce gîndirea lui Lukacs la o "va
riantă hegelianizată a marxismului" 1 şi-a găsit una din

tre expresiile ei cele mai revelatoare în scrierile inspirate 

de linia filozofică a italianului Galvano delIa Volpe şi 

mai ales în excitanta lucrare amplă a lui Lucio Colletti 

Il marxismo e Hegel (,Editori Laterza, Bari, 1969) . Col

letti consideră că rădăcina principală a erorilor comise 

de Lukacs, ca şi de numeroşi alţi marxişti, stă in asi

milarea necritică a atitudinii lui Hegel faţă de Kant şi a 

criticii hegeliene la adresa intelectului în numele ra

ţiunii, inclusiv a fundamentului ei: distincţia tranşantă 

între intelect şi raţiune. Autorul cărţii amintite revine 

insistent asupra ideii că tentativa hegeliană de a "fluidi

fica" determinărÎ'le rigide ale intelectului prin interme

diul conceptelor concrete ale raţiunii nu poate fi diso

ciată de idealismul hegelian şi de tezele lui fundamen
tale: identitatea Între gindire şi existenţă, Între subiect 

şi obiect. Ne este cu neputinţă să urmărim aici mean-

1 George Lichtheim. Lukacs, Fontana Collins, Lon. 
dra, 1970, p. 128. 
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drele raţionamentelor lui Colletti, adeseori pe cit de 
acute pe atît de discutabile şi contrariante. El urmăreşte 

să demonstreze, în fond, că ontologia logic-ideaJlistă a 

lui 'Hegel, departe de a Ii doar o excrescenţă a "lSiste
mului" pe trupul unei metode, ea însăşi robustă şi va
lidă, afectează substanţa intimă a discursului filozofic he
gelian. Să spunem doar că ginditorul italian apără cu 

îndîrjire drepturile intelectului şi ale cunoştinţei finite, 
împotriva relativizării lor şi a dizolvării determinaţii,lor 
finite în cele infinite din filozofia hegeliană. Lucio Col
letti propune, de fapt, o nouă lectură a filozofiei clasice 
germane şi o altă interpretare, decit 

.. 
cea devenită tra

diţională, a origini,lor filozofice ale marxismului. Kant, 

lnai curînd decît Hegel, ar trebui să fie considerat un 
adevărat precursor filozofic al marxismului, deoarece fi
lozofia kantiană, spre deosebire de cea hegeliană, refuză 

să dizolve existenţa în gîndire şi afirmă, dimpotrivă, ete

rogene�tatea ineliminabilă a celor două planuri. Teza cen
trală a cărţii Il marxismo e iI egel este că intreaga cri
tică hegeliană împotriva caracterului finit şi limitat al 
determinaţiilor intelectului ar fi, de fapt, o critică îm
potriva materialismului şi a validităţii cunoştinţelor ştiin

ţifice, întemeiate Ln mod necesar pe .principiul aristote
lic al noncon tradicţiei. Eroarea funestă a lui Engels (şi 
a posterităţii lui, inclusiv Lukacs ) stă in a fi substituit 
opoziţiei fundamentale Înlre idealism şi materialism opo
ziţia Între metafizică şi dialectică : ei au acceptat tezele 

hegeliene despre preeminenţa proceselor faţă de lucruri, 

a devenirii faţă de fenomene, a unităţii faţă de distincţii, 

fără a-şi da seama de idealismul consubstanţial unui ase

nlenea demers de gîndire în filozofia hegeliană. Hegel 

s-ar arăta grăbit să depăşească autonomia sensibilă a 

fenomene1lor spre a ancora în regiunea esenţei şi con
ceptului, deoarece, asemenea oricărui idealist veritabil, el 

urnlăre-şte să le substanţializC'ze şi să le hipostazieze pe 
cele din urmă. Cum au putut Însă accepta marxiştii 

amintiţi cu atîta supeIifkiaJl i tate, 5e întreabă CdlIf'tti, dezin

voltura hegeliană faţă de autonomia fenomenelor particu
lare şi faţă de echivalentul ei gnoseologic; determinaţiile 
finite ale intelectului, apărate cu energie de Kant prin 

tezele despre ireductibilitatea sensibilului la cunoştinţa 

intelectuală, fără a vedea că ea este inseparabil legată 
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de însăşi orientarea fundamentală a filozofiei lui lIegel; 

resorbirea lucrurilor distincte Şl a determinaţiilor lor 

finite �n irufinitul conceptului şi al Ideii, anularea ma

terialităţii lumii în favoarea unei supremaţii a logicului 

şi a unei ontologii �dealiste ? 

Este momentul să ne Întrebăm la rîndul nostru: să 

fie oare adevărat că Lukacs şi ceilalţi ginditori marxişti 

vizaţi au neglijat cele indicate mai sus? Să fie oare 

adevărat că ei au bagatelizat implicit idealismul şi spi

ritualismul hegelian, inclusiv teleologismul său cu carac

ter logicist-raţionalist? Lucio Colletti doreşte in mod evi

dent să situeze marxismul in prelungirea liniei de gin

dire a logicii aristotelice şi a tradiţiei ştiinţifice galileene 

(opera lui Galvano della Volpe Logica come sczenza 
posiiiva ar fi paradigma unei aremenea direcţii de gin

dire 2), să res'taureze �n drepturile lor depline illu.minis

mul (inclusiv empirismul lui Hume), criticismul kantian 

şi materialisrnul feuerbachian. A,dversarii săi principali 

sint, pe de o parte, linia de gindire a "marxismului oc

cidental" (formulă folosită de Merleau-Ponty pentru a 

desemna gîndirea de tinereţe a lui Lukacs din cartea sa 

Istoria şi conşt iinţa de clasă, şi operele lui Karl Korsch) 

şi, pe de altă parte, "materialismul dialectic", în forma 

pe care i-ar fi imprimat-o Engels, mai ales în Dialectica 

naturii. "Marxismului occidental" i se reproşează de a 

fi relativizat distincţia între subiect şi obiect, răpind 

obioctului prioritatea ontologică, dar mai ales de a fi 

asociat critica "reificării" capitaliste cu critica intelec

tului şi a ştiinţei, conjugîndu-Ie în mod arbitrar. "Mate

rialÎlSlmul dialeotic", în inţelesul aui Cohletti, ar purta 

vina de a folosi un concept ilegiti·m: "dialectica mate

riei", transferînd fără justificare legile hegeliene ale dia

lecticii în cîmpul naturii şi societăţii. Ambele direcţii nu 

sînt pentru Colletti docît ramificaţii "corupte" alt' gîn

dirii hegeliene, opera lui Georg Lukacs, în cele două 

2 "Logica come scienza posztzva a lui delIa VoI pe 
este, după părerea noastră, tot ceea ce a produs mai im
portant marxismul european în aceaSltă perioadă de după 
război", scrie Lucio Colletti (Il marxismo e Hegel, 
p. 401). Lukacs, În conversaţiile sale, trata cu sarcasm 
gîndirea lui delIa Volpe drept un neopozitivism! 
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faze ale dezvoltării el marxiste, incarnindu-Ie succeSlV 
în mod exemplar. 

Nu ne-am fi oprit atît de insistent asupra scrierii lui 
Colletti, ca un preludiu Ia analiza Ontologiei lui Lukacs, 
şi mai ales a capitolului ei despre Hegel, dacă cele două 
instanţe critice revendicate cu atîta energie de gindito
rui italian in polemica sa împotriva orientării lukacsiene : 
critica logicismului idealist hegelian şi teza despre carac
terUlI extralogic al existenţei (sa.u in alţi ternneni: prio
ritatea ontologicului faţă de logic) nu ar figura ca două 
coloane de lSusţinere ale în5e§i Ontologiei Jui Lukacs. Lucia 
ColJetti lSe arată la un moment dat nemulţumit de elogiul 
pe care îl aduce Lukacs in cartea sa despre Tînărul 
Hegel poziţiei lui Hegel in problema raporturilor dintre 
fenomen şi esenţă, precum şi depăşirii erorilor kantiene. 
Lukcks ,celebra la Hegel teza despre obiectivitatea fe
nomenului şi a esenţei (în timp ce pentru Kant feno
menele aparţin doar lumii aparenţelor, iar esenţele sint 
un produs al intelectului cunoscător) ;  el descoperea la 
Hegel, în consecinţă, adeseori o "involuntară şi incon
ştientă aplicare a criteriilor materialiste ale cunoaşterii 
juste", deci a teoriei reflectării. Lucio Colletti se arăta 
scandalizat de faptul că Lukacs vedea pînă şi in "plato
nismul" lui Schelling un progres in direcţia obiectivităţii, 
dacă îl raportăm la idealismul subiectiv kantian. Ni se 
pare că aici se află un nod principal al divergenţelor 
între poziţia lui Lukacs şi cea a criticului său italian. 
Tocmai pornind de la tezele de mai sus, Lukacs a putut 
pătrunde în dialectica intimă a raporturilor între feno
men şi esenţă, descrisă de Hegel, şi a putut preţui me
ritul istoric al tpzelor hegeliene despre saltul necesar de 
la cunoaşterea prin intelect Ia cunoaşterea prin raţiune. 
El a putut astfel arăta că dialectica hegeliană, în miezul 
ci valabil, reprezintă o metodă genială de a investiga 
rpalitatea ca devenire şi proces, esenţele aflîndu-se Într-o 
inex tricabilă )('gătllră cu nlultiplicitatea determinărilor 
fpnomenale. 

Surpriza pe care o oferă Ontologia existenţfi sociali' 
a lui Lukacs cri ticilor şi adversarilor săi (de la Merleau
Ponty la Lucio Colletti) este de a conserva într-o sin
teză armonioasă cele două exigenţe statuate de ultimii 
Într-o opoziţie "ireconciliabiIă": teza despre ireductibi-
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litatea ontologiei la logică, a planului existenţei la cel 
al conştiinţei, şi consecinţa ei: critica ascuţită a ori
cărui logicism, sint dezvoltate la fel de convingător ca 
şi vasta operaţie de recuperare a principalelor categorii 
ale dialecticii hegeliene, prin eliberarea lor din schemele 
idealismului şi teleologismului. 

* 

Georg Lukâos a trecut j-a redaetarea operei sale Contri
buţii la ontologia existenţei sociale chiar in anul cînd 

a încheiat Estetica: 1962. Notele biografice anexate de 
Istvan Meszaros la st udiul său Lukacs' Con cept of Dia
lectic (The Merlin Press, Londra, 1972 ) ne aduc la 
c unoştinţă că autorul a iniţiat noua sa operă "cu un 
mare entuziasm". Tranziţia de la Estetică la Ontologie 
era Într-adevăr un proces cu totul firesc. Sfera de cu
prindere a problenlelo r in opera dintîi depăşea c u mult 

stI icta i nvestigare a fe nO l ll enului estetic ; Estetica a fost 

de fapt o p r i mă grandioa"ă aplicaţie a metode i onto

logice-gent>tice în filowfie. Este semnificativ că Lukacs 
îşi expl'ima la. un nlOment dat o anumÎ'tă nemulţumire cu 
privire la tit1ul elat operei sale de estet ică sistematică : 

Die Eigenart des Asthet ischen (SpeciJiiQW esteticului); 
el nu-l considera cu totul propriu, deoarece intenţia sa 
fundamentală era de a incadra activitatea estetică în 
ansamblul activităţi,lor spirituale ale omului , îmbrăţişind 
astfel aproape întreaga dinamică a vieţii !SOCiale 3. Sînt 
cunoscute, de asemenea, declaraţiile sale anterioare anului 
amint it mai sus: Lukacs anunţase mereu că după ispră
virea Esteticii avea de gind să realizeze celă,lalt mare 
proiect al său: Etica ( sau, şi aic i, mai exac t: o analiză 
a principiului etic în ansamblul activităţilor umane) . 
Cele citeva luni de meditaţie intensă care s-au scurs 
intre încheierea Esteticii şi iniţierea Ontologiei l-au con
vins, se pare, că, atît din punct de vedere o ntologic , cit 

ŞI din punct de vedere logic, o analiză a specificităţi i 

3 Gesprache mit Georg Lukacs Hans Heinz Holz, Leo 
Kof.ler, Wolfgang Abendroth. Herausgegeben von Theo 
Pinkus, Rowohlt V �rlag, 1967, p. 10. 
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eticului reclamă în mod necesar anume operaţii teore
tice preliminare: o incursiune în anatomia şi fiziologia 

vieţii sociale (termenii trebuie luaţi, bineinţeles, ia figu
rat) . Procedind astfel, gînditorul se supunea constrin
gerilor propriei sale gîndiri şi premiselor ei fundamen
tale, genetic-ontologice: a analiza stratificarea fenome
nelor şi proceselor de "jos" în "sus", rupînd definitiv cu 

tradiţia inversă a idealismului filozofic. Este foarte vero

simil, în acelaşi timp, că Lukacs se afla atunci departe 

de a bănui ceea ce avea să urmeze: scrierea menită să 

fie doar o "introducere" la Etica sa va deveni o operă 
vastă, de o reală densitate şi complexitate teoretică, care 

îi va absorbi în întregime ultima pedoadă a vieţii. 

Intreruptă în aprilie 1963 de moartea soţiei sale (Istvan 

Meszaros ne oferă informaţia surprinzătoare că filozoful 

va lupta timp de cîteva luni cu gîndul sinU!Ciderii şi 

va scrie în acea perioadă eseul despre Minna von Barn
helm ) ,  elaborarea Ontologiei va continua aproaJPe nein
trerupt de-a lungul anilor următori ( 1964-1968), fără 
ca autorul să se deoidă a o încredinţa tiparului, chiar 

după ce opera propriu-zisă era încheiată . Discuţi ile Cll 
elevii săi şi obiecţiile lor au jucat aici, se pare, un rol 

deloc neglijabil. Spre a ilustra sinuoasa geneză a On

t ologiei, în absenţa altor mărturii mai precise, ne îngă

duim să cităm mai jos, în succesiunea lor temporală, 

cîteva scurte fragmente din scrisorile primite de autorul 

rîndurilor de faţă din partea lui Lukacs 4. Cu tot laco

nismul lor, ele evidenţiază, credem, laboriosul proces de 

definitivare a operei, nu lipsiJt de semnificativa ahernanţă 

a momentelor de optimism şi de prudentă reţinere: " ... Cit 

priveşte Ontologia, sper să fiu gata cu ea pînă în vară. 

Apoi puteţi să luaţi înţelegere cu Luchterhand (editura 

vest-germană. - n.n . )  pentru o traducere" (6 ianua

rie 1968); " . .. Scuzaţi -mă că răspund atît de scurt la 

scrisoarea dumneavoastră atît de interesantă şi amănun
ţită, dar sînt foarte ocupat cu încheierea Ontologiei" 

(6 februarie 1968); "In iarna care a trecut nu am 

ajuns încă la stadiul de a realiza textul definitiv al On-

4 Cîteva SCrISOrI au apărut, traduse, în Luceafărul 
(5 ianuarie 1974). 
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tologiei. E de sperat că totuşi aceasta va fi posibil in 
scurtă vreme (in absehbarer Zeit) " (3 1 martie 1969); 

"Cu Ontologia lucrurile Înaintează foarte încet. Am re

dactat în toamnă prima formă a unui Prolegomenon 
( circa 300--400 de pagini) . Corectarea şi eventuala re

vizuire se află ca sarcini incă în faţa mea ... " (14 ianua

nie 1971, cu numai cilcva luni înainte de moarte). 
Este inutil acum să ne pierdem în conjecturi asupra 

motivelor care l-au determinat pe Lukacs să amine tipă
rirea operei sale. Mărturiile rămase concordă doar pînă 

Ia un anume punct, fără a ne îngădui să măsurăm pro

porţiile exacte ale scrupulelor şi nemulţumirii autorului 

faţă de propria sa operă. Prefaţa Ia culegerea Drumul 
meu spre Marx, apărută Ia Budapesta în 1969, carac

terizează mamuscrisul Ontologiei drept "o primă formu

lare" a ideilor, adăugînd imediat: " ... examenul său apro

fundat a demonstrat că el reclamă a fi regindit şi re

maniat în mod serios înainte de publicare. O asemenea 

remaniere constituie acum esenţialul preocupărilor mele" 

(prefaţa este datată octombrie 1969) 5. Ni se pare astăzi 

incontestabil că a fost în fapt vorba mai puţin de o "re

Inaniere", cît de elaborarea unei scrieri noi, destinată 

să figureze ca o introducere Ia opera existentă: Prole

gomenele la o ontologie a existenţei sociale. Ea urma să 

cuprindă implicit şi răspunsurile la obiecţiile elevilor săi. 

Un interviu acordat de Lukacs în ultima parte a anu

lui 1968 revistei engleze de 5tmga New Leit Review ne 

oferă o mărturie puţin diferită de cea amintită mai sus, 

cuprinzmd, în acelaşi timp, o indicaţie semnificativă asu

pra titlului operei sale. Vorbind despre ideea directoare 

a Ontologiei: noua soluţie propusă tradiţionalei antinomii 

necesitate-libertate, Lukacs afirma că opera ar fi înche

iată (is completed) , doar primele capitole formînd încă 

obiectul unei revizuiri. El ţinea să atragă atenţia inter

locutorului său că titlul operei este Zur Ontologie des 

gesellschaltlichen Seins, şi nu Onto logie des gesellschalt 

lichen Seins. Explicaţia oferită ne inter esează în mod 

deosebit, deoarece Lukacs mărturisea pentru întiia oară 

5 G. Lukacs. Mon chemin vers Marx. Preface, în 
revista Nouvelles Etudes Hongroises, voI. 8, 1973, p. 91. 
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că îşi privea voluminoasa scriere drept începutul unui tra

valiu teoretic, a cărui consolidare şi dezvoltare nu ar fi 

fost cu putinţă decît prin activitatea viitoare a altor 

ginditori. Era astfel exprimaJtă deopotrivă conştiinţa iniţia

torului unui drum teoretic (cel al elabo·rării unei ontologii 

marxiste), dar şi sentiImentul imposibilităţii de a împlini 

singur misiunea propu-să: "Obligaţia pe care mi-am asu

mat-o va reclama penttru cuvenita ei rea.lizare travaliul co

lectiv al multor ginditori. Dar eu sper că ea va indica 

bazele ontologice ale acelui sooialiMll al vieţii de fiecare zi 

(socialism of every-day Zife) despre care am vorbit"6. O 
mărturie aparţinînd unui oaspete v�t-geI'lBan, care Il-a vjzi· 

tat pe Lukacs in uhimele sale luni de viaţă, ni-l arată pc 
g.înditor eX1primîndu-şi in mod mai hotărnt eonvingerea că 

opera sa era în fond 'încheiată, singurul său obiectiv supli
merutar fiind elaborarea unei "introduceri .destinate să o in

temeieze" 7. Să adăugăm, în sfîrşit, la contrapunctul de 

mărturii diferit nuanţate, care trădează incertitudinile 

bătrînului filozof cu privire Ia puterea de convingere a 

discursului teoretic în ultima sa operă, una personală. 

La întrebările noastre cu privire la soarta Ontologiei, în 

cadrul ultimei convorbiri pe care am avut privilpgiul 

să o purtăm ieU LuMcs (�n .luna martie 1971), el a f(lj'
mulat la un moment dat un răspuns care evidenţia un 

sentiment final autocritic: "Ontologia este o ştiinţă fi

lozofică încă prea tînără; nu am izbutit să-mi exprim 

ideile in 'Cimpul ei aşa CtL'11 am reuş�t în Estetica" 8. 
Cu puţin timp �nainte de a muri, Georg Lukks � 

acoroat Editurii Luchterhand imprima·tur-uI pentru 

două ca.pi,tole din Ontologie, destinate să apară sub 
forma unor mici voI urne au tonome: el considera, desigur, 

atît capitolul Falsa şi adevărata O ntologie a lui Hegel, 

oît şi pe cel dedicat Muncii drept deplin realizate din un

ghiul său de vedere şi deci susceptibile de a fi tipărite 

8 G. Lumos. On his Lile and Work, �n New Left 
Review, iulie-august 1971, p. 52. 

7 TeJet + Kritik, numărul special (39/40, octombrie 
1973) dedicat lui Georg Lukacs, p. 78. 

S N. Tertulian. Georg Lukacs sau "sinteza imposibilă", 
în voI. Critică, Estetică, Filozofie, Editura "Cartea româ
nească", 1972, p. 340-341. 

14 



în formă separată (ele constituie şi materia volumului 

de faţă). Editura vest-germană a tipărit, după moartea 

lui Lukacs, pe lîngă cele două capit.ole menţionate şi 

un al treilea: cel intitulat Principiile ontologice funda
mentale ale lui Marx (Die ontologischen Grund prinzipien 
von Marx) . Recent, revista maghiară de filozofie Ma
gyar Filozolidi Szemle a iniţiat publicarea, în traducere 

maghiară, şi a unui al patrulea capitol: cel intitulat 

ReproducJia. 
Este momentul să spunem cîteva cuvinte despre struc

tura operei în ansamblu, citită de noi în manuscris. Lu

crarea este divizată în două mari părţi: cea dintîi, cu 
prinzînd mai ales investigaţii în istoria ontologiei şi a 

controverselor cu privire Ia legitimitatea ei, poartă titlul 
Situaţia prezentă a problemei (Die gegenwartige Pro

blemlage) ; cea de-a doua este intitulată Complexele de 
probleme cele mai importante (Die wichtigsten Problem
komplexe) şi include capitolele teoretice fundamentale 

ale operei. Prima parte, după o scurtă introducere dedi

cată unui istoric sumar al problemei ontologice de-a lun

gul timpului, consacră un prim capitol unei analize cri

tice a neopozitiviJSmului şi existenţialismUJlui, considerate 

principalele direcţii negative în filozofia epocii noastre. 

Un al doilea capitol este dedicat, în replică Ia cel an

terior, singurului fiJozof care ar fi adus o contribuţie 

decisivă, printre gînditorii secolului nostru, la întemeie

rea ontologiei ca ştiinţă filozofică: Nicolai Hartmann. 

Cele două mari capitole cu care se încheie prima parte 

sînt consacrate lui Hegel: H egels falsche und echte On

tologie, şi lui Marx. S-ar putea vorbi de un dezechilibru 

în ordonarea istorică a matefIel: capitolele dedicate 

orientărilor fiJozofice contemporane preced analizele con

sacrate ontologiei lui Hegel şi principiilor ontologice ale 

lui Marx. Se pare că Lukacs refleota la ideea de a În

locui primele două capitole cu Prolegomenele� devenite 

adevărata introducere a operei, paginile iniţiale urmînd 

a fi transferate la finele cărţii, sub forma unor anexe. 

Patru mari capitole scandează partea a doua a operei, 

cea prop riu-zis teoretică: munca, reprodulCţia, idealul şi 
ideologia (Das 1 deelle und die Ideologie) � înstrăinarea. 

Este partea cea mai importantă şi mai substanţială a 

1 ucrării, condensînd principalele iniţiative teoretice ale 
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gînditorului pe calea spre realizarea obiectivuilui său fun
damental: întemeierea unei on tologii nlarxiste a existenţei 
sociale pe baza unei vaste operaţii de restaurare a sensu
lui gen'llin al doctrinei lui Marx. 

Se cuvine să adăugăm că pentru reconstituirea tezelor 
ontologice ale lui Lukâcs ne stau la îndemînă, pe lîngă 
textul de proporţii copleşitoare al operei postume, o serie 

de texte auxiliare, unele de cea mai mare însemnătate. 

Ne gîndim la conferinţa din 1968 pregătită spre a fi 
rostită la Congresul de filozofie de la Viena, intitulată 
Bazele ontologice ale gîndirii şi acţiunii umane, inclusă de 
asemenea în volumul de faţă şi mai ales la Convorbirile 
cu Georg Lukacs ale !ui Rans Heinz Holz, Lea KofIer 
şi Wolfgang Abendroth din septembrie 1966, editate de 
Theo Pinkus în 1967. O serie de interviuri ( cum este cel 
tipărit de New Leit Review) sau reproducerea unor 

convorbiri (chiar dalCă textul lor poate fi subiect de 
cauţiune, cwn este cazul cu cel tipărit de Hans-Die trich 
Bahr în revista Der Monat in luna februarie 1966, amen
dat politicos intr-un număr ulterior al revistei de Lukacs) 
ne pot oferi, de asemenea, indicaţii preţioase. Ultinla ex
punere sistematică a ideilor filozofice ale ginditorului : 

P10legomenele la o ontologie a existenţei sociale, încheiate 
cu puţin timp inainte de moarte, completează în mod 

necesar sursele amintite. 
Traducerea în româneşte şi editarea unor fragmente din 

ultima mare operă a lui Georg Lukâcs reprezintă un im
portant act de cultură: colecţia "Idei contemporane" a 
Editurii politice, care s-a distins şi pînă acum prin atîtea 
iniţiative remarcabile în tipărirea lucrărilor din cîmpu1 
ştiinţelor umanistice, merită pentru ediţia de faţă stima 
şi recunoştinţa tuturor ci ti torilor de scrieri filozofice . 

Situarea ontologiei în centrul problematicii filozofice a 

marxismului,  promovată de către Lukâcs, nu a fost scu
tită, chiar din capul locu'lui, de împotriv iri. O aură de 
desuetudine înconjura o ştiinţă filozofică legată în aparenţă 

mai curind de tradiţia speculativă şi metafizică a filozo
fiei decît de orientarea ei modernă , de tip ştii nţific. Medii 
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filozofice occidentale dintre cele mai diverse, inspirate de 

marxism, s-au arătat sceptice faţă de demersul filozofic al 

lui Lukacs. 

Ontologia ca "ştiinţă a existenţei" sau ca ştiinţă a 

"existentului ca �xistent" ("das Seiende als Seien des((, 
după fonnu�a lui Njcolai HartJmann) lSe ocupă prin defi

niţie, înainte de toate, ou quidditatea lumii, in Ipura ei 

generici-tate, şi cu principalele ei categorii (probleme ca 

,�de n otion e entis", "de essentia et existen tia" J "de sin
gulari et universali" etc. a.parţin repertoriului ei de teme 

tradiţionale). Mediile filozofice mai sus menţionate, însu

fleţite şi de starea de spirit contestatară a unei părţi a ti

neretu�ui din Occidentul ultimului deceniu, erau înclinate 

să pună mult mai curînd conceptul de praxis în centrul 

problematicii filozofice a marxismului: cum ar putea o 

ştiinţă - ontolog,ia -, care ar privHegia, prin natura ci, 

dacă nu aspectele statice şi invariante ale lumii, în orice 

caz transsubiectivitatea ei, să devină cheia de boltă a unei 

doctrine întemeiate pe transformarea revoluţionară a socie

tăţii ? 

Enzo Paci, principalul animator al grupului din jurul 

revistei Aut-aut, inspirat de năzuinţa unei lSintere intre fe

nomenologia lui Husserl şi cri,tica economiei politice a lui 

Marx, a fost printre cei dintîi care au exprimat limpede 

o asemenea poziţie. El a revendicat pentru subiectul oco

nornic şi psihologi·c şi pentru operaţiile hlli precategodale (cu 

alte cuvinte anterioare autonomizării diferitelor ramuri ale 

activi tăţii umane) dreptul de preeminenţă în fundarea 

marxismului, W1potrivindu-se utiJizării, cu ti,tlu de prio

ritate, a conceptului de "existenţă" şi a complementului 
�ău pe plan filozofic: ontologia. Enzo P aci nu reuşeşte 

să descopere o mediaţiune posibhlă între conceptul onto

logic fundamental: existenţa ca existenţă, şi sfera acti
vităţii practice a subiectului, singura care întruchipează 

pentru el punctul de plecare aII reflecţiei filozofice. "In
telegem ontologismul lui Lukacs ca antiidealism, dar l-am 

înţelege mai bine dacă ar fi, în loc de ontologism, ope

raţionism precategorial, praxis tocmai în sensul lui Marx ... " 

Prejudecata că ontologia şi conceptul de existenţă ar im

plica prin definiţie ideea de substanţă imobi1ă, fără a 

putea legitima istoricitatea lumii şi emergenţa subiecti

vităţii, cu totalitatea actelor ei practice ("operaţiile pre-
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categoriale", cuprinse de Lukacs in sfera vieţii cot idiene) , 
impregnează raţionamentele ,lui Paci: "Or, tocmai fiindcă 

nu e posibil să transformăm termeni ,reali precategoriali în 
termeni ca «existenţă» (essere) şi în cei derivaţi din el , 

noi nu putem să acceptăm cuvintul ontologie, cu atît 

mai puţin atunci cînd, aşa cum face Lukacs, el este ra
portat la Hartmann". Lucrurile apar şi mai clare în

tr-un alt pasaj: "Natura şi travaliul uman social sînt 

devenire şi istorie, şi în nici un caz existenţă, ontologie 

a existenţei, sau straturi ontologice ale existenţei" 9. Im

posibilitatea de a se elibera de teza fenomenologică a 

subiectului ca factor constitutiv în inteI1lretarea filozofică 
a lumii ( fie şi cu corectivul: subiectuJ transcendental 

trebuie înlocuit cu subiectul practic, al "operaţiilor preca

tpgoriale") şi de a înţelege Însemnătatea tezei ontologice 
fundamentale: autarhia existenţei în raport cu activi

tatea conştiinţei, chiar pentru intemeierea actelor practice 
ale subiectului, caracterizează in mod eviden't gîndirea fi

lozofului italian . Să mai semnalăm o consecinţă carac

teristică a refuzului lui Paci de a menţine o distincţie 

tranşantă in,tre plan UII eXLSltenţei şi cel al conştiinţei: pro
iecţia teleologiei şi a praxis-ului chiar în cîmpul naturii 

extraumane. Nu încape îndoială că o asemenea teză ar 

fi fost cenzurată cu extremă severi ta'te, şi  pe bună drep

tate, atit de Nicolai Hartmann, cit şi de Lukacs. 

Aprehensiuni similare, în sensul că o gîndire de tip 

ontologic ar putea prejudicia funcţia creatoare a subiec

tivităţii şi, prin urmare, vocaţia subiectului revoluţionar, 

au fost exprimate într-o convorbire cu Lukacs de către 

un discipol al lui Ernst Bloch, Hans-Dietrich Bahr. Inter

locu torul vest-german căuta să-i demonstreze că a defini 

funcţia conştiinţei drept O reflectare, fie ea şi dialectică, 

a unu i "in-sine" independent de ea echivalează cu ilnpo

sibilitatea de a interpreta viitorul altfel decit ca o pre

lungire a prezentului. I-Ians-Dietrich Bahr pleca de la. pre-

9 Enzo Paci. A proposito di fen olllenologia e marxismo. 
Considerazioni sul "Dialogo" di Vajda şi Lavoro e t eleo
logia, în Aut-aut nT. 27, �anuarie�februarie 1 972, p. 1 2 1 ,  
48 şi 120 ( ultimul text este un scurt comenrtariu pe mar
ginea tezelor lui Lukacs cuprinse în capitolul despre 
muncă din Ontologie) . 
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misa că "ontologismul" lui Lukacs nu ar lăsa loc acelei 

dimensiuni fundamentale a existenţei definite de Ernst 

Bloch cu termenUll de N och-Nicht-Sein (ceea-ce-nu-există

încă ).  Fără îndoială, nu i-a fost greu lui Lukacs să de

monstreze netemeinicia obiecţiei aduse: ontologia sa acordă 

categoriilor de posibilitate ( în sensul dynamis-ului aristo

telic ) şi de latenţă, alături de cea a reali tăţii, un loc nu 
mai puţin important decît gîndirea lui Ernst Bloch (ceea 

ce nu exclude divergenţele importante în cîmpul ontolo

giei şi al teoriei cunoaşterii între cei doi gînditori) . 

Obiecţiile lui Bahr rămîn, totuşi, simptomatice: ele tră

dează încl inaţia de; a asocia ideea de ontologie cu tendinţa 

de sanctificare a existentului, deci cu o s·tare de spirit 
conservatoare 10. 

Simpatia puternică arătată de Lukacs operei lui Nicola i 
Hart·mann şi mai ales principalelor sale lucrări de filozofie 

ontologică ( cărţii inaugurale a "ciclului ontologic": Zur 
Grundlcgung der Ontologie, dar şi suitei ei : Der Aufbau 
der realen Welt sau Das teleologisches Denken) apare de

plin comprehensibilă. Energia cu care Nicolai Hartmann 

a pus în valoare autonomia suverană a existenţei în ra

port cu activitatea subiectului cunoscător, insistînd mereu 

asupra neutralităţii şi in diferentei celei dintîi faţă de cel 

de-al doilea, a găsit un ,teren extrem de receptiv in gîn

direa lui Lukacs. Ontologia lui Nicolai Hartmann cu

prinde în prima ei parte anal ize persuasive dedicate dis

tincţiei principiale Între existenţă (Seiendes) şi obiect 

(Gegenstand) , cu scopul de a întemeia teza sa funda

mentală : ireductibilitatea planului ontologic la  cel epis

temologic. Fostul partizan al şcol ii neokantiene de la 

Marburg şi, ulterior, al fenomenologiei lui Husserl avea 
conştiinţa clară că iniţiativa sa de restaurare a ontologiei, 

după deceniile de dominaţie a neokantianismului, poziti

vismului şi fenomenologiei , echivala cu o schimbare a 

axei în orien tarea filozofiei contemporane. 

10 Hans-Dietrich Bahr. Zuversicht statt Hoffnung (Ein 
Gesprăch m it Georg Lukacs) , în Der Monat, februarie 
1966, nr. 209. Lukacs şi-a e�primat, cu o desăvîrşită 
curtoazie, Într-o scrisoare trimisă revistei Der M onat 
"metodica îndoială" faţă de exactitatea textului lui Bahr, 
respingîndu-i, 'totodată, concluziile (M ethodischer Zweifel, 
in Der M onat J apri·l ie 1966, nr. 21 1 ) .  

19 



Obiectul circumscris fn spaţiul cunoaşterii de către 
subieotul cunoscător, chiar privit in devenirea lui, este 
departe de a coincide cu realHtatea pdmordială a existen
ţei-în-sine ( das Ansichseiende) . Nicolai Hartmann va 
vorbi, prin UI1mare, de prioritatea ontologică a unei 
" «exitstenţe» supraobiectuaJle" (ein ilbergegenstăndliches 
"Sein") 11, spre cucerirea căreia se îndreaptă întreaga 

încordare a procesului cunoaşterii (prin objectum -
Gegenstand, Ha�tmann definea acel cimp al existenţei 
intrat in orizontul subiectu'lui cunoscător). El înţelegea 
astfel să sublinieze că. adevărata cunoaştere implică tot
deauna un raport de transcendenţă cu o realitate care 
o depăşeşte în mod necesar. 

Existenţa-in-sine, independentă de conştiinţă, irupea 
în centrul problema'ticii filozofice. Desconsiderarea la care 
atit neokantianismul, cî·t şi pozitivismul au ISUPUS ontolo
gia era astfel leumnată. Ni.co1ai Hartmann şi Georg 
Luk.âos nu vor înoeta 5ă denunţe eroarea fuooamen tală a 
celor două curente de gînrli,re : a căuta 1n e�menul .pro
cesului cunoaşterii cheia problemelor existenţei, ignorînd 
faptul că gnoseologia nu va putea niciodată substitui 
ontologia, deoarece ea ii este prin definiţie subordonată. 

S-a petrecut, într-adevăr, în viaţa filozofică a ultime
lor decenii un fenomen revelator: trei ginditori profund 
deosebiţi, Martin Heidegger, Nicolai Hartmann şi Georg 
Lukăcs, venind pe căi diferite, au întreprins fiecare cîte 
o impresionantă tentativă de repunere in drepturi a on to
logiei, ca adevărată temelie a filozofiei. Este semnificativ 
că pe toţi trei îi uneşte o adversitate comună impotriva 
neokantianismului, a ipOzitil\li'smu'lui şi chiar (oricit de para
doxal s-ar părea, în cazul lui Martin Heidegger) înlpo
triva fenomenologiei lui Husserl. Era ca şi cum epoca de 
criză de după primul război mondialI ar fi pus subit În 

IUfITlină {riahilitatea, dacă nu totala inanitate, a ca t{'lgori
ilor pur epistemologice ale criticismului neokantian şi ar 

fi impus cu vioJenţă, in cimpul problematicii filozofice, 

drepturile imprescriptibile ale realităţii şi "existenţei ca 

existenţă". Toţi cei trei gînditori vor face repetate refe-

11 Nicolai Hartmann. Zur Grundlegung der Ontologie, 
Walter de Gruyter Verlag, Berlin und Leipzig, 1935, 
p. 17. 
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riri la Aristotel şi Ia valoarea paradig,matică a metafizicii 
sale pentru reînnodarea firului rupt al marii tradiţii filo
zofice (la Heidegger Însă cu rezerve importante) oI O serie 
de texte ale lui Martin Heidegger, recent publicate, cu
prind mărturii extrem de interesante asupra drumului său 
filozofic şi asupra ambiguităţi�. esenţiale a raporturilor sale 
cu fenomenologia lui I-Iusserl. Trezi,t sub impulsul unor 
lecturi din Franz Brentano şi al unor lucrări şi Iprelegeri 
ale profesorului său de dogmatică de la Facultatea de 
teologie din Freiburg, Car,l Braig, itnteresul lui Heidegger 
pentru problematica ontologică a fost stimulat într-o mă
sură decisivă de revelaţia fenomenologiei şi de contactul 
cu scrierea lui Edmund Husserl Logische Untersuchur.gen 
(în special de cea de-a şasea dintre "cercetările" cu-
prinse în caflte) o Ape'lul lui Husserl: cu faţa către feno
mene, către lucrurile înseşi (zu den Sachen selbst), din
colo de orice prejudecăţi şi de orice interpretări filow
fice preconcepute, reprezintă şi astăzi pentru Heidegger 
marea iecţie valabilă a fenomenologiei, care a clătinat 
dominaţia neokantianismului şi a pregătit în mod direct 
tranziţia spre ontologie; pe .de altă parte, susţine Hei
degger, Husserl ar fi recăzut sub inHuenţa lui Natorp 
şi a neokantianismului, orientÎndu-se spre "fenomenologia 
transcendentaIă", mai ales odată !Ou lucrarea sa 1 deen zu 
einer rein en Phanomenologieo.. (1913), ceea ce ar fi echi
valat cu o regretabilă restaurare a primatului conştiinţei 
în raport cu problematica "existenţei", şi deci cu o înde
părtare de Ia cucerirea filozofică iniţială 120 Nicolai Hart
mann, cu altă orientare şi cu alte instrumente intelectuale, 
va supune unei critici egal de intransigente "teoriile 
cOI1lŞtmţei" (Bewusstseinstheorien) şi eroarea lor originară: 
confuzia între obiect şi existenţă în problema cunoaşterii. 
El a demonstrat convingător în introducerea On tologiei 

sale că tocmai tf'ndinţa teoriilor amintite de a de'Veoperi 
în pura imanenţă a procesului cognitiv criteriile cunoaşte
rii juste a provocat decadenta problemei cunoaşterii în 
epoca modernă. Odată cu eliminarea din problematica 
filozofiei kantiene a "lucrului în sine", denominaţiune a 

12 Martin Heidegger. Zur Sache des Denkens, Max 
Nienneyer Verlag, Tiibingen, 1969, !po 47-48 şi 81-90. 
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existenţei independente de conştiinţă, neokantianismul a 
dat semnalul degringoladei. Logicismul, prin punerea sem
nului de egalitate între actul cunoaşterii şi actul jude
căţii, şi psihologismul, prin reducerea procesului cognitiv 
la o suită de acte sufleteşti, au provocat o funestă eroare 
simetrică: au înlocuit concepţia cunoaşterii ca act de 
"euprindere" a unei realităţi autarhice, independente de 
conştiinţă, prin concepţia ei ca un proces autosuficient, 
in care obiectul este definit prin actele intenţionale ale 
subiectului. Meritul esenţial al lui Hartmann este de a fi 
arătat că reaHtatea-în-sine nu poate fi identificată pur şi 
simplu cu realitatea cunoscută, de a fi menţinut fermă 
distincţia Între "necunoscut" şi "cunoscut" în procesul 
cunoaşterii şi de a fi pus astfel În valoare inepuizabilita
tea existenţei în raport cu actele subiectului cognitiv. 

Unul din aspectele cele mai interesante ale gîndirii lui 
Hartmann este critica exercitată la adresa fenomenologiei 
lui Husserl şi a unora dintre tezele lui Heidegger derivate 
din ea. Formula programatică a lui Husserl: către lucru
rile înseşi, a Însemnat de fapt o întoarcere către "feno
mene"; Hartmann observă însă cu ascuţime că "feno
menele" nu pot fi identificate pur şi simplu cu lucrurile 
înseşi. Fenomenele sînt pentru Husserl realitatea prezentă 
în conştiinţă, purificată de orice reziduu exterior, graţie 
reducţiei fenomenologice: Hartmann intervine din nou spre 

a arăta că dincolo de sfera fenomenelor, a "ceea ce este 

dat", se află zona necuprinsă a "existenţei ca atare", a 

on tologicului Ansichseien des. Intenţionalitatea este, Într-a

devăr, o lege a conştiinţei (orice aot al conştliinţei vizează 

"ceva") ; ea nu-şi află garanţia valabili tăţii decît dacă o 

raportăm la "existenţa ca existenţă", aflată dincolo dp 

conştiinţă şi manifestînd o deplină "nepăsare" fată dC' Cll
prinderea ei prin actele intentionale ale conştiinţei. Mp

toda fenomenologică a afirnlat suveranitatea ,,feI10meIW
lor"; "ea nu a ajuns Însă pînă la lucruri" 13, deoarece 

a rămas încă prizoniera "iInanenţei conştiinţei". Nicolai 

IIartmann insistă mereu asupra faptului că procesele gîn
dirii, reprezentării, fanteziei nu-şi pot afla în ele însele 

criteriul validităţii, deoarece actul gîndirii, de pildă, poate 

13 Nicolai Hartmann, op. cit .� p. 56 ŞI 160-161. 
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viza şi ceva " inexistent" ; numai confruntarea Cu realita· 
tea independentă de el îi poate oferi un certificat de: vala

bilitate. A rămîne cantonat !În sfera celor dintii ( cum se 
întîmplă cu idealismul şi cu diferitele lui variante episte
mologice : criticismul, logicismul, metodologismul sau psi
hologismul) înseamnă a te menţine doar în sfera deriva tă 
a "caracterului reflectat" (Reflekt iertheit) al lurnii  în 
conştiintă, deci în cîmpul a ceea ce Hartmann numeşte 
intentio obliqua ; scopul demersului ontologic al gindirii 
filozofice este însă de a recuceri contactul genuin ( na
tural) cu lucrurile, propriu vieţii cotidiene şi ştiinţei ade
vărate, deci de a regăsi intentio recla. Observaţii critice 
asemănătoare sînt indreptate împotriva conceptului hei

deggerian de "fenomen", formulat în introducerea la Sein 

u n d  Zeit (Nicolai Hartmann nu se va referi aici doar 
l a  Heidegger, ci Ia fenomenologie în general) ; definind 
fenomenul drept ceea ce " se-arată-pe-sine", Hei.degger ar 
fi departe de a atinge adevărata regiune ontologică a 
"existenţei ca existenţă", deoarece cea din urmă este în 

sine indiferentă faţă de actul de "a-se-ară ta-pe-sine" ( spe
cific doar relaţiei subiect-obiect în procesul cunoaşterii ) 
şi poate cu prinde prea bin e  zone ascunse, care scapă pre
zenţei fenolnenale ( Georg Lukacs va relua, pe o al tă bază, 
cri tica lui Hartmann în secţiunea dedicată existenţialis
mului din Ontologia sa ) .  ; 

Resurecţia ontologiei este revendicată de Georg LukJics, 
înainte de toate, în polemică explicită cu neopozitivismul . 
Rudolf Carnap este pentru el adeseori o adevărată b ete 

noire. Reducţia întregii problematici filozofice la catego

riile pur ,logice şi epistemologice ale subiectului cunoscă
tor şi complementul ei necesar : transgresarea opoziţiei 
tradiţionale între "idealism" şi "realism" ( materialism ) ,  
inclusiv negarea apriorică a ontologiei, trezesc opoziţia 
aprigă a lui Lukacs nu doar din motive pur filozofice, ci 
deoarece ar exprima o tendinţă mai profundă, cu caracter 
social-istoric : voinţa de a instaura. triumful omnipotent 
al subiectului manipulator asupra unei realităţi deposedate 
de substanţialitatea, densitatea şi "asprimea" ei. Programul 
neopozitivismului : a descoperi criterii pur ima n en te ale 
cunoaşterii juste, punînd în paranteză chestiunea ontolo
gică fundamentală : existenţa sau inexistenţa lumii externe, 
independentă de conştiinţă, este energic repudiat de către 
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Lukacs. Demonstraţia sa urmăreşte să scoată la iveală 
contradicţiile interne ale demersului neopozitivist : logi·ca 
procesului cunoaşterii impune prin ea însăşi confruntarea 
cu realitatea externă. Oricît ar fi de mari progre
sele matematicii Şl ale logicii ma {ema tice sau ale 
semioticii, tendinţa neopozitivismului de a reduce cunoa
şterea exactă la cunoaşterea matematică, sau de a des
coperi în analiza limbaj ului cheia cunoaşterii juste, se lo
veşte de obstacole serioase. Matematica ne oferă reflecta
rea exactă a raporturilor dintre fenomene, constituin
du-se Într-un "mediu omogen" ideal, instituit în acest scop, 
fără 1nsă a ne edilica asupra "substr�turiJor" lor. Max 
Planck a arătat, în mod convingător, de-a lungul con
ferinţei sale Posit ivismus und reale Aussenwelt (Poziti
vismul şi lumea externă reală) , că orice rezultat al unei 
operaţii matematice în cîmpul fizicii are nevoie de o in
terpretare fizicală (cea mai discretă şi mai fină măsură
toare, a unei greutăţi sau a intensităţii unui curent, arc 
nevoie, spre a fi utiHzată fizica;l, de un număr de corec
turi, care nu pot fi dooUlSe decit dintr-o "teorie" sau din
tr-o ,,�poteză", deci uti.lmndu-5e noţiuni din af ara ITJăsu ră

to rii propriu-zise) 14. Nicolai IIartrmann, la r.îndul său, se va 
opri adeseori de-a lungul 011 tologiei asupra ideii că nici o 
analiză cantitativă nu poa'te fi considerată suficien tă sie În
seşi : ea este totdeauna determinarea cantitativă a unei 
existenţe autarhice, cu proprietăţi intrinseci, �necantita
tive". "Spre a înţelege în mod corespunzător o formulă 
matematică a mecanicii, care se determină prin semnele 
m, t, g, v . . .  , este necesar să cunoşti dinainte ce este 
masa, durata temporală, aJCceleraţia, viteza" Hi.  Georg 
Lukacs se va înscrie deopotrivă pe aceeaşi linie de gîn
dire, împotrivindu-se energic identificării sUlnare a reali
tăţii-în-sine cu metodele logice sau matematice de inves
tigare a ei. 

Este uşor să înţelegem motivul pentru care tendinţa 
neopozitivismului de a neu traliza "problema ontologică" 
(existenţa sau inexistenţa lumii reale) şi de a dizolva 
existenţa în sistemul de relaţii şi măsurători instituit d e  

14 Max Planck . Vort rage und  Erinnerungen , Wisse n 
schaftliche Buchgesel1schaft, Danru.tadt, 1970, p. 238 .  

15  Nicolai Hartmann, op .  cit . ,  p. 237 .  
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subiectul cunoscător trezeşte în Lukacs o adversitate atit 
de înverşunată. El vede în ea echivalentul filozofic al 

manipulării generalizate din ,lumea capitalismului modern 

(cu răsfringeri negative şi în lumea socialismului) . Nă
zuinţa de a marca limpede autonomia realităţii şi a prin
cipalelor ei momente ca'tegoriale ( inclusiv a fiinţei şi 
substanţei umane) faţă de ceea ce poate fi cuantificat şi 
maniJpulat animă in mod clar demersul ontologic al gîn
dirii ultimului Lukacs şi polemica sa antipozitivistă. Obiec
tivul său prinl. ;pal este de a menţine fermă distincţia în
tre realitatea-în-sine, pe de o parte, conceptele şi raţiona
mentele ştiinţei, pe de altă parte. Teza neopozitivismu

lui că valoarea unei teorii ştiinţifice o oferă aplicabili
tatea ei practică imediată este supusă unui examen critic 
atent. Inţelegerea restrictivă a conceptului de practică 
va fi sever incriminată. Există un înţeles nemijlocit şi o 
accepţie mijlocită, mult mai cuprinzătoare, a noţiunii de 
practică: verificarea experimentală, în sensul pe care i-l 
dă Carnap, de pildă, acoperă doar sfera celui dintîi. Se 
ştie că pentru Carnap conceptele "metafizice", în care este 
inclusă întreaga problematică tradiţională a filozofiei, şi 

în pri'lllui rind ontologia, sînt "lipsite de sel1JS", deoarece 
n u  ar avea nici o întemeiere în evidenţa experimentală. 

Polemica sa se îndreaptă nu numai împotriva unor pseudo
concepte ca "entelehia" lunlii organice, dar şi impotriva 
unui concept de genul "cauzalităţii" ( "esenţa raportului 
cauzal" ) ,  declarat la fel de "speculativ" şi ",lipsit de sens" 
ca şi cel dintii 16. Lukacs va lua apărarea "metafizicii", 
denunţată de Carnap, pornind 'tocmai de la indicarea 
caracterului restrictiv şi îngust al noţiunilor de experi
ment şi practică în teoria neopozitivistă. El va arăta ast
fel, în sprijinul tezei sale, că istoria cunoaşte nu puţine 
cazuri cînd omul a obţinut în activitatea practică nemij
locită succese incontestabile, sprijinindu-se însă pe teorii 

false ( mai exact, sprijin.indu-se pe cunoştinţe limitate 

exacte, articulate însă într-o teorie de ansamblu falsă ; de 

exemplu, navigaţia în antichitate, orientată pe baza siste

mului :ptolomeic) . Existenţa în cîmpul ştiinţei a unor 

16 Rudolf Carnap. La Science et la Metaphysique 
de vant L 'analyse logique  du langage, Paris, Hennann & 

ele , 1 9 34,  p. 38. 
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pseudo teorii, de genul "vitalismului" în biologie, nu poate 
fOmla un argument în favoarea limitării cunoaşterii ştiin
ţifice la evidenţa experimentală nemij locită şi împotriva 
aventurării ei în cîmpul mediaţiunilor şi generalizărilor mai 
complicate, care transgresează în mod necesar nemij loci
rea. "Faptele", ln înţelesul neopozitivist, şi faimoasele 
"propoziţii protocolare" (Protokollsătze) , destinate să le 
cuprindă, sînt departe de a epuiza oîmpul existenţei şi 
al cunoaşterii ; este necesară, aşadar, instituirea unei ac
cepţiuni mult mai vaste şi mai cuprinzătoare a noţiun ii 
de practică decît cea cultivată de pragmatism şi neo
pozitivism. Evidenţa ei se impune ÎnJdată ce 'privim omul 
în contact cu totalitatea problemelor vieţii sociale, deci 
în confruntare cu cele care afectează condiţia sa în inte
grali tatea ei. 

Era inevitabil ca Lukacs să aj ungă, pe drumul pole
micii sale antipozitiviste, în faţa importantei probleme a 
raporturilor dintre ştiinţă şi filozofie. Tocmai actul inter
conectării şi analizei comparative a rezul tatelor diferitelor 
şti inţe impune în mod necesar generalizările filozofice şi 
formarea acelei concepţii despre lume ( Weltbild) anate
nliza t e  de empi rismul logic al neopozi,tivismului drept o 
goală speculaţie. Teza fundamentală a on tologiei : autar
hia realităţii în raport cu conştiinţa, este deopotrivă rezul
tatul unei asemenea generalizări. Nicolai Hartmann a avut 
dreptate să spună că adevăra ta philosophia prima este de 
fapt o philosophia ultima, deoarece ea nu poate fi clă
di,tă deoît pe baza tot�lizării expe rien ţei a-eumulate 17 .  

Lukacs se v a  strădui, p e  de altă parte, să întemeieze, cu 

o energie egală celei a lui Nicolai Ha rtmann, autonomia 
filozofiei în raport cu cîmpul de investigaţie al diferitelor 
ştiinţe. Fără îndoială, el se arată perfect conştient că o rice 
tend inţă de trans fo rmare a ontologiei fil ozofice într-o 
ştiinţă supraordonată celorlalte ştiinţe, cu d reptul de a 
legifera în cîmpul lor, reprezintă un anacronism definitiv 
( prăbuşirea sistemului hegelian apare astfel ca un proces 
isto ric profu nd înd reptăţi t ) . El se împotriveşte însă, cu o 
egală vigoare, transfo rmării filozofiei într-o simplă ancilla 

scien t iae, cu corolarul ei : preeminenţa problemelo r  de 

17 Nicolai I Iartmann , op. cit ., p. 33-3 5. 
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logică, de teoria cunoaşterii sau de psihologie, filozofia 
urmînd a se mărgini să comenteze �i să j ustifice rezul
tatele ultime ale şti inţelor 18 ( neopozi!civismul reprezintă 
expresia-l imită a unei asemenea tendinţe ) .  Studiul eate
goriilor fundamen tale ale existenţei formează obiectul pro
priu al filozofiei (în speţă, al on tologiei ) şi,  în anumite 
îm,p rej urări, gîndirea fi,lozofică poate Îrudepl ini o funcţie 
critică faţă de rezultatele activi tăţii ştiinţifice. O j ustă ge
neral izare ,fi lozofică poate chiar, în împrej urări de terminate, 
să anticipeze �n mod fericit dezvol tarea �t i inţei : conceptul 
kantian al ",fi nalităţii fără scop" , formulat �n Critica pu
terii de judecată, reprezin tă o asemenea genială anticlp�.re 
a ooncluziilor darviniste cu privi re la ",teleolo.gia" fenome
nelo r din zona naturii  onganice. Nu mai este, aşadar, o 
s u rpriză să·I vedem pe Lukacs hazardîndu--se să cenzureze, 
cu instrumentele criticii filozofice, un "experime nt mental" 
(Gedankenexperiment) al lui Einstein : fără a-şi recu
noaşte vreo compe tenţă în problemele teoretice ale fizicii ,  
el consideră însă că p roblema raporturilor din tre geome
t rie şi fizică, ridicată de experimentul lui  Einstein, a re 
nete implicaţii filozofice, asupra cărora este cu totul în
dreptăţit să se pronunţe ( experimen tul şi-ar lua materia, 
dealtfel, din sfera vieţii cotidiene, şi nu a ştiin ţei pure, 
ceea ce ar întări j ustificarea discutării lui cri tice de către 
un "profan" ) .  Fără a înd răzni, la rîndul nostru, a ne 
pronunţa asupra fondului polemicii lukacsiene, să ne măr
ginim a reproduce concluzia ei . Lukacs contestă teza că 
geometria ar pu tea fi considerată un "domeniu compo
nent al fizicii", o ,,!parte" sau un "element" al ei : ea este 
o "abstracţiune raţionaIă", o omogeneizare determinată 
a realului, deci o reflectare a lui, şi n u  o parte com
ponentă a realităţii fizicale. El ve de, prin urmare, în 

"experimentul men tal" al lui  Einstein şi în concluzia lui 
opusă ( realitatea fizicală pusă în funcţie de sistemul 
geometric ales ) o concesie inacceptabilă făcută mentali
tăţii neopozi tiviste : realitatea ar fi subordonată ştiinţei 
şi ipotezelor ei "constructive" , răpindu-i-se autonomia on
tologică, în loc de a considera dive rsele teorii ale ma te-

18 G. Lukacs . Zur O ntologie des gesellschaftlichen 
Sein s, mss. ,  p. 1 30 .  
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matecii şi geometriei drept reIlectări ale unei realităţi 

independente de ele. 

Opoziţia radicală Între punctul de vedere al ontolo

giei filozofice şi cel al neopozitivismului cu privire la 

natura filozofiei apare limpede. NeopozitivismuI tinde să 

reducă filozofia la un soi de gramatică logică a propozi

ţiilor ştiinţifice, la o metodă de analiză Jogică a l imba

jului, eliminînd în mod programatic tematica ontologică. 

Ambiţia lui este de a fixa exclusiv pe plan intralogic şi 

intraştiinţific modalităţile descoperirii adevărului, clarita

tea şi eleganţa "modelelor" logice devenind criterii pen

tru validitatea lor. Lukacs şi, pe un �lt plan, gînditorii 

şcolii de la Frankfurt ( Adorno şi Habermas) se vor stră

dui să demonstreze vanitatea unei asemenea pretenţii, por

nind de la imposibilitatea de ai au tonomiza modelele logice 

în raport cu varietatea şi muJtiplicitatea determinărilor 

realului. Năzuinţa lui Carnap, de pildă, de a descoperi 

în planul strict al discursului ştiinţific şi al logicii lui 

cheia UJIlităţii diferitelor ştiinţe, pornind de la înrudirea 

terminologiei şi legilor lor (eliminînd ca pseudoprobJeme 

chestiunile ontologice ale monismului, dualismului sau 

pluralismului) , echivalează, va arăta Lukacs, cu suprima

rea adevăratei rădăcini a unităţii ştiinţelor : unitatea şi 

varietatea diferitelor cîmpuri ale realului. Chestiunea uni

tăţii ştiinţei nu este, aşadar, o problemă de gramatică lo

gică a discursului şti inţific, ci una ontologică : a desco

peri în varietatea sferelor realului un pr1ncipiu de unitate 

şi diversitate. Este semnificativ că Lukacs va deplora mereu 

sărăcirea Ia care supune neopozitivismul filozofia prin 

sacrificarea bogăţiei categoriale a marii filozofii c1asicf" . 

Un exemplu îl formează categoria singularului : tendinţa 

de a înlocui în nwdicină diagnosticul individual printr-un 

sistem de măsurători şi indicatori echi,'alent cu o maşină 

cibernetică (a cărei utilitate e�te incontf"stabHă, dacă estf" 

însă ad ecvat utilizată) i <;e pa rr u n  f'lff"'C t grotesc şi ca rka

tu ral al ment�lităţii lleO!pozitivis.te în c,jmpul biologiei. El 
vede mereu în asemenea manifestări eff"c tele unei menta

li tăţi "manageriale" : credinţa funestă în posibilitatea ma

nipulării nelilnitate a rf"alită ţii prin intermediul cal cule'lor 

logice şi matematice, desconsiderÎndu-se drepturile ei im

prescriptibi·le şi adevărata ei dimensiune : a utonomia (O i 
on to logică. 
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Se cuvine să adăugăm că procesul împotriva neopozl t l
vismului are şi o rădăcină ideologică mai profundă . Ex
pulzarea problemelor ontologice din sfera filozofiei sau, 
mai exact , caracterizarea lor drept pseudoprobleme este, 

pent ru LukăJc5 , sinon imă c u  deschiderea unui ClJ1TlP Ililber 
speculaţiilor reHgioase ;  chestiunile cu privire Ia natura 
existenţei fiind declarate de neopozitivism extrafilozofice 
şi extraş tiinţifice, religia îşi poate intinde nestingherită 
braţele asupra 'lor. Lukacs va reveni în mod obsedant de-a 
lungul Ontologiei sale asupra idei i că hegemonia proble

melor de ep istemologie şi logică în filozofia modernă joacă 
in mod obiectiv rolul unei reeditări a tacticii cardinalului 

BelJ armin faţă de descoper irile şti in ţifice ale Ilu i Galileu : 
si n gurele certi tudini şt i inţifice existind doar în zona logic i i 

şi a teoriei cunoaşterii , chestiunile ontologice pot fi foarte 

hine lăsate în seama religiei. Teoria medievală a "dublu
lui  adevăr" (ştiinţific şi religios ) şi-ar putea găsi astfel 
in logic ismul neopozit ivist un neaşteptat punct de sprij in. 

O singură personal itate a mişcării neopozitiviste este 
exceptată din cîmpul ofensivei ant ipozitiviste a lui Lukacs 
şi pusă în afara caracterizărilor descalificante ( confor
mism, su ficienţă etc. ) :  Ludwig Wittgenstein. Celebrele 
propozlţ l l  din fi na,IuI Trata tt.tlui logico-filozofic (unica 
scriere a lui Wittgenstein luată în discuţie) , de genul 
celei în care se afirmă că marile probleme ale weţi i sîn t 

condamnate să nu devină vreodată obiect al diSC\Irsulu i 

ştiinţific, 5IÎlnt interpretate de ,Lukcks ca to t atîtea involun

tare mărturii ale impasului neopozitivist şi ca expresia 

unui secret "conflict lăuntric" . Amestecul paradoxal de 

logioeism şi cochetărie cu iraţionaHsmul din Tratatul lui  

Wittgenstein a format materia unor îndelungate exegeze 

de-a lungul ultimelor decenii . Original itatea micului Ex

kurs iiber Wittgen stein din oper1a Contribuţii la ontologia 
existenţei sociale este că Lukacs interpretează cu reală 

fineţe ambiguităţile şi contradicţiile din finalul Trata

tului drept semnul tensiunii insolubile Între exigenţele 

ortodoxe ale logicismului neopozitivist şi conşti inţa auten
tici tăţii marilor probleme ale filozofiei, decretate de cel 
dintîi ( inclusiv de Wittgenstein ! ) drept "lipsi te de sens" . 
Inconsecvenţele lui  Wittgenstein sînt, pentru Lukâcs, toc

mai semn ul al titudinii sale filozofice : maşinăria implaca-
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bilă a discursului logic neopozltlvlst îşi dezvăluie subit, 
prin teoremele lui Wittgenstein, propriile limite şi apari
ţia "misticuJui" (das Afystische) în finalul Tratatului 
este expresia paradoxală, de tip iraţional ist, a nonresem
nării în faţa excluderii marilor probleme ontologice tradi
ţionale. Să ne reamintim că Wittgenstein trasează o gra
niţă fermă între ceea ce se poate spune (exprima) şi 
ceea ce nu se poate spune ( exprima) , dar se poate 
arăta. Ceea ce se poate spune se limitează la propoziţiile 
aparţinînd ştiinţelor naturii ; orice al te afirmaţii cu carac
ter metafizic poartă stigmatul nonsensului. Autorul Tra
tatului se mişcă aici în cadrele teorie i clasice a neopozltI
vismu'lui. Cînd el formulează însă celebra sa teoremă, 
amintită anterior : "Noi simţim că, chiar dacă toate 

{' hf!stiunile şt i inţifÎlce posibile dobindesc un răspuns, pro
blemele vieţii noastre nu sînt cîtuşi de puţin atinse. Desi
gur, nu mai rămîne apoi nici o chestiune ; şi tocmai 
acesta este răspunsul" 19, Lukacs se considera îndreptăţit 
să vadă aici un act de autominare a certitudinilor neopo
zitiviste, în faţa cărora s-ar deschide brusc prăpastia real i
tăţii incomensurabile. Afirmaţiile înrudite ale lui ''''i tt
genstein : "nu cum este lumea este ceea ce este mIstIc 
(ist das Mystische) , ci fap tul că ea este (dass sie istY( 20, 

sau "Există, fireşte, inexprimabilul . Acesta se arată, este 
nlisticul (es ist das MJ'st isc/U' Y(, culminînd cu faimoasa 
propoZJi ţie finală : . .  Despre c ('"c a  ce nu se poa te vorbi rtre
buie să tăcem" 21 , sîn t pentru Lukacs tot atîtea SC'lnne 
ecla tan te de dă tinare a suficien ţei neopozi t i  vis te, veni te 
chiar din partea doctrinarului  clasic al curentului : im
periul raţional ităţ i i  neopozi tiviste, identificat eu cel al 
manipulării generalizate din lumea capitalismului modern, 

şi-ar dezvălu i  singur l imitele şi un , . adî nc nonconformism" 

s-ar face de fapt au zi t  în cniglnat i l cle  teorenle " i raţiona

liste" ale l ui W i t tgcnstei n .  
Interpreta rea lui Lukacs nu l' !'l lc cu totul singulară . 

Cele mai recen te comentar i i d ed icate operei lui 'Vitt

genstein pun accentul pe dual i tatea  funciară din struc-

19 Ludwig W i ttgenstein . Tractatus logico-philosophicus, 
Suhrkamp Verlag, 1 966, p.  1 44 ( propoziţiunea 6 .52 ) .  

20 Ibid. (propoziţiunea 6 .44) . 
21 Ibid, p. 1 1 5 ( propoziţiunea 6 .522 ) .  
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tura gîndirii sale : coexistenţa în paginile Tratatului a 

"logicianului fo rmal" şi a "eticianului mistic" . Cartea a 

doi cercetători americani , AlIan Janik şi Stephen TouI
min, apărută lîn 1 97 3  Ila New York : Wittgenstein's Vienna, 

cupri nde o demo nstraţie rema�abi1ă ,  pe depl i n  con

vingătoare, a unei teze neaşteptate : adevărata finalitate 

a Tratatului logico-filozofic nu se situează în cimpul pur 

al logicii, ci în cel al eticii . Corespondenţa lui Wittgen

stein şi însemnările contemporani lor oferă mărturii eloc

vente pentru susţinerea unei asemenea teze. Se ştie că pen

tru autorul Tratatului adevărurile etice se s ituează în 

afara "faptelor", deci în afara cimpului  empiric şi logic. 

Sfe ra valorilor ( binele, răul,  sensul vieţ ii ) nu s-ar lăsa 

cuprinsă in reţeaua propoziţiilor logice : "De aceea nici  

nu pot exista propoziţii ale etici i .  Propoziţiile nu pot ex

prima n i mic mai înal t (nichts Hoheres) . Este cla r  că 

et ica nu se lasă exprimată . Etica este transcenden tală.  

( Et ica ş i  estet ica 5înt una. ) "  22 AlIan J anik şi Stephen 

Toulmin arată de-a lungu l capitolului The Tractatus 
Recoll sidered : A n  Ethical Deed din car,tea Ilor că în W iH

genstein se întîlnesc, într-o fuziune paradoxală, logicianul 

înscris pe linia lui Frege şi Russell cu admiratorul lui 

Schopenhauer şi al lui Kierkegaard : teoria "paradoxului" 

('t ic a celui din u rmă este, dealtfel , evocată tn mod ex

plici t de Wi t tgenstein 23. Dacă ţinem seama că intenţia 

profundă a Ontologiei lui  Lukacs este să suprime hia tusul 

intre cîmpul raţiun ii pure şi cel al ra ţiuni i  pract ice, in tre 

mundus phaenomenon şi mundus noumen on, să intemeieze 

raţion al itatea deplină a lumi i valorilor, împotrivindu-se 

atît imperial ismului fizicalist al neopozitivismului, gata să 

resoarbă specificitatea vieţii sociale în sfera calculul ui 

logic de tip fizico-matematic, cît şi autonomizării absolute 

a "existenţiaJităţii" fiinţei umane, în raport cu sfera exis

tenţei obiective, dominate de " categorii" 24 , pu tenI înţelege 

22 Ibid. p. 1 1 2 (propoziţiHe 6 .42 şi 6 . 42 1 ) .  
23 AlIan Janik & Stephen Toulmin .  Wittgenstein 's 

Vienna, A. Touchstone Book, Published by Simon and 
ScJhuster, New York, 1 97 3 ,  p. 1 67-201 ; Ludw.ig Wi tt
gemtein. Lefons et Con versations suivies de Conferenct 
sur L'Ethique, GalJlimard, 1 97 1 ,  p. 1 55-1 56.  

24 O asemenea dualitate f"ste expl icit postulată de Mar
t in  Heidegger in Sein und Zeit , p. 44. 

31  



interesul său viu pentru ambiguitatea gîndirii lui W i tt

genstein şi pentru dualismul ei abrupt. , , . 
i .' ; , , " 

La prima vedere, insistenţa cu care Lukacs tratează 
existentialismu� şi neopozitivismul ca două filozo fii com

plementare, şi nu an tinomice, descoperind chiar o ră
dăcină comună unora dintre motivele lor centrale, are în 
ea ceva contrariant . Nu se exclud oare, prin definiţie, 
o filozofie care afirmă universalitatea calculului logistic 

şi o alta care pleacă de la ireductibilitatea subiectivităţii 
singulare ? Este oare Heidegger un adveMar mai puţin 

înverşunat al cibernetizării vieţii şi gînpirii decit se arată 
Lukacs ? Spre a descoperi raţiunile tezei sale de mai 

sus, este nevoie să reamintim o 'Part icularitate a metodei 
cuI tivate de Lukacs în anal iza fenomenelor ideologice : 

a descifra în intersti ţiile discu rsului filozofic, în arbo

rescenta complicată a raţionamentelor lui opţiunile gîn
ditorului faţă de o si tuaţie social-istorică de terminată. 

Teze aparent dintre cele mai eterogene se lasă astfel 

în mod surprinzător asociate şi unificate. Mărturisim că 

nu ne-ar fi trecut prin minte să stabilim vreo legătură 

Între anal izele dedicate de ,Heidegger exilStenţei anonime 
şi impersonale din cîmpul banal ităţii cotidiene (Alltiiglich
keit) şi cele consacrate de Carnap sintaxei discursului 
logic. Lukacs aruncă însă o punte între tezele clasice 

ale neopozitivismului şi definirea ca tegoriilor "vieţii co

tidiene" în scrierea fundamen tală a lui Heidegger -

Sein und Zeit . EJ observă cu ascuţime că, prin analizele 

categoriilor de "uneal tă" (Zeug) şi "ustensilitate" (Zu
handen heit) J Heidegger reduce existenţa 'lucrurilor exclu
siv la caracterul lor manipulabi1 . Subiectul şi obiec tul 

apar, sub specia vieţii cotidiene, privite doar în indivi

zi unea prac ticităţii lor şi a reciprocei lor manipulări . 

Procesul efec tiv al travaliulu i ,  'cu componentteie lui ese n
ţiale, este in fond ignorat : atît autonomia ontologică a 

obiectului faţă de subiect ( a  naturii faţă de conştiinţă) , 

cît şi posibi l i tatea subiect 'llui de a se ri dica deasupra 

dominaţiei �m'Prej urărilor sÎnrt: sacri,ficate. Faptul că Hei

degger, în prelungirea raţionamentelor sale de mai sus, 

defineşte viata cotidiană drept un cîmp al anonimatului 

şi impersonalităţii ( cu categoriile lor centrale : "verbia

j ul" , "ambiguitatea", "dec3Jd.enţa" ) , unde co n tac tul ge-
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nUln cu lucrurile este iremediabil pierdut şi dictează 

inautenticitatea, îi furn izează lui Lukacs un argument 

decisiv pentru teza sa centrală : Heidegger transformă în 
categorii constitutive aJe fiinţei umane, deci în cate

gorii on tologice, modalităţi de existenţă speci fice unel 

fonnaţiuni istorice determi nate ( în speţă : fonne de al ie

nare a fiinţei umane în societatea capitalismului modern ) .  

Neopozitivismul, prin ignorarea programatică a existenţei

în-sine şi universalizarea metodei de a considera lucrurile 

exohmiv sllJb �pecia ,m'an�puIări i  lor, şi e>ti5 ten ţia1·ils.mu 1 
heideggerian, prin fetişizarea ontologică a unei situaţii 

oircumscrise sub raport istoric, s-ar întilni astfel pe l!n 

teren comun : raporturi umane detemninate sînt tranlSlfi

gurate, prin absoJutizare, in invariante ale condiţiei uman�, 

elimiIllÎndu�e dimensiunile fundamentale ale socialităţii  şi 
istoricităţii lor. 

Fără îndoială, Lukacs nu poate ignora deosebirile sen

sibile de tonalitate în caracterizarea aceleiaşi "lumi" de 

către cele două direcţii de gîndire ; lumea "faptelor" şi 

a "propoziţi ilor 

singura posibilă, 

standardizată şi 

protocolare" este pentru neopozi t ivism 

în timp ce Heidegger vede în lumea 

impersonalizată a lui das Man ( a  lu i  

"Se" ) o zonă a inautenticităţii, înconjurînd-o cu aura 

negativităţi i .  Sînt, de fapt) reluate în Ontologie tezele

critice esenţiale din cartea mai veclhe a lui Lukacs Dis

trugerea raJiunii ( 1 954 ) ; scopul principal era însă acolo 

fixarea locului l ui Heidegger în istoria iraţiona1ismului 

modern, în tilnp ce de astă dată pe primul plan se află 

complemen taritatea cu neopozitivismul şi analiza cri t ică 

a tezelor lui  Heidegger în problemele de on tologie a 

pxistenţei sociale. O analogie este stabil ită între de taşa

rea finală a lui \Vittgenstein din Tractatus de lumea 

"exprimabilu l ui" şi at i tudinea negativă, in fond, a l u i  
IIeklegger faţă de exi!Sotenţa publ ică (die (Jlfen tlic,hkrit ) , 

i dentificată fără rezerve cu inauten t ici tatea ; acolo unde 

Însă Wit tgenstein reclamă drept s ingură soluţie posibi lă 

tăcerea, Heidegger ne invită la o interogaţie mai origi

nară decît oricare alta : cea asupra "Fiinţei ca Fiinţă" . 

I n trebarea lui Lukacs este in ce măsură răspunsurile 

"pozitive" ale lui Heidegger se vor dovedi mai elocvente 

decît tăcerea wit tgenstei n iană. 
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Oricît de curios s-ar părea, nodul criticii lui Lukacs 
împotriva lui Heidegger se arfă în ideea că scrierea on

tologică principală a filozofului german es te mult mai 

curînd o antropologie decît o adevărată ontologie. Mai 
precIs : faptul de a descons idera ah initio autonom ia 

naturii  faţă de conştiinţă, a existenţei în sine faţă de 

emer.genţa iniţia,ti,velor umane, .rezervlÎnd în exclusivitate 
fiinţei umane (Dasein) privilegiul de a fi veri tabi1ul 

obiect al ontoJogiei, va greva în mod serios asupra În

tregii construcţi i  heideggeriene. Spunem cu nos fiind-c ă 
legătura Între cntIca unei asemenea teze, e adevărat 

cen trcUe, din Sein und Zeit şi critica împotriva soluţi ilor 

propuse ·de Heidegge r crizei omului 
"
contemporan ( ale 

cărei simptome vizibile le-a descris în tr-u n  mod cu ade
vărat pasionant de-a lungul primei sale ope re impor

tante ) nu apare imediat perceptibilă . Lukacs consideră 

însă că, fără a pune în centrul reflecţiei Hlozofice studiul 

p roprietăţilor obiective ale fenomenelor ( naturii şi  socie

tăţii ) ,  nu poate !fi înţeleasă ruci reall a interacţiune din tre 

societate şi natură, nici geneza şi istoricitatea diferitelor 

fonne de organizare sociaJă, nu pot fi Înţelese, aşadar, 
n ici relativitatea istorică a diverselor tipuri de alienare 

şi nici căile reale de luptă împotriva lor. Pri\'Înd u-se prin 

Însuşi demersul in iţiaJ al gîndirii sale de un aselnenea 
mod de a vedea l ucrurile, Heidegger aj unge inevi tabil  la 
abstractizarea şi fe tişizarea realI ului. Lukacs obse rvă () 

convergenţă revel atoa re între Wittgenstein ş i  Hei degger : 

amîndoi vor afirma că scopul lor programa tic este de 

a dezvălui nu ce (das Was) sînt  lucrurile, ci cum (das 
Wie) sînt ele 25. Punctul de vedere critic-gene tic, posibil 

doar prin anal iza constituţiei in time a fenomenelor şi  a 
J'paJei lor geneze is torice, nu-şi află locul în descripţiile 

heidegge riene : categoriile existenţei au leu tice ( nel iniştea , 

exis tenţa-către-moarte, inclusiv cele cu caracter "pozi t iv" : 

decizia .şi chemarea conştii,. J ei, die Entschlossenheit ş :  

der Ruf des Gewissens) sînt l a  fel d e  puţin apte să In

dice căile reale de defetişizarc a exis tenţei pe cît de 

puţin cele ale i nautenticităţi i  erau p rivi te în reala lor 

concretitudine istorică. Tensiunea între auten tici tate ŞI 

25 Geo ng Lukacs, op. cit ., mss . ,  p. 7 7 .  
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În au tenticitate exprimă la Heidegger doar antinomiile 

fără soluţie ale unui individualism pesimist. Ce:rura bru

tală instaurată între "existent" şi "existenţă" ( intre das 
Seiende şi das Sein) elimină dintr-o lovitură mediaţiuni!le 

dialectice din cîmpul realului ( observaţia e valabilă mai 

ales pen t ru scrierile din "a doua" perioadă a gîn diri i  

heideggeriene, cea pe care Lukacs, din păcate, nu o ia 

prea ll1lul,t ,in ,d iscuţie ) ; gînditorul marxist, ii "a reproşa, 

în consec inţă, l ui Heidegger de a fi făcut din in teroga

ţia asupra Fiinţei ( Existenţei ) telUIlenul final al reflec �iei 

filozofice, şi nu termenul iniţial, aşa cum a proceda t 

Hegel .  No nobiectivita tea on tologiei heideggeriene îi dă 

pri lejul lui Lukacs de a pune în discu ţie validitatea me

todei fenomenologice, din care Sein und Zeit se reven
dică ; subiectivismul descripţiilor heideggeriene ar ilustra 

l ipsa de temei obiectiv a "intuiţiilor de esenţă" şi posibi

l itatea arbitrariul u i  impl icată de cultivarea lor. O ase

menea inferen ţă nu ni se pare cu totul legitimă : vu l

nerabil itatea rrletodei fenomenologice nu poate fi de

monstrată decit prin analiza in ternă a tezelor întemeif"

t orul ui ei, Edmund Husserl , ope raţi� pe care ,  în adin

c i'lne, LulGacs nu a �ntreprins-o nic iod ată. J udeca.ta nega

t i vă asupra tezelo r .l ui Hei'degge r nu poate fi ex trapolată, 

lale quale, asup ra me todei fenomenologice. Să ne am i n

tim, dealtfel, energia cu care Hussenl a repudiat, în tr-o 

sc risoare către Roman Ingaroen, Sein und Zeit din cimpul 

direcţiei 5ale de gînd. ire 26 ( Lukac.s însuşi va admite ,  în 
Prolegomenele la ontologie, distanţa categorică între 

H usserl şi Heidegger, evocînd lupta "eroică" a celui dintîi  

mpotrwa iraţionalism'lll ui din e'pocă ) .  Remanca de mai 
sus nu micşorează, pe de altă parte, valoarea unora din

tre observaţiile cri tice principiale fOftmulate de Lukacs, 
ca şi de Nicolai  Ha rtmann, la adresa me todei lui Husserl . 

Cineva ar fi poate ispitit să se înt rebe dacă evoluţia 

gîndirii lui Heidegge r, ulterioară operei saJle Sein und 
Zeit ( 1 927 ) ,  nu infirmă sau măcar nu limi tează valoa

rea analizei critice din Ontologia lui Lukâcs, ţinînd seama, 

după cum am mai spus, că Lukacs foloseşte aproape în 

26 Edmund Husserl - Briefe a n  Roman lngarden, 
l I erausgegeben von Roman I nga rden , Martiofius Nyho ff 
( 1)(' n Haag ) 1968, pag. 56:  scri soarea din 2 .XI I . 1 929.  
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exclusivitate acea operă pentru exemplificarea poziţiei 
existenţialiste. Nu cuprind oare scrierile ultime ale lui 
Hciclegger o cri,tică 'la fel de acerbă a gmdirii operaţio
nal-caJculatoare, instau rată de neo.pozitivism, ca şi cea 
a lui Lukacs ? Nu s-ar putea institui o analogie Între 
atitudinea negativă a lui Heidegger faţă de teza hegeliană 
a identităţii dintre "substanţă" şi "subiect", incarnată de 
ideea absolută, sau faţă de prerogativele absolute ale 
suhiec,tivi,tăţii transcendentale în fiJozofia lui Husserl, şi 
poziţia lui Lukacs sau cea a lui Nicolai Har.tmann ? N u  

există oare şi l a  Heidegger o denunţare a pretenţiilor 
uzurpatoare ale logicismului şi raţionalismului, exercitate 
în dauna interogaţiei onginare asupra "existenţei ca 
eJcistenţă" ? Să observăm, înainte de toate, că pentru 
Heidegger operaţionalismul şi pragmatismul modern re
prezintă doar termenul ,final al gîndirii ca metafizică, 
inaugurate în antichitate de PJaton şi Aristotel . Ele in
carnează epoca de "sfîrşi t al filozofiei" .  Spre a redobîndi 
adevărata d imensiune a gîndirii (die Sache des Den kens) , 
ne încredinţează Heidegger, este necesar să părăsim mo
dul de gîndire al întregii filozofii t radiţionale, de Ia Pla
ton şi Aristotel la Hegel , Marx şi Hussenl, şi să ne rein
toarcem la in terogaţ ia originară asupra Fi rii, cultivată 
de gîndirea presocratică. Cînd este vorba să ne deschidă 
o perspectivă mai limpede asupra rezultatelor unei ase
menea interogaţii, gîndirea lui Heidegger devine mai cu
rînd oraculară : firea ni se dezvăluie ca "Deschisul" (das 
Offene) , ca lumina sui generis a unui " lunl in iş" (die 
Lichtung) , ca neascunsul-ascuns sau ca ascunslll ieşi t în 
starea de nonla tenţă ( l! nverborge ll heit) etc. 27 . L u k ac� 
are dreptate să observe, în tr-o pagină din On tologia sa , 
că o asemenea reîn toarcere voi tă Ia "simpl i ta tea" pre
socratică are în ea ceva art i ficial ; ca ech ivalează, l a  
Heidegger, cu  programatica punere î n  paran tc/'ă a bo
găţiei de categorii acumulate de marea filozo fie în efor
tul ei progresiv către o cuprindere raţională a real ităţi i .  

"Cel mai frumos peisaj nu poate deveni un tahlou 

�;cne Lukacs referindu-se la disocierea categorică de că-

27 Martin JIeidegger. Das En de der Philosophie ti n d  
die Aufgabe des Denkens în Zur Sarhe des DenAens, 
p. 6 1 -8 1 . 
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tre Heidegger a Existe njei de bogăţia concretă a 
. 

exts-
tentului - atunci cînd îi întorci spatele" . 

Cît priveşte atitudinea lui Lukacs faţă de Sartre şi 
de opera lui fiJozofică : Critica raţiunii dialectice, ea este 
expusă mult prea sumar spre a forma materia unei dis
cuţii serioase . Cele cîteva pagini dedicate lui Sa rtre în 
O n tologia lui Lukacs sînt mai curînd dezamăgitoare,  iar 
uneori cu totul inconcludente. Fondul controversei este 
mult discutata teză a lui Sartre cu privire la inexistenţa 
dialecticii în natură. Lukacs vede aici, şi nu fără înd rep
tăţire, o clară reminiscenţă heideggeriană ; refuzul de a 
admite o ontolo�ie a naturii, independentă de Dasein ( rea
l i  ta tea umană )  şi care să prefigureze un mod necesar o on
tologie a existenţei sociaJle, este o teză clasică a existen
ţial ismului din Sein und Zeit. Ni se pare evident că nu 
s t ricte consideraţii de filozofie a naturii l-au determinat 
pe Sartre să se împotrivească atît de energic tezei lui 
Engels despre exis tenţa dialec ticii în natură ( ne referim 
aici la perioada u l terioară adeziunii sale definitive la 
marxisrn, i lustrată de Crit ica raţ iunii dialectice) . Con
vingerea sa este că a admite exis tenţa dialeGticii în inl
periul pur al ex teriorităţii Inateriale înseamnă a încuraj a, 
prin transfer, o reprezentare reductivă asupra istoriei 
umane ; teama lui Sartre este că viaţa socială ar urma 
să fie considerată a fi guvernată, prin analogie cu natura,  
de legi pur exterioare, unde interioritatea nu ar mai 
j uca nici un rol sau unul cu totUJI auxiliar. Gînditorul 
francez şi-a expus argumentele atît în Critica raţ iu n ii 
dialectice, cît şi în intervenţiile sale cu prilejul unei dis
cuţii publice organizate la Paris în 1 961  pe tema "dia
lecticii în natură" 28 ; miezul lor este că o serie de ca
tegorii centrale ale dialecticii, precum totalitatea ( mai 
exact : total izarea activă ) ,  negaţia negaţ iei şi, într-un 
anume sens, contradicţia nu şi-ar găsi cîmpul de aplicare 
decît odată cu apariţia omului şi a istoriei umane, pro
iecţia lor în imanenţa naturii fiind declarată un act ar

bi t rar. Lukacs se mulţumeşte să reafi rme apodictic u n i
l. 'ersalita tea dialecticii în natură ca şi în societate, adău-

28 Marxisme et existent ialisme, Paris, P,}on, 1 962 ( la 
d iscuţie au participat, afară de Sartre, Roger Garal ldy, 
J ean 11yppo l i te, Jean Orcel şi Jean-Pierre Vigipr ) .  
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gînd că o asemenea teză este departe de a insemna iden
tificarea cdor două planuri şi escamotarea diferenţei lor 
calitative (el reaminteşte că a fost, la rîndul său, adep
tul tezei eronate, susţinută astăzi de Sartre, şi anume în 
cartea sa de tinereţe - Geschichte und Klassenbewusst
sein) . Vudnerabilitatea tezelor lui Sartre rămîne nede
monstrată ; discuţia lor efectivă ar fi fost cu atît mai 
instructivă şi necesară cu cît relaţia dintre natură şi 
societate este o temă centrală a Ontologiei lui Lukacs. 
Nu justeţea poziţiei sale este in discuţie, ci refuzul de a 
intra într-un dialog real cu multitudinea argumentelor 
lui Sartre din C.,.itica raţiunii dialeclice. El ne mărtu
risea dealtfel , cu prilej ul unei convorbiri, că scrierea lui 
Sartre i-a apărut "haotică" şi că a abandonat ler.tura ei. 
Critica lui Sartre şi Ontologia existenţei sociale a lui 
Lukaoes ni se înfăţişează asJtăzi ca două opere înrudite 
prin obiective şi ambiţii, pe fondul imenselor diferenţe 
de metodă, astfel îrroît confruntarea ,lor se poate dovedi 
o operaţie teoretică plină de interes : ea nu va fi posi
bilă decît ulterior şi în tr-un al t cadru. 

Este sigur că gînditorul contemporan de care Lukaes 
s-a simţi t ceJl mai aproape, în ultima fază a gîndirii sale, 
a fost, spre surpriza mU'ltora, Nicolai Hartmann.  O ase
menea apropiere rămîne o mărturie elocventă a profun
dului obiect ivism din gîndirea ultimului Lukacs ( terme
nul trebuie luat an accepţiunea lui strict f.ilozofică, de cult 
al obiectivităţii, şi nu în cea polemică-ideologică, util i
zată cîndva frecvent ;  este şi sensul pe care i-l dădea În
suşi Lukacs c�nd volibea, de piJldă, despre "grandiosul 
obiectivism" şi "monismul cosmic" al gîndirii presocratice, 
exaltînd contemplarea lipsi tă de orice prejudecăţi rel i
gioase a universului ) .  Se poate, totodată, uşor pricepe 
nemul�umirea, dacă nu de-a dreptul consternarea, cu care 
a întîmpinat o asemenea apropiere un gînditor ca Ernst 
Bloch (asupra motivelor resent1mentului h.1li Bloch vo·m 
reveni mai jos) . Ar fi Însă o eroare să credem că Lu
kâcs nutrea o adnliraţie necondiţionată faţă de gîndirea 
lui Hartmann. Capitolul dedicat lui Nicolai Hartmann,  
unul dintre cele mai instruc tive pentru întreaga orien
tare a lucrării sale, cuprinde o edificatoare caracteriza rp 
ambivalentă. 
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Dacă ţinem seama că scena filozofiei contemporane 
a fost dominată în ultimele decenii de neopozitivism, fe
nomenologie şi existenţialism ( structural ismul recent fi ind 
înrudit, după cum a arătat foarte bine Mikel Dufrenne 
în Pour l'H omme, cu spiritul unora dintre curentele de 
mai sus ) , vom înţelege de ce tocmai "noncontempora
neitatea" gîndirii lui I-Iartmann a înt�lnit adeziunea de
pl ină a lui Lukacs. Cotitura spre on tologie efectuată de 
Nicolai Hartmann şi-ar putea găs i ,  m u l atis muta n dis, o 
analogie, pe planul istoriei filozofiei, în răsturnarea ho
tărîtă a hegelianismului şi în orientarea nu mai puţin 
categorică spre materi-atl ism a lui Ludwig Feuerba'ch de-a 
lungul celui de-al pa trulea deceniu alI secolulu i trecut. 
Tocmai unilateraHtatea demersului  lor de gîndi re, urmă
rind cu tenaci tate reallizarea unui singur obiectiv filozofic 
fundamental, dincolo de deosebirile evidente în sfera de 
cuprindere a problemelor, ar j ustifica analogia în tre Feuer
bach şi Hartmann ( universalitatea preocupărilor lui Hart
mann, în contrast cu cele mul t  mai l imita te ale lu i  
Feuerbadh, nu ar anula j usteţea observaţiei ) .  Compa
raţia lui Lukacs se întemeiază pe citeva argumente 
suges tive : luciditatea depl ină :cu care atît unul 
cît şi celălalt s-au emancilpart: de prej udecăţile filo
zofice ale timpului lor, Feuer.bach de frenezia conceptelor 
din filozofia autoconştiinţei a tinerilor hegelieni ,  Hart
mann de neokantianism, pozitivism şi fenomenologie ; fer
mi tatea l ipsită de compromisuri cu care Feuerbach şi-a 
apărat şi dezvol tat opţiunea material istă în probJema 
fundamentală a filozofiei ar putea fi comparată cu inco
ruptibili t�tea lui Hartmann în a susţine supremaţia on to
logiei faţă de toate celelalte consideraţii fi lozofice ; o 
cecitate aproape simetrică faţă de problemele vieţii so
ciale şi faţă de ecuaţiiJle mai compl icate ale istoriei, ceea 
ce ar fi determinat nu numai o evidentă mărginire a 
sferei lor de infJuenţă, dar şi o relativă absenţă a unui 
ecou Inai profund în timp. 

Lukacs a descoperit in ontologia şi in filozofia naturi i 
a lui Nicolai Hartmann aJliaţi dintre cei mai preţioşi în 
lupta sa împotriva neopozitivismului, şi mai aJles împo
triva resurecţiei tendinţelor religioase. Entuziasmul său 
pentru filozofia naturii a lui Hartmann, şi în primul rînd 
pentru te:�ele ei despre spaţiu şi timp, ne conduce şi 
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spre ,lămurirea unei interesante probleme filozofice : ori
ginea divergenţelor :între gindirea sa şi cea a vechiu lu i 

prieten de tinereţe, devenit, la rindul său, o ilustră per
sonaHtate a gîndirii de stinga contemporane, Ernst BJoch. 
Seriozitatea şi cumpătarea Cu care Ni'Colai Hartmann 3 
înţeles să apere drepturile autonome ale reflecţiei filo
zofice faţă de expansiunea diferitelor ştiinţe, chiar în 
teri toriile unde cele din urmă păreau să-şi afirme o com
petenţă suverană, au găsi t  ,la Lukacs o aprobare fără 
rezerve. Filozofia este pentru Hartmann o teorie a cate
goriilor (Kategorienlehre) şi impunătorul său efort de a 
restaura în drepturi marele arsenaJl al categoriiJor din 
�i lozofia -trecutului, începînd cu cea aristotelică, supurun

du-le unei regîndiri şi reinterpretări pe baza stadiului con
temporan al ' ştiinţei, a j ucat un rol deloc neglijabil în ini-

I 

ţiativele ontologice similare alle Jui Lukacs. Nicolai Hart-
mann s-a străduit, de pildă, să traseze o gramiţă fermă 
între analiza filozofică a spaţiului şi timpului, considerate 
drept categorii dimensionale fundamentale ale realităţii, 
şi analiza lor fizicală, efectuată cu instrumentele şi măsu
rătorile ştiinţei. DistincţiiJe saJle sînt adeseori pe cît de 
subtile, pe atVt de elocvente : el deosebeşte astfel spaţiul 
real , cel �ntuit (Anschauungsraum) şi cel geometric, refu

zînd să identifice spaţiul cu exten5iunea (întindere a ) şi 
cu ceea ce poate fi măsurat, tocmai spre a sublinia auto
nomia spaţiului ca su bstrat, ca o categorie dimensională, 
faţă de multitudinea măsurători lor posibile în cadru l lui .  

El refuză, în acelaşi spirit, să identifice timpu l cu măsu
rarea lui ,  susţinînd în mod convingător, de pildă, că inl
posibilitatea de a constata simultaneitatea unor fenomenf" 
şi procese în timp, datorită variabitlităţ i i pozi ţ i ilor, es l �  
un fapt obiectiv, stabi l i t  de teoria �elativităţii ,  dar  care 
nu afectează din punct de vedere ontologic exis ten �a 
ob iectivă a simul tanei tăţii sau nesirnul tanei tăţ i i , indepen
dent de posih�l i tatt'a con stată rii lor c u  ins trumrl l lele noas

I I  f" de mă�urare. 
Ind iferenţa spaţiului şi t impul ui fPa!1 fa ţă de spaţ iu l  

şi t impul intuit este teza ont ologică centrală a lu i  lIart
mann în prima parte din Philosophie der Natur. Chiar 
fin itul şi infinitul nu sînt atribute ale spaţiului şi timpu
lui real ; ele sînt Însuşiri ale ohiec telor , stăr�lor şi pro
ceselor, care se desfăşoară 111 �p� ţ i 11 1  şi t impul real ,  presu-
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punîndu-le pe cele din urnlă drept condiţiile lor de eXIs
tenţă. Omogeneitatea, continuitatea şi nel imi tarea (die 
Unbegrenztheit) sînt adevăratele proprietăţi ale spaţiului 
şi timpului reali ; spaţiul şi timpul cosmosului nu se 
identifică cu spaţiul şi timpul real, deoarece nimic nu ne 
îndreptăţeşte să punem limite celor din urmă, identifi
cîndu-Ie cu spaţiuJ şi timpul cosmic 29 . 

Este explicabil de ce o asemenea în ţelegere hiperobiec
tivă a spaţiudui şi timpului a trezit interesul pasionat al 
lui Lukacs. Ea îngăduia o demarcaţie :netă Între spaţiul 
sau timpul real şi "spaţialitatea" sau "ttemporalitatea" 
instituite de subiectul uman. Lukacs nu s-a ,lăsat cîtuşi d e  
puţin convins de energicele proteste ale lu i  Ernst Bloch 
îll1potriva unei asemenea inţelegeri a spaţiului şi timpulu i ,  
denunţată de Bloch ca "fonnalistă" şi "statică" . Estc SCIIl
nificativ că tocmai dezantropomorfizarea radicală a spa
ţiul  ui şi t impului ,  întreprinsă cu argumente remarcabi le 
de către N. Hartmann şi celebrată cu gratitudine de 
Lukks, a întîmpinat opoziţia vehementă a lui Bloch. In 
studiul său Differenzierungen im Begriff Fortschrit t ( 1 956 ) , 

Ernst Bloch s-a ridicat împotriva "reificării cronometriei" , 
cerînd să se stabilească o temporalitate diferenţiată, în 
funcţie de materia istorică diferită a fiecărei epoci. Prin 
analogie cu elasticitatea spaţiului riemannian, variabil în 
funcţie de diferenţierea cîmpurilor, Bloch preconiza înlo
cuirea conceptului matematiq şi .fizical al timpului omogen 
printr-o înţelegere "riemanniană" a timpului, cu dife
renţieri calitative în f'UIlcţie de densitatea lui  variabilă 
în epoci istorice deosebite. La prima vedere s-ar părea 
că Bloch are dreptate : nu ar fi oare Jogic să dematema
tizăm timpul , spre a putea marca, de pildă, deosebirea de 
densi tate Între timpul istoriei umane şi cel al istoriei pre
umane ? Să ne amintim însă discriminarea fundamentală 
operată de Hartmann : cea dintre timpul intuit ( în care 
intră, bineînţeles, şi It impul "trăit" ) şi timpul real . Pro
punerile lui B�och îşi găsesc aplicabil itatea în sfera timpu

lui "trăit" ( lucru pe care nu l-ar Ii contestat deloc nici 
Ha.rtmann) ,  fără a putea afecta cu nimic obiectivitatea 

29 Nicolai Hartmann. Philosophie der Natur, 1 950, Ber
l in,  Wal ter de Gruyter, p. 1 5 7 .  
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timpului "real" . Este uşor să inţelegem de ce canoni
zarea timpului cronometric îl irită atît de mul t pe Bloch : 
el vede în "exterioritatea (lui ) invariantă" o nepăsare 
suverană faţă de "conţinut",  doci faţă de ceea ce ar con
sti tui adevărata lui istoricitate şi dialectică 30. Este in tere
sant că şi Sartre va formUJla, într-o notă din Questions 
de methode, o dezavuare similară a timpului ca un con
tinuum omogen şi infinit divizibiJ, 3JSimil�nd un asemenea 
punct de vedere cu cel al 'raţionalismului caI1tezian. Sartre 
identifică timpul omogen şi neutru cu cel al raţionalizării 
capitaliste şi cu concepţia burgheză despre "progres", uni
formă şi rectilinie, revendicind pentru marxism punctul 
de vedere opus al unei temporalităţi dialectice 31. Lukacs 
supune criticii cu egaJIă vigoare tezele dui Bloch şi Sartre, 
fără a se lăsa impresionat de procesul 'lor împotriva pre
tinsLLlui  caracter "burghez" sau ",forma,liiSlt" al ideilor 
despre timp culti�ate de Descartes şi .respectiv, pe un 
alt 'Plan, de Nicolai Hartmann, sau de opţiunme social
politice de stînga, �n numeJle cărora cei doi gînditori ce
reau instituirea unei noi concepţii despre timp, de tip 
"riemannian" 'Sau dialeotic. 

El nu şovăie să stabi:lească o analogie între t inlpul 
"trăit" al lui Bloch sau "temporalizarea originală" a lui 
Sartre şi ideile despre timp ale lui Bergson, Heidegger 
sau Klagcs ; "du rata" bergsoniană 5au timpul ,.auten tic� '  
al lui Heidegger, opus cel ui "vulgar", reprezintă forme 
sime trice de devalorizare on tologică a ,timpu'Jui real 
( t irripui orar - die U hrzeit, s tiglIlatiza t deopotrivă de 
Bloch şi de Sartre ) şi de exal,tare a timpului " t răit" , 
privilegiu al subiectivităţii 32. Tilnpul Itrăit, ca şi timpul 

30 Ernst Bloch. Tii binger Einleitu ng in die Philosophie, 
\"'prke, Hand 1 3 , Suh rkaJnp Verlag, p. 1 2 9-1 38.  

31 Jean�Paul Sa rtre.  Critique de la Raison Dialectique, 
Pa ris ,  Gall imard ,  1 960, p. 6 3 -64. 

32 Lukacs face chiar Ia un mOJnent dat o aluzie ma
l i tioasă I a  o lucrare a unui  partizan al lui Heidegger 
care ar  fi stabil i t  apropie ri între categoria existenţială a 
" grij ii" d in  filozof ia heideggeriană şi cea a " speranţei" 
d in filozofia lui Bloch ; sîn tem însă preveniţi că nu poate 
fi vorba de a- l in tegra pe Bloch unei asemenea famili i  
de spirite ( Lukacs face aluzie, credem, la lucrarea unui 
cercetător vest-german, lector la Universitatea din Tokio, 
Seiffert, au tor al unui opuscul cu tidul Heidegger und 
Bloch) . 
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masurat nu pot anula în nici un chip existenţa autarhică 
a timpu1ui real, cu curgerea lui inflexibi1ă . Solidaritatea 
profundă a lui LukacSt cu tezde lui Nicolai Hartmann ne 
apare acum in adevărata ei lumină : au tonomia ontolo

gică a existen ţei-in-sine, independente de conştiinţă, îşi 
găseşte în obiectivi tatea incoercibilă a spaţiului şi timpu
lu i o exemplificare elocventă. Neopozitivismu l, prin iden
ti�icarea abuzivă a timpului 'real cu metodele de măsu
rare a timpului , şi existenţialismul, prin absolutizarea 
timpului trăit, suferă aici deopotrivă un eşec. Energia cu 
care Nicolai Ha rtmann disj unge spaţiul şi timpul real 
de spaţiul şi timpul comensurabil şi respingerea consecu
tivă a tuturor ten tativelor de a extra pola concluziile teo
riei relativi,tăţi i  asupra spaţiului şi t i,mpu lui absolut 33 sînt 
pentl1u Lukacs pl ine de inlportante consecin ţe filozofice ; 
ireduotibili,tatea spaţiului şi timpului real ( absolut )  la sis
temul relativ de măsurători al subiectu l ui cunoscător es te 
o ocazie privilegiată de a pune în valoare distanţa În tre 
raţiunea internă de existenţă a fenomenelor (ratio essendi) 
şi metodele sau procedeele raţ iunii cunoscătoare (ratio 
cognoscen di) . Lukacs va putea astfel susţine că "problema 
centrală a on tologiei constă tocmai în a îndepărta din 
allcătu irea cat�goriilor, din structura lor etc. tot ceea ce 
este legat, oricî t de slobod, de atitudinile cunoscătoare 
faţă de obiecte , tot ceea ce ar pu tea tulbura , aşadar, 
esenţa pură , cu to tul indiferentă faţă de orice reflectare, 
de ea neatinsă, a existenţei-in-sine (des Ansichseien
den) " 3'J . 

Confruntarea cu ontologia lui Nicolai Hartmann! îl con
duce pe Lukacs către abordarea uneia din marile pro
bleme clasice ale disciplinei : relaţia dintre realitate şi 
pri ncipalde ei categorii modale ( posibi l itatea , necesita
tea, întîmpl,area ) .  .Este o temă pe care, în mod firesc, 
Ontologia existenţei sociale o va readuce mereu în cen
t rul cons ide raţii lor eli , inclusiv în capitolele despre Hegel 
şi despre travaliu . Nicola i  Hartmann este din nou elo

giat, deoa rece prin preeminenţa categorică atribui.tă reali

tăţii (ca mod fundamental , Grundmodus) , ln comparaţ! t� 

33 Nicolai Hartmann, op. cit . ,  p.  234-250,  ca�rt61ut 
Spekulative Relativismen des Raumes und· �d'!..r "t�ett.) \ .  

34 . 3 "''1 Georg Lukacs, op. Cl! . ,  mss . ,  p. 1 :al 
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cu celelalte moduri : posibilli tatea, necesi,tatea şi întîmpla
rea, a spUllberat o veche tradiţie, înrădăcinată în logică 

şi epistemologie, aceea de a pune un semn al egalităţii 
Între cele patru categorii amintite. Ceea ce din punctul 
de vedere al unei teorii a judecăţii poate apărea legitim 
nu mai este din cel al ontologiei : realitatea se înfăţişează 
d rept categoria fu ndamentală, deoarece toate celel al te o 
presupun şi nu pot exista decît în sfera ei .  Detaşarea 
critică de tezele lui Hartmann apare Însă acolo unde se 
produc inconsecvenţele faţă de punctul de plecare atît 
de j ust, şi mai ales cu prilejul tezei fundamentale a lui 
Hartmann despre raportul dintre posibilitate şi realitate. 
Lukacs nu-i va ierta, de pildă, că a introdus în şirul cate
gorii1or modale şi lIllodu rHe negative : nonreal i tatea şi non
posibil itatea. Ne întîmpină aici o teză care va avea un 
rol apal1te �n Ontologia lui Lukâas ; negaţi a  şi ,modu
rile ei (inclusiv faimoasa " negaţie a negaţiei" a lui Hegel, 
îmbrăţişată de Engels ) sînt pentru el exclusiv categorii 
ale cunoaşterii, fără a avea nici cel mai mic drept de 
cetate în sfera ontologiei. Paradoxali tatea aparentă a unei 
asemenea teze, susţinută pe larg mai aJles în capitolul 
despre Hegel, se va risipi cînd vom putea măsura serio
zitatea argumentelor aduse acolo. 

Mult mai importantă din punc t de vedere teoretic ni  
se pare disputa angaj ată împotriva lui  Hartmanq pe tema 
raportului din tre posibil itate şi realitate. Este aici o temă 
plină de consecinţe, mai ales dacă ne gîn dim la acuza

ţii le  repetate aduse lui Lukacs, cu deosebire în cîmpul 

esteticii ,  de a fi nutrit un cullt excesiv alI realului şi de a 
nu fi acordat locul cuvenit imaginaţiei şi aptitud inilor 

de t ranscendere a empiriei . I ncercarea lui Hartmann de 

a reabilita tezele şcol ii  mega rice şi de a infirma valoa rea 

fa imoasei polemici a lui A ristotel din Metafizica împo

triva lor se loveşte de o opoziţie hotărîtă . Autorul că rţii 

Moglichkeit un d Tl1 irklichkeit (Posibilitate Şl  realita te) 
împingea atît de departe realismul să u on tologic, încît era 

gata să afirme, sprijoi n i ndu-se pe gînditorii din şcoa�a 
megaricilor, că orice posibil itate nerealizată es te în fapt 

echivalentă cu o imposibilitate. La prima vedere, el pă

rea să plece de la intenţia cu totul legitimă de a com

bate veleitarismUJI celor dispuşi să exalte imperiul vast al 
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posibilităţilo r, în contrast cu "îngustimea" realului 35. Hart
mann subordonează energic existenţa posibilităţii lanţului 
de determinări reale, necesare pentru înfăptuirea ei. 
Lukacs se uneşte cu Hartmann împotriva glorificării unui 
imperiu fantomatic al posibilităţilo r, cu o existenţă pre
tins autonomă faţă de şiruri le cauzale obiective. El nu 
poate Însă accepta cu nic i  un chip, şi  pe bună dreptate, 
s inonimia instituită de Hartmann Între posibilitatea ne
înfăJptuită şi irealitate. Aristotel 5Cri�ese �n Metafizica Ilui : 
"Uni i  gînd ito ri,  cum &5n/t mega ricii, af.i rmă că poten ţa 
nu există decît atunci, cînd se manifes tă în act şi că, dacă 
nu există act, nu există nici potenţă.  Astfel, cel care Il U  
clăd�te acum nu are putinţa de a clădi, ci o are numai 
acela care clăd�te, şi anume în timpul cînd clădeşte" 36. 

Şi Aristotel stigmatiza drept "absurde" urmările unei ase
menea identificări mecanice intre potenţă şi aot : el con
sidera de la sine înţeles, împotriva megaricilor, că un arhi
tect, deţinător prin definiţie al însuşirii de a clădi, ră
mîne posesorul unei asemenea potenţe, chiar şi atunci 
('Jînd nu este în stare, prin Vlitregia împrej urărilor, să o 
traducă în act. Nicolai Hartmann tăgăduia j usteţea pozi
ţ iei lui Aristotel şi veracLtatea conceptului aristotelic de 
"dynamis'c ( potenţă ) ,  bine distinct la Sta,girit de cel de 
"en ergeia" ( act ) . Orice posibilitate rămasă în stare de 
vivtualitate, deci fără a fi fost tradusă în act, era exitlată 
de Hartmann din sfera posibilităţilor reale (Realmoglich
keiten) : este o himeră să vorbeşti, urmîndu-l pe Aristotel,  

despre posibilitatea de a lucra a muncitorului l ipsit de 

lucru, cînd neputinţa de a-şi exercita profesia ilustrează, 

prin tragismul ei, vanitatea oricărui discurs despre o ase

menea posibili tate 37. Lukacs apără cu vigoare ideea aris

totetlică a ."dynamil' -ului ; el citează cazul "însuşirilor 

dobin d ite" , susceptibile de a rămîne lungi perioade de 

timp, prin jocul împrej urărilor, inactive, dec i în stare 
de latenţă şi vi rtualitate , dar care nu sînt  mai puţin po

sibilităţi reale, gata de a fi traduse lin acte, atunci cind 

35 Nicolai Hartmann.  M oglichkeit und fVirklichkeit, 
Berlin, Walter de Gruyter, 3 Auflage, 1 966, p. 1 66. 

36 A ristotel. Metafizica, traducere de Şt. Bezdechi, Bucu
re-şti , Ed i t u ra Academiei ,  1 965,  p. 285.  

3 7  Nicola i  Ha rtmann , op. cit . ,  p.  1 7 1 ,  notă. 
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împrej urările o reclamă. Muncitorul lipsit de lucru, în 
perioadele de criză, nu rămîne mai .puţi n stăJpînuJ putin/ei 
de a lucra, care devine act atUlllci cînd conjunctura se 
schimbă. Lukacs observă cu ascuţime că nu "dynamisU -ul 
a ristQltelic, ci co nceptul megaric şi hartmannian al  po 
s ibi l i tăţii  are un caracter fantomatic, deoarece el este 
echivalent cu afi rmaţia că posibilitatea nu ar fi reală 
decît în clipa cînd Încetează de a fi posibHitate şi devine 
real i tate .  

Polemica împotriva lui Hartmann ş i  refuzul de a di
zolva categoria posibilităţii în cea a realităţii ( iden tifi
cînd posibili tatea reală cu posi.biJitatea reaEzată ) pun în 
valoare o tendinţă mai generală a ontologiei lui Lukacs , 
oricît ar fi fost de solidar cu -prioritatea acordată real i
tăţii faţă de ansamblul ca tegoriilor modale ( posibilitatea, 
necesitatea, în tîmplarea ) ,  el  înţelegea nu mai puţin să 
conserve celor din urmă statutul lor ontologic specific , 
adoptînd o ati tudine mult mai cuprinzătoare şi mai flexi
bilă faţă de realitate decît cea rigidă şi impregnată de o 
anumi,tă "rutină p rofesoral ă" a lui N. Hartmann . Lu
kacs vedea în identificarea ilicită a posibil ităţii reale cu 
posibil i tatea realizată primejdia unei reîntoarceri la fata
lista teorie a predes tinări i ( tot ce este! posibil devine reali
tate împlinită) ; o asemenea fetişizare a faptului împli
nit, în defavoarea faptului posibil, i se părea Însă în con

trad icţie cu veritabila devenire a realităţii. Dacă ţinem 

seama de importanţa covîrşitoare a "al ternativelor" în 

teoria lui Lukacs cu privi re Ia raportul dintre l ibertate 

şi necesitate, vom în ţelege mai bine semni ficaţia reală a 

tpzf"lor sal� de mai sus. 

Oricît ar părea de paradoxal, Theodor W. Adorno :l 
formulat la  adresa lui  Lukacs un reproş foarte apropiat 

de cel cuprins în procesul desfăşurat de gîn ditorul mar

x i st împo-triva tezelor lui N. Hart mann cu privire l a  rel a

t ia pos ibi l i tate- rea l i ta te .  Luk5cs fo losise în lucrarpa sa 

Wider den missverstandenen Rralismus (Impotriva realis
mului rău înţeles) d i s t i ncţia l u i  1 legeI în tre "posibili tatpa 

reală" şi "posibil i t atea abst rac tă" , cond amnînd-o pe cea 

din urmă şi afirmînd fecunditatea celei di ntîi ; literatu ra 

avangandistă e ra a'cuzată de a se complace in cultivarea 

i.nsilS ten tă a posibil ităţi i  abstrac te, în timp ce �i,te ratura 
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realistă ar excela pr1n evocarea 'posihili,tăţi1or concrete şi 
prin indicarea j u.s.telor propo rţii între cele două ,planuri. Cît 
timp rămînem can tonaţi în sfera purei subiectivităţi, se 
deschide o infinitate de posibilităţi, în interiorul cărora, 
fără o confruntare cu realitatea, este cu neputinţă să 
disociem cele abstracte de cele concrete. Contactul c u  
realitatea este singurul î n  măsură s ă  destrame şi să spul
bere, ca h imerice, posibili tăţile abstrac te şi să valideze 
pe cele reale. Adorno se grăbeşte să vadă în prioritatea 
acordată de Lukâcs posibilităţii reale faţă de posibilitatea 
abstraotă o inadmisibilă genuflexiune în faţa realităţii şi 
o implicită descalificare a puterii de subversiune şi de 
negaţie. El corobo rează elogiul adus de Lukacs posibili
tă ţii concrete cu o al tă teză de origine hegeliană : cea 
despre " raţionalitatea realului" ( tot ceea ce este real este 
şi raţional ) ,  care ar fi fost împărtăşită deopotrivă de 
Lukacs, interpretîndu-Ie pe amîndouă ca expresia unei 
sanctificăr i a realului şi a unei devalorizări a ceea ce 
" este cu totul aldel" (das ganz Andere) decît ceea ce 
există. Lukacs se vede eJCpus unei acuzaţii cvasiiden tice 
cu cea formulată de el impotriva lui Hartmann : "Con
fOrIn disti ncţiei Între posibilitatea reală şi cea abstrac tă 
- scrie Adorno -, ar fi posibil cu adevărat numai ceea 

ce a devenit real" . Şi concluzia sa se vrea foarte d rastică, 

vizînd conformismul acut impl icat de o asemenea poziţie : 
,, 0 asemenea filozofie rnă rşăl uieşte cu batalioanele mai 

pu terniee" 38. 
Disputa cu Hartmann din finalul capitolului cuprins 

în Ontologia existenţei sociale vine la timp spre a ne 

aj uta să �nIă\turăm confuzia artilficială creată de Adorno 
în j urul poziţiei lui Lukacs. Este eviden t că Lukacs nu 

d izolvă posibilitatea în reali tate, capitulînd În faţa exis

ten tului, după CUJIIl insinuează Adorno ( polemica impo

triva lui HaI'ltmann ar fi atunci lipsită de sens ) ,  după cum 

nici nu exaltă sfe ra posibilului independent de cea a rea

lului ; poziţia sa este şi de astă dată cea a unui tertium 

daturJ lăsînd un cîmp deschis tuturor posibilităţilor reale 

( nu şi "relei infin ităţi a posibili,tăţilor abstracte" ) ,  deci 

38 Theodor VV . Ado rno. Drci Stu dien zu HegelJ Suhr
kalnp,  1 9C 3 , p .  99 .  
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tu turor iniţiativelor teleologice de schimbare a reali tăţii, 
în măsura în care ele nu sfidează reţeaua determinari lor 
obiective, ci utilizează în mod adecvat şirurile cauzale, 
existente în imanenţa realităţii, pentru realizarea scopu
lui unnădt. Dacă este adevărat că realitatea poa'te fi 
considerată un adevărat cimi tir al posibilităţilor abs tracte 
( privilegiu al tuturor  veleitarilor, utopiştiJlor de duzină şi 
revoluţionarilor de cabinet ) ,  nu este mai puţin eviden t  că 
elogiul posibilităţii concrete, departe de a Însemna cano
nizarea realităţii existente, acordă puterii de subversiune 
şi transcendere a realului si ngurUlI statut cu adevărat le
gitim. 

Elastici tatea poziţiei lui Lukacs în problema catego 
ri i lor modale îşi găseşte expresia şi în" polemica, analoagă 
cu cea de mai sus, Î'mpo triva tendinţei lui Hantmann de 
a identifica în fapt necesi tatea şi realitatea ( " necesitatea 
este o categorie ontologic j ustificată numai prin faptul 
că nu orice realitate este ş i  necesară" , îi va răspunde 
Lukacs lui Hartmann 39 ) ,  sau în energia cu care pune 
în valoare specificitatea categoriei de înt împlător. Ea îşi 
va da însă adevă rata ei  măsură în capi,tolU!1 despre Hegel  

şi în discriminările operate acolo pe planul categorii lor 

între ontologia real istă şi  cpa logicistă, coexistente în s is

t�mul hegelian, şi  mal a les în capitolul despre muncă, 

cu deosebire acolo unde va anal iza relaţi a dintre l ibertate  

ş i  necesi ta te.  

Incizia profundă în sistemul hegelian, şi mai ales în 

corpul Logicii, efectuată de Lukacs este departe de a 

avea doar o semnificaţie istorico-filozofică. Efortul său 

simul tan este de a rein tegra în patrimoniul gîndirii mar

xiste, prin tr-un ampl u proces de valorificare, excepţionala 

bogăţie de teze ontologice cuprinsă în analizele catego

riale ale lui Hegel şi de a supune unei critici asouţite 

dezechilibrul între on tologie şi logică insti tuit de Hegel 

prin supremaţia, fie şi intermiten tă, a celei de-a doua 

39 Georg Lukacs, op. cit ., mss . ,  p. 1 72. 
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asupra celei dintîi. Obiectivul aparent contradictoriu al 

1 ui Lukacs este, aşadar, de a realiza in acelaşi timp o 

reînnodare a firelor de legătură cu marea tradiţie hege
liană şi o nu mai puţin radicali dehegelianimre a mar
xWnuJlrui. S-ar putea s'tabiti, mai ales dacă ne raportăm la 

scopul din unnă, o paralelă cu tendinţele similare urmă

r i le  de gînditori atît de deosebiţi ca Adomo ( în Dialec
tica negativă) , Louis Althusser (în studiile sale despre 

raportul Marx-llegel ) sau Lucio Colletti ( în Il Marxismo 
e Hegel)  ; rezultatele obţinute de Lukks sînt însă cu to

tul diferite, mai ales pri n amestecul inextricabil între re

cuperarea "ontologiei juste" a lui Hegel şi critica intran
sigentă a logicismului său idealist (a "faJsei ontologii" ) . 

Gîndirea lui Hegel , în reprezentarea oferită de Lukacs, 

apare impregnată de o tensiune lăuntrică fundamentală ; 

eXlplozia fecundă a categoriilor dialectice, destinate să fi

gureze turnul tul şi dinamica unei reali tă ţi în inepuizabilă 
devenire, ar fi zăgăzuită de carcasa unei sistematizări 

logic-ierarhice, adeseori artificiale. Fără îndoială, reflec
ţiile lui Lukacs se situează în prelungirea cunoscutei teze 

olasice marxiste cu privire la contradicţia între metodă 

şi sistem la Hegel : nu ne aducem însă aminte să fi În
tîlnit pînă acum o radiografie atît de clară a efectelor 

unei asemenea contradicţii în articulaţiile cele mai fine 

ale discursului logic hegelian. Să nu uităm că Lukacs es te 

autoruJ unei vaste lucrări despre Tînărul Hegel, cuprin
zătoare şi magistrală analiză dedicată adevăratei geneze 
social-isto-rice a dialecticii hegeliene . Capitolul din Onto
logia existenţei sociale pune la contribuţie rezultatele do
bindite în acea lucrare, mai ales acolo unde descrie, 

oricît de concentrat, originile social-istorice ale tensiunii 

între "cele două ontologii" din filoroma lui Hegel. Con
temporan cu epoca postrevoluţionară, de instaurare a do- 

minaţiei burgheze şi de desfăşurare a războaielor napo

leoneene, Hegel şi-ar fi saturat gîndirea cu dinamica 

noii realităţi şi cu multiplicitatea contradicţiilor ei : "de

lirul bahic" al conceptelor, despre care vorbeşte prefata 

la Fenomenologia spiritului, este reflexw fidel pe portati
vw gîndirii al unei asemenea situaţii istorice. Glorificator 

în acelaşi timp al prezentului, a.cordând, pînă la urmă, 

în raportul dintre societate şi stat preeminenţa celui din 

urmă, substituind treptat lui Napoleon, ca incarnare a 
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"spiritului lumii", imaginea mul t mai pedestră a lui Vre
deric Wilhelm aJ I I I-lea, Hegel aj unge inevitabil să în
chidă dinamica infinit contradictorie a realităţii într-o 
"figură fetişizat-pietrificată" ( Lukacs ) a spiritului. 

HeradHtismul şi logicismul, reflex 'pe pla nul speculaţiej 
filozofice al contradicţiei de bază din poziţia social-istorică 
a filozofului, vor eoexista, într-o !Sinteză silnÎlcă, de-a 
lungul operei lui Hegel. Lukacs celebrează în termeni en
tuziaşti "foamea de realitate" a marelui filozof german , 
fără precedent în filozofie de la Aristotel încoace, ardoa
rea şi intensitatea cu care s-a cufundat în imanenţa reali
tăţii şi a aj uns �a alcătuirea unui n0l! orga n o n  logic,  de 
tip dialectic, profund deosebit de întreaga logică anteri
oară. Caracterul de infinită procesualitate al realităţii,  
conceperea absolutului însuşi ca devenire sau pioces, şi 
nu ca sinteză statică, unitatea de nedesfăcut între rezul
tat şi geneza lui ( rezultatul fără geneză este pentru 
Hegel un simplu ,;cadavru", un caput mort u u m  a bstrac� 

tionis) , natura sin tetică, şi nu pur analitică, a legii iden
tităţii ( conservarea iden tităţii unui fenomen este ea însăşi 
un proces, şi nu un dat )  sînt doar cîteva din cuceririJe 
memorabile aJe noului mod de a vedea lucrurile. Vehe
menţa cu care Hegel polemizează împotriva faimosulu i  
Sollen ( trebuie ) din filozofia cri tică a lui Kant şi energia 
cu care apără prioritatea on tolog.iJcă a realităţii şi exis
tenţei (ei) -intocmai-astfel ( das Gera desosei n d er lVirk

lichkeit) împotriva oricărei exigen ţe transcen dente ( d e 

tipUiI noumen-ului kantian ) îl umplu de o nemărginită 
satisfacţie pe interpretul său marxist ; el vede aici un pre
ţios punct de sprij in pentru edificarea programu'lui său 
de constituire a unei noi ontologii. Lukacs acordă, şi pe 
bună dreptate, o atenţie deosebită rapo rtului în tre inte

lect şi raţiune în filozofia hegeliană ; imperativul trecerii  
de la studiul fenomenelor şi al proprietăţilor lor ca en ti
tăţi izolate la cel al interac ţiunii şi devenirii lor, dec i la 
considerarea lor drept complexe dinamice prin tre alte 
complexe, este cel care impune cu necesi tate tranziţia de 

la cunoaşterea prin intelect la cea prin raţiune. Dialec
tizarea raporturilor între aparenţă, fenomen şi esenţă, tra

tarea esen ţelor ca produse genetice ale deven iri i istorice, şi 
nu ca abstracţiuni statice, un1tatea lor indisolubilă cu 
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fenomenele şi metamorfozele la care pot fi supuse prin 

modificarea fenomenelor ( să ne gîndim la consecinţele 

categoriale ale proceselor de selecţie naturală, descrise 

mai tîrziu de Darwin ) se numără printre re21Ultatele cele 

mai profunde ale trecerii la cunoaşterea prin raţiune. 

Dacă este adevărat că obiectele realităţii nu pot fi înţe

lese fără a fi contemplate în structura lor au tonolnă şi 

în relativa lor independenţă ( demersul propriu al intelec

tului ) ,  nu este mai puţin evident că ele reclamă a fi 

cuprinse în devenirea lor şi în interacţiunea cu complexele 

limitrofe (demersul specific al raţiunii ) .  Acuzaţia formu

lată de Lucio Colletti că Lukacs ar dcva�oriza, pe urmele 

lui Hegel, cunoaşterea finită, pri n intelect, a fenomene

lor se spulberă dacă umlărim insistenta cu care Lukâcs 

subliniază la Hegel rolul intelectului ca o condiţie primor

dială şi ca o etapă sine qua non pe drumul spre adevă

rata cuprindere a realităţii 40. Odată certificată solidi

tatea unui asemenea punct de plecare, exegetul ne orien

tează privirea asupra momentului cînd fenomenele îşi reve

lează veritabila lor natură, dincolo de autonomia singula

rităţii lor, prin raportarea la ceea ce este altceva decît 

ele, şi anume nu la ceea ce este altceva în general, ci la 

alteritatea lor concretă. Raportarea fenomenelor la alteri

tatea lor înseamnă inevitabil considerarea lor în inter

acţiune dinamică şi în devenire ; Hegel a elaborat instru

mentele in telectuale destinate unei asemenea cuprin.deri 

dinamice a fenomenelor sub forma determinărilor catego

fi-ale, nwnite de el "ideterminaţii ale reflexiei" .  "Con

ţinutul conştiinţei sensibile este în sine însuşi dialectic"J 
scria Hegcl. "EI trebuie să fie singularul ; dar... tecmai -

Întrucît conţinutul singular exclude altceva de la sine -

el se raportă la altceva, el se arată ca trecînd dincolo 

de sine, ca depinzînd de altceva, ca mijlocit de acesta" 

ca avînd în sine însuşi al,tceva. Adevărul următor al sin

gularului imediat este, aşadar, acela că el e raportat la 

altceva. Determinaţiile acestui raport sînt ceea ce numim 

40 Georg Lukacs. Zur Ontologie dss gesellschaftlichen 
Seins. H egels falsche und echte OntologieJ Luchterhand 
Ver-lag, 1 9 7' 1 ,  'p. 87.  Vezi volumul de faţă, p. 1 35.  
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determinaJii ale reflexiei . • .  u 41. Lukacs vede în cuplurHe 
şi ansamblurile categoriale numite "determinaţii ale re
flexiei" (esenţă.,fenomen--aparenţă, identi tate .. deosebi re-mul
tiplicitate-opoziţie, nemij,locire-mij locire, fOTmă<onţinut etc., 
cărora li se adaugă şi cele care nu sînt tratate ca atare, 
de exemplu canthate-calitate etc .)  o "descoperire genială" 
a lui Hegel şi marea sa contribuţie la edificarea unei ade
vărate ontologii. Efortul principal al interpretul ui este de 
a efectua o retroversiune în termeni ontologici a ceea ce 

la Hegel apare exprimat în termenii pur logici ai unei 
succesiuni ierarhice. Este caracteristic, de pildă, modul 
în care Lukacs încearcă să "recupereze" verigile interme
diare Între identitate şi opoziţie sau c�ntradicţie : deose

birea şi diversi tatea (der Unterschied şi die Verschieden
heit) , tocmai spre a îngădui o descriere mai cOIl cretă a 

tranziţiilor capilare Între fenomene ş i  a genezei contradic
tiilor lor atunci cînd le privim în devenire 42 . El nu 

oboseşte să repete că determinatiile reflexiei trebuie pri

vite nu ca simple instrumente logice, ci ca adevărate de

terminări categoriale ale realităţii în sine. Centrul de 

greutate al elogiului său cade asupra suprimării hiatusulrui 

Între esenţă şi fenomen, reperabil nu numai În vechile 

conceptii ontologice de tip teologic, care situează esenţa 

Într-un plan transcendent fenomenalităţii, dar şi în epis

temologiile moderne, unde esentele sînt privite ca simple 

sinteze ale abstrac�iunii ; concep�ia hegcliană a determi

nărilor reflexiunii, care consideră esenţele drept complexe 

dinamice, indisolubil legate de fenomene şi în interacţiune 

neîntreruptă cu alte complexe, oferă o bază trainică runei 

explicatii pur imanente a lumii, răpind orice j ustificare 

vechilor explicaţii de tip teologic sau criptoteologic. Apare 

evident aici contrastul între punctul de vedere al lu i  

Lukăcs şi cel promovat de Lucio Colletti ; departe de a 

considera, asemenea lui Colletti, critica determinaţiilor fi

nite ale in telectului .în favoarea celor genetic-d�namice al e 

raţiunii şi fluidificarea realităţii ca simple inst rumente ale 

41 G. W. F. Hegel .  Enciclopedia ştiintelor filozofice, 
partea a I I I-a, Filozofia Spiritului, Editura Academiei, 
1 9 66, p. 2 1 3 ; lCi ta t şi  de wkâJcs lîn VOIlulTIul de fa ţă, p. 1 3 5 .  

42 Vezi vo lumul de faţă, p .  1 43 .  
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teleologismului şi criptoteologiei hegeliene , Lukâ.os !Vede 
în ele contribuţia genială a lui Hegel la instituirea unei 
viziuni strict imanente şi în acelaşi timp diatlectice asupra 

hlmii. tnseamnă oare 'Că Lukăcs este [nclinat !Să accepte 
in mod necritic sau pur şi simplu să ignore aspectele ne
gative ale sistemului hegelian, incriminate cu atîta vigoare 
de advel1sari ? 

Teza lui Lukâcs este că ar fi cu neputinţă să se separe 
în mod tranşant "ceea ce este viu" şi "ceea ce et5te mort" 
la Hegel (aluzie la titlul cunoscutei lucrări a lui Benedetto 
Croce, deşi, după cum vom vedea, se pot stabili certe 
aproplen Între poziţiile celor doi filozofi ) ,  deoarece cele 
două fire sînt împJetite la fiecare pas în sistemul hegelian. 
După ce a subliniat meritul lui Hegel de a fi elaborat 

o nouă logică, destinată să cuprindă în reţeaua catego
riilor ei bogăţia imensă de determinări a realului, inter
pretul marxist al Ştiinţei logicii descoperă culpa funda

mentală a 'lui Hegel în transformarea logicii dintr-un in
strument de cuprindere şi reflectare într-un factor coexten
siv, dacă nu de-a dreptul constitutiv, aiI realităţii . Pro
cesul lui Lukacs, ca. şi cel al lui Adorno sau al atîtor 
interpreţi marxişti, se îndreaptă împotriva faimoasei teze 
hegdliene : ident�tatea subiect-obiect. Este vonba, �n fapt, 
despre cunoscuta problemă a raportului Între ol1dinea isto
rică a reaJlului şi ordinea lui logică. Efortul lui Lukâcs 
este de a demonstra că ordinea categoriilor în procesui 
cunoaşterii şi al sistematizării logice nu poate fi extra
polată pur şi simplu în cîmpul ontologic. Logica procesu
lui cunoaşterii nu poate fi identificată pur şi simplu cu 
logica realului ( să ne amintim 1eza lui Marx din prefaţa 
la Grundrisse că drumul urmat de cunoaştere spre a 
reconstitui concretul : de la abstract la concret, este in
vers celui al realităţii înseşi, u nde primordiali tatea con
cretului şi a complexelor lui se impune cu puterea evi
denţei ) .  Logica este un mij loc de omogeniza re a eteroge
nului (realitatea este prin definiţie eterogenă) şi simpl i
ficarea necesară operată de categoriile logice este legitimă 
numai cu condiţia controlului critic şi a corecturii per
petue din unghiul de vedere ontologic (cel al reali,tăţii 
în sine) . Eroarea lui Hegel este de a fi sacrifica't adeseori 
cea mai preţioasă cucerire a sa în cîmpul logicii : adap
tarea Icategoriilor  IogilCe, şi a inca ten ăcii lor, la devenirea 
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multifonnă a realităţii, prin inversarea raportului normal : 

realitatea va fi subordonată în sistemul hegelian succesi

unii categoriilor logice, iar funcţia logicii va fi hipertro

fiată în mod nemăsurat, prin transformarea ei ilegitimă 

în adevăratul demiurg al realluJui. 
Una din consecinţele frapante ale unui asemenea mod 

de a vedea luerurile este că, datorită caracterului ierarhic 
al ordinii instituite de Hegel în succesiunea categoriilor 
logice, categoria superioară fiind decretată "adevărul" 

celei inferioare, o viziune ierarhică cu caraoter teleologic 
este proiectată în însăşi imanenţa realităţii, fonne:le supe
rioare fiind declarate " adevăI1ul" celor inferioare, pe dru
mul realizării finale a identităţii subiect-obiect. 

Exemplele aduse de Lukks spre a �iJustra deformaţii1e, 

adeseori profunde, provocate de "ontologia falsă" (cea 
logicizan tă ) a 1 ui Hegel în corpul "on tologiei ( sale ) juste" 

(cea heracllil1:ică ) sînt Î!ll tr-adevăr conclUJden te. Se cuvine 
să spunem aici că d ialogul cu Hegel va avea un rol 
central nu numai în capitolul pe care i-l dedică în mod 
special Ontologia existenţei sociale, dar şi în alte capitole 
(cum este, de pildă , cel dedicat lui Marx ) , inclusiv în 

scrierea finală a lui Lukacs, adevăratul său testament 

filozofic, Prolegomene la ontologia existenţei sociale. Ex
plicaţia este, după cum am mai spus, că Lukâcs tinde 

să conserve în ontologia marxistă întreg tezaurul de idei 
şi analize valabile din teoria categoriilor a lui Hegel , 

climirund în acelaşi timp, printr-o neîntreruptă cenzuTă, 

malformaţiilc provocate de viziunea logicilSt-ierarhică. Dia

logul cu Hegel capătă astfel aspectul unui exerciţiu su
perior de acribie intelectuală şi acurateţe filozofică, al 
cărui scop mai adînc este însă purificarea ontologiei de 
seoriile unei reprezerutări logiQizante şi teleologice asupra 
lumii ( ins idios prezente chiar în scrierile unora dintre 
marii teoreticieni ai marxismului, ca Engels ) . Se poate 
spune că Lukacs şi-a propus să traducă în fapt, pe un 
plan de anve rgu ră, proiectul ocazional , r�.mas neimplini,t , 
al lui Marx : a expune sintetic , În riguroasă fonnă filo

zofică, miezul raţional al dialecticii hegeliene . 

Cînd Hegel vorbeşte, de pildă, despre "organismul geo
logic", văzînd în el o formă preliminară a organismelor 

vegetale şi În amîndouă anticipări ale organismelor ani

male, este aimpede că un cripto-f1 nal ilSm impregnează o ase-



menea stratific a re ierarhică a naturii .  Natura anorganică 

este lipsită de autonomie ontologică, funcţia ei fiind doar 

de a "pregăti" apariţia naturii vegetale şi animale ( în

săşi denominaţiunea "organism geologic" se bazează pe un 

joc de goale analogii, după cum observă Lukacs in Pro
legomene) . Exempl'UlI este instruc·tiv, deoarece el eviden

ţiază tendinţa lui Hegel de a interpreta succes�unea ge

netică reală a fenomenelor în perspectiva unei succesiuni 

n ecesare de tip logic-ierarhic ; observaţia elementară că 

pe M'te planete natura anorganică nu a generat in mod 

necesar forme de viaţă vegetale sau animale pune în 

valoare caducitatea ontologică a viziunii hegeliene şi sub
liniază, în acelaşi timp, rolul acciden talităţii în geneza 

diferitelor forme de existenţă (în acelaşi spirit este for

mulată teza lui Hegell din Filozofia n aturii că ,natura ani

mală este "adevărul" celei vegetale şi ultima "adevărul" 

celei mine rale ) .  Un alt exemplu : în ordinea Ilogică de 

succesiune a categoriiJor, teleologia este situată imediat 

după treptele mecan ismului şi chimismU'lui, fiind decla

rată "adevă rul" ,celor două fonne anterioare ; in acelaşi 

timp, pe scara ieraIihică a treptelor logice care duc spre 

realizarea identităţii subiect-obiect, tele(jlogia figurează ca 

momentul tranziţiei de la Concept spre Idee ; cum mo

mentul inaugural al Ideii este "viaţa", se aj unge la con

trasensul evident că tteleologia (a cărei geneză în procesul 

muncii Hegel a pus-o admirabil în valoare ) precede în 

ordinea logică viaţa, omul şi societatea, ceea ce echiva

lează cu implantarea ei în cîmpul naturii ! Este aici încă 

un exemplu flagrant, utilizat deopotrivă de Lucio Colletti, 

ca şi de Lukacs, al distorsiunilor introduse de logicismul 
ht'gelian în succesiunea ontologică reală. 

Modul în care Hegel deduce ordinea realului din or

di nea logică, identificînd în mod abuziv devenirea reali

tăţii cu logica procesului cunoaşterii, îşi găseşte expresia 

în structura fundamentală a operei sale Ştiin ta logicii. 
Celebra succesiune trilpar:tită : trecerea de 'la Fiinţă la 

Esenţă şi de la Esenţă la Concept, se identifică, în inten

ţia hegeliană, CUI însăşi automişcarea reaJlităţii de la starea 

de Fiinţă nedeterminată, prin acumularea unor determi

nări succesive (calitatea, cantitatea, măsura etc.)  , Ia 

Esenţă, treaptă pe care apar detenninaţiHe reflexiunii, 

şi apoi la Concept, adevărata incarnare a realităţii con-



cretc.  Nu îi este greu lui Lukacs, după cum au făcut-o 
înaintea lui şi alţi comentatori ai operei hegeliene ( între 

ei Benedetto Croce ) ,  să demonstreze artificialitatea unei 

asemenea construcţii din punot de vedere on tologic. Ideea 
de a fixa momentul inaugural al devenirii în "Fiinţa 

nedeterminată" nu are nici o j ustificare ontologică : con

ceptU!l de "fiinţă nedeterminată" (das unbestimmte Sein ) 
este o abstr3JCţie a minţii noastre, utilă şi necesară în 

anumite imprej urări din punct de vedere logic şi gno

seologic, dar fără nici o acoperire nn reali ta:te. Existenţa 
( fiinţa) este 'Întotdeauna o existenţă (fiinţă ) determinată 
şi ea fovmează ca atare adevăratul punct de plecare al 
reflecţiei . Faptul că gindirea logică procedează în recon
stituirea concretului, din necesi tăţi int�rne, de la abstract 

la concret nu j ustifică în nici un fel identificarea unui 
asemenea itinerariu cu cel al realităţii Înseşi ; eroarea 

fundamentală a [ui Hegel este tocmai de a fi transformat 
iltinerariul gîndirii logice ,în însuşi itinerariul realităţii, 
descriindu-ll pe acesta din urmă ca au toconcretizare gra
dată a fiinţei nooeterminate în realitate plenară şi mul

tiplu determinată. Lukacs observă cu sagacitate în Pro
legomene că Marx situează ca punct de plecare al gîn

dirii, în Man uscrisele economico-filozofice, nu "fiinţa ne
detevminată" , ci "obiectuaJlitatea" (die Gegenstăndlich
keit) , marcînd asdel, îI1lCă din opera sa de tinereţe, distan
ţarea categorică faţă de Hegel. Ontologia marxistă arc 

drept punct de plecare real�tatea ca o su�tă de co m
plexe d inamice, deci ca oibiectualita,te determinată, valo
rLficlndu-1 astfel pe Hegel cel "eso.terlc" ( acel Hegel 

"genuin" şi "profund" despre care a vo rbi t şi Croce ) 
împotriva �ui Hegel cel "exo te rilc" , autor al ontologiei 10-
giJcizan te .  

Spre a oferi un exemplu eJocvent a'l distorsiunilor l a  
care este supusă, gîndirea prin subordonarea ontologici faţă 

de logică în sistemul hegelian, Lukacs citează cel ('bra teză 

a "negării negaţiei" . Să intrăm de-a d reptul în miezul 
problemei, exprimînd neted ideea centrală a lui Lukacs 

( amintită În fugă cu pr�lej ul consideraţiilor despre atitudi

nea sa ,faţă de Nicolai Hartmann) : negaţia este mn mod 
exclusiv o categorie a logicii şi teoriei -cunoaşterii , fără a 

avea vreo îndreptăţire in cîmpul ontologiei ( cel al existen

ţei-in-sine ) .  Se ştie că Engels a preluat integral în Anti-
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Diihring conceptul hegelian al "negării negaţiei", strădu

indu-se ,să demonstreze, împotriva recriminărilor lui Di1h

ring, universalitatea aplicării lui. Lukacs insistă asupra fap

tului că Marx însuşi a folosit o singură dată expresia de 

negare a negaţiei : la eapătul analizei dedicate !n Capitalul 
"acumulă rii primitive", descriind modul în care 'proprieta

tea capitalistă a expropriat mica proprietate a producă
torilo r nelnij lociţi şi modul în care noua proprietate socia

l istă va realiza "exproprierea eXlpropriatorilor", instituind 

proprietatea individuală, nu pe vechea ei bază, ci pe cea 

a "cooperării şi a proprietăţii comune asupra solului şi 

asupra mij loacelor de producţie", el caracterizează prc

cesul din urmă drept "negare a negaţiei" . Lu�acs consi
deră însă că la Marx expresia "negare a negaţiei" ar avea 

doar o funcţie "stilistic decorativă" , fiind un simplu pro

dus al "cochetăriei" cu li.mbaj ul hegelian (despre care a 

vo rbit însuşi Marx ) ,  deoarece Între procesul economico

social desc ris cu rigoare de Marx şi hegeliana negare a 

negaţiei nu ar exista nici o legătură internă 43. Spre a 

înţelege ati tudinea po trivnică a lui Lukacs faţă de con

ceptul de negare a negaţiei, este necesar să examinăm mai 

Întîi argumentele sale împotriva utiJizării negaţiei ca o 

categorie ontologică. El  porneşte de la observaţia că doar 

categoriile de a-fi-altfel ( alteritate, das Anderssein ) sau 

de a-fi-pen tru-al tul (Sein fur Anderes) exprimă natura 
intrinsecă a fenomenelor ; a identifica, asemenea .lui He

gel, al terj tatea unui fenomen ( modul de a-fi-al tfel decît 

el ) cu n egarea lui  este o operaţie legitimă din punct de 

vedere logic,  fără Însă a ne spune nimic precis despre 

cuprins.ul procesului  în cauză, deci fără a avea vreo rele
vanţă o n tologică. în planul realităţii, diferenţierea feno
Illenelor este un procps eminamente pozitiv, caracterizJ.t 

prin tr-un sistem de relaţii  şi  in teracţiuni ; din punct de 

vede re ontologic se poate spune cu înd reptăţi re că un fe

non1en al  naturi i ,  anorganice sau organice, se transformă 
în altceva decît el ( al teri,tate cu un conţin ut prin defini
ţie pozi tiv : grăuntele se transformă în plantă etc., spre 

a relua exemplul cunoscut al lui Engels ) ,  fără ca ideea 

de negaţie să fie aici lmplicată tn re. Negaţia este in-

43 Georg Luld.cs. Prolegomena zur Ontologie des gesell
schaftlichen SeinsJ lnSlS . , p. 1 85-----1 86.  
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strumentul ,oglc pnn mtermediJUl căruia e�rimăm deve

nirea-altfel a unui fenomen, după celebra formulă a lui 

Spinoza, reluată şi de Hegel : omnis determinatio est 
negatio ; ea are o funcţie gnoseologică de prim ordin, ca 
procedeu al cunoaşterii, fără însă a ne in troouce, prin 
inerentul ei caraoter generilc, �n constituţia specifică a fe
nomenelor şi proceselor. LuImcs contestă că am putea vorbi 
cu îndreptăţire, după cunoscutul exemplu din Anti-Diih
ring, despre o negare a bobului de orz prin transformarea 
lui în plantă ; distrugerea bobului, mult mai curînd decît 
metamortfoza lui, ar în.semna pe plan ontologic negarea lui 
propriu-zisă, şi însuşi faptul că sîntem constrînşi să folo
sim aceeaşi expresie abstractivă : negarea, pentru procese 
atît de diferite, arată wproprietatea ontologică a noţiunii. 
Nu putem reproduce aici, în întregimea lui, lanţul argu
mentelor aduse de Lukacs în sprij inul tezei sale, atît în 
capitolul despre Hegel din Ontologie, cît şi în Prolego
mene. Să spunem doar că, după ce a ,tăgăduit negaţia ca 
un proces ontologic real în cimpul naturii anorganice, el 
admite în regnul organic o excepţie.! Moartea organismelor, 
echivalentă cu regresiunea lor din cîmpul organic în cel al 
materiei anorganice, ar putea fi identifi'Ca,tă in extremis cu 

o negaţie, deoarece ar fi vorba despre o tranziţie spre un 
alt regn oIlrtologic 44. Cît priveşte zona vieţii sociale, oda,tă 
cu apariţia activităţii teleologice a subieotului uman şi a 
deciziilor opţionale :legate de ea, se poate afirma că nega
ţia joacă un rol constitutiv în practica socială ; ne-ar fi 
însă greu să spunem, datorită atitudinii extrem de reti
cente a autorului, mai ales în Prolegomen e, dacă de astă 
dată Lukacs acordă negaţiei un statut de categorie onto
logică sau o consideră doar un moment auxiliar, deşi ne
cesar, în activitatea pract ică. 

Cînd trece la analiza "negării negaţiei" , atitudinea sa 
nu lasă însă Joc nici unui echivoc ; este cu neputinţă, ne 
încredinţează el în Prolegomene, să unificăm fenomene atît 
de eterogene ca reproducerea unui organism vegetal 
(planta ar reprezenta prima negaţie a bobului de orz, iar 
producerea alltor boabe de orz prin fecundarea ei ar fi ne
garea primei negaţii ! ) ,  reproducerea unor insecte, ca flu
turii, sau operaţiunile matematice din calculul diferenţial 

44 Vezi vol umul de faţă, p. 1 63 .  
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şi in tegral sub semnul unui concept unitar : negarea nega
ţiei, fără a ne expune riscului de a ajunge la un joc go l 
de analogii. 

Lukacs supune unei analize atente cîteva d.in exemplele 
alese de Engels ISipre a ihlSltra negarea negaţiei, demonstrînd 
caracterUlI lor neconcludent .  Observarea neprevenită a fap
telor ne arată, de pildă, că procesul de reproducere a fIu
turilor s� desfăşoară nu după o sdhemă ,tripartită, ci după 
una cvadripartită : ou-Iarvă-cocon4'luture, ceea ce ar fi 
echivalent nu cu "negarea negaţiei", ci cu "negarea nega
ţiei negaţiei" ; exegetul observă că, aplicată la natură, 
schema hegeliană se transformă ,Într-o caricatură a ei în
seşi. Exemplul matematic al înmulţirii lui -a cu -a, 
obţirundu-'se o măr,ime pozi,tLvă : + a2, oferă !Într-adevăr 
o analogie cu negarea negaţiei, dar Idacă îl ruplicăm la 
adunare în loc de înmulţire, schema nu-şi mai găseşte nici 
o confi rmare. Engels însuşi recunoaşte că, in cîmpul na
turii organice, procesul. de reproducţie se desfăşoară Într-un 
mare număr de cazuri după o lege mai complicată decît 
cea indicată de schema simplă a negării negaţiei 45.  Cum 
a ajuns ilustrul teoretician al marxismului să-şi însuşească 
integral teza hegeliană a negării negaţiei, încercînd să-i 
demonstreze validitatea în cele mai variate cîmpuri ale na
turii ,şi societăţii ? La Hegel, negarea negaţiei îndeplinea 
un scop precis : in încercarea de a deduce din categorii 
logice schenla devenjrii universale, Hegel ul'lIllărea prin 
negarea negaţiei să prezinte drept credibil�. autodezvoltarea 
himericei Fiinţe nooeterminate, situată .de el la începutul 
sistemului, Într-o Fiinţă mult�plu determinată (după cu
noscuta sa schemă : Fiinţa-Nimicul-Devenirea ) .  Teza lui 
Lukacs este că la Hegel ea ar fi fost o simplă construcţie 
logică destinată să sprij ine o artificială construcţie onto
logică . Asimilarea ei de către Engels i se pare un exemplu 
semnificativ de integrare necritică a dialecticii hegeliene în 
marxism, ceea ce J-ar deosebi net, în imprejurarea de faţă, 
pe Engels de prietenul său Marx : în ti'mp ce Marx a exer
ci tat, chiar de la începuturile activităţii sale, o critică în
tr .. adevăr radicală a dialectieii hegelliene, .Engels a făcut o 
conceSIe importantă tendinţei negative a lui Hegel de a 10-

45 F. Engels . A nti-Dilhring, Bucureşt i, Editura po}.itică, 
1 966,  ed. a IV-a, p. 1 3 8. 
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giciza raporturile reale dintre fenomene prin preluarea tezei 

despre negarea negaţiei. Efectul fascinant exercitat cîndva 

de o lege destinată să intemeieze pe o cale ,,1logică-ontolo

gică" suprimarea proprietăţii private asupra producţiei 

( negaţie a proprietăţii obşteşti primitive) şi exproprierea 

ex.propriatorilor ( negarea negaţiei) s-a pierdut aproape cu 
totul de-a lungul timpu1ui (Lenin nu o mai menţionează 
decît incidental, o singură dată, in Caiete filozofice, fiind 

departe de a-i acorda vreo greutate în reelaborarea mar

xistă a dialecticii) 46. Fără a fi cu putinţă să înfăţişăm 
aici totalitatea �rgumentelor lui Lukă.cs destinate să spri

jine ideea că negarea negaţiei este o simplă construcţie 
logică, impusă "din afară" în imane.nţa fenomenelor, şi 

nu o autentică lege un1,versallă a diaJecticii, cum esre cea 

a ireversibilităţii proceselor în natură şi societate, sau cea 

a unităţii Între continuitate şi discontinuitate, să ne măr

ginim a spune că, de astă dată, el se întîlneşte Într-un 
consens deplin cu Louis Althusser. Filozoful francez se 

ridicase de asemenea, în Pour Marx, împotriva transfe
rudui "negării negaţiei" în marxism, iar în conferinţa Sur 
le rapport de Marx il Hegel a arătat limpede că nu se 
poate repudia concepţia hegeliană a caracterului teleologic 
al istoriei fără a elimina În acelaşi timp din dmpul dia

leoticii teza despre negarea negaţiei : " . . .  dialectica hegel iană 
este, la rîndul ei, teleologică în structurile el, deoarece 

structura-cheie a dialecticii hegeliene este negarea nega
ţiei, care este teleologia însăti, identică cu dialec tica" 47 
( asupra deosebirilor majore între Lukăcs şi Althusser în 

atitudinea faţă de Hegel, evidente chiar din citatul de 

mal sus, nu ne' putem opri aici) . 
\ 

* 
• * 

Capitolul despre muncă inaugurează adevărata parte 

constructivă a ontologiei lui Lukă.cs. EI este urmat, după 

46 Georg Lukacs. Prolegomena . . .  , op. cit., mss., p. 208-
2 09.  

47 LOll'is Althusser. Pou., Marx, Fraru;ois Maspero, 
Paris, 1 966, 'P. 205, notă. Conferinţa Sur le rapport de 
Hegel il Marx se află m voJumu� Hegel et la pensie 
moderne, P.U .F., Paris, 1 970, ef. p. 105. 
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cum am mai spus, de celelalte trei mari capitole, care 

a1icătuiesc 1aolahă 'Coloanele de susţinere ale ontologiei exis

tenţei sociale : reproducţia, ideologia şi alienarea. Rezul

tatele obţinute în valorificarea critică a ontologiei lui 

Nicolai Hartmann şi în disocierea ontologiei juste de cea 

falsă a lui Hegel, precum şi în sinteza teoretică a prin

cipiilor ontologice fundamentale ale lui Marx, pe fondul 

unei categorice distanţări simultane de neopozitivism şi 

existenţialism, sînt puse aici din plin la contribuţie. Vasta 

analiză dedicată principalelor categorii aJle vieţii sociale 

era destinată iniţial să pregătească definirea locului geo

metric al activităţii morale în sistemul activităţilor sociale ; 

intenţia de a elabora Etica a rămas nerealizată, deşi con

tururile ei sînt omniprezente la orizontul tuturor conside
raţiilor din Ontologie. 

Spre a ilustra continuÎJtatea intre rezultatele dobindite 

în vastul excursus istoric şi tezelle din capitolul despre 

muncă, să ni se îngăduie a ne opri doar asupra unei sin

gure probleme : cea a libertăţii. Se poate spune că unul 
din principalele scopuri urmărite de Lukâcs în ultima sa 

operă este neutralizarea simetrică a fatalismului şi te1eolo

gismului, caracterizate amîndouă, deşi în mod opus, prin 

hipertrofierea unei singure categorii, necesitatea, în onto

logia dezvoltării sociale. ActivitaJtea teleologică �i face 

apariţia odată cu procesUJl muncii, prin emergenţa subiec

tului uman în istorie ; natura anorganică şi organică nu 

cunoaşte procese teleologice. Este evident că larga analiză 

filozofică dedicată procesului muncii urmăreşte să elimine 
hiatusul kantian Între mundus phaenomenon şi mundus 
noumenon ;  meritul ei este de a explica genetic însăşi ac

tivitatea teleologică. Instituirea scopului, cea care face po

sibil actul muncii, nu există fără utilizarea şirurilor cau

zale obiective ; cauzalitatea există independent de teleo

logie, teleologia nu poate exista fără valorificarea cauza

lităţii (cauzalităţii spontane a naturii i se alătură, aşa
dar, "cauzalitatea instituită", die gesetzte Kausalităt, pro

dus al activităţii teleologice ) ; Între cele două planuri există 

simul tan un raport de eterogeneitate şi de unitate. Auto

nomia ontologică a şirurilor cauzale se exprimă în faptul 

că unnările actelor noastre finale "scapă" adeseori inten

ţiei iniţiale ; infinitatea însuşirilor obiective, cu efecte im

previzibile pentru conştiinţa instituantă, obligă activitatea 
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teleologică la o permanentă readaptare. Lukacs di stinge 
doi timpi în emergenţa oricărui act teleologic : reflectarea 
proprietăţilor obiective ale lucrurilor destinate a fi utili
zate şi declanşarea acţiunii de transformare ( sau de conser
vare) a lor în sensul scopului unnărit. Faptul că ade
seori imperativele acţiunii nu îngăduie o reflectare cuprin
zătoare a realităţii Juate în considerare explică "surpri
zele" ivite şi necesitatea unei reimersiuni a conştiinţei in 

imanenţa şirurilor cauzale. Orice activ�tate teleologică are, 
.prin definiţie, un caracter opţional : opţiunea este un mo
ment constitutiv aJl fiecărei iniţiative a conştiinţei. Explo
rarea posibilităţilor obiective şi subiective, chemate să fie 
puse în valoare pentru satisfacera unei necesităţi impuse 
de practica socială, desohide în faţa conşti inţei o plurali
tate de căi ; alegerea uneia dintre ele, cea .care pare mai 
potrivită pentru realizarea scopului, este răspunsul la al
ternativele existente. Caracterul ireductibil al deciziei, ca 
moment fundamental aiI oricărei activităţi teleologice, este 
subl iniat de Lukacs cu nu mai puţină energie decît au 
făcut-o existenţialiştii : este ceea ce conferă conştiinţei tn 
activitatea socială un caracter constitutiv, şi nu epifeno
menal, inaugurat de procesul muncii. Deosebirea înt ce 
Lukacs şi existenţialism ( cel puţin cel clasic, deoarece 
Sartre şi-a corectat într-o măsură considerabilă, de-a lun
gul timpului, poziţia iniţială ) este că gînditorul marxist 
va căuta să pună minuţios în lumină, pînă în cele mai 
fine ramificaţii, sistemul de condiţionări al însuşi actului 
opţiuni i .  Ideea predeterminării este, desigur, exclusă ah 
init io, prin chiar nucleul teoriei lukacsiene a activi tăţii 
teledlogice : caracterul ei opţional . Am putea spune, în 
acelaşi timp, că pentru Lukacs orice act de autocondiţio
nare a conştii nţei este în mod necesar şi unul de heteto
condiţionare . Opţiunea se desfăşoară totdeauna m spaţiul 
de joc al unor iposibiilităţi concrete (cl1t de puţin dispus 
era Lukks să identifice posibilitatea con cretă cu reali

tatea ne-o arată polemica sa împotriva şcolii megarice 
şi a lui Nicolai Hartmann ) ; ohiar impulsul genera,tor, 
nevoia şi cerinţa satisfacerii ei, este implantat în multipli
citatea unor serii cauzale cu contururi mai mult sau mai 
puţin precise. Inventivi tatea conştiinţei în instituirea sco
purilor nu se desfăşoară fără a lua în consideraţie mij
loacele pentru realizarea lor (dacă nu avem de-a face cu 
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simple Untasme sau proiecte utopice) . Sistemu�ui de con

diţionări obiective i se adaugă cel aa condiţ ionărilor subiec
tive ; insuşirile aou.muJare, existente sau potenţiale (laten
te ) ,  (ac parte din rezervoml de disponibilităţi al oricărei 
activităţi umane. Se cuvine să afirmăm din nou : teleolo
gia nu numai că nu poate exista emancipată de cauzal i
tate, dar ex.pansiunea ei victorioasă se poate realiza doar  
prin utilizarea adecvată a şirurBor cauzarle. Cf'ntru'l de  
greutate al meditaţiei lui Lukacs se situează într-o zonă 
mediană, de încrengătură a celor două planuri " : rteleologic 
§i cauza'l, dincolo de determinismul absolut, care transfor
mă conştiinţa într-un epifenomen al unei cauzalităţi pre
existente, dar şi de finalismul absolut, care îi conferă un 
a utotelism necondiţionat. Faimosului Sollen ( trebuie ) al 
filozofiei kantiene şi p09tkantiene îi este astfel răpit orice 
caracter transcendent : mediaţiunile mult�ple care unesc 
exigenţele conştiinţei cu lumea cauza l i tăţii apar limpezi în 
faţa noastră. Ceea ce lipseşte argumentării lukacsiene 
spre a ne oferi o adevărată logică a invenţiei şi creativi
tăţii este o fenomenologie a nevoilor umane şi a genezei 
lor ( dialectica privaţi unii şi satisfacţiei, geneza afectelor, 
pasiunilor etc. ) ; un important inell de legătură între cele 
două planuri : cauza! şi teleologic, este astfel insuficient 
pus în lumină . Teza sa centrală : intensitatea invenţiei 
şi a creaţiei nu poate fi disociată de adîncimea pătrun
derii în imanenta realităţii ( incluzînd ansamblul catego
riilor ei moda'le : necesitatea, posibilitatea şi accidentali
tatea ) ,  rămîne însă un bun cîştiga,t . 

Odată cu apariţia actelor bazate pe opţiuni, moment 
care coincide cu însăşi geneza fiinţei umane, se instituie 
în ordinea ontologică şi principiul l ibertăţii . Cauzalitatea 
spontană a natur i i este dincolo de libertate şi nonlibel'1tate ; 
graţie muncii, prin emergenţa categoriei de scop, apar şi 
germenii libertăţii . Dacă ţinem seama că Lukacs V6de în 
muncă " fenomenul originar" al întregii vieţi sociale, a 
cărui structură se menţine, desigur considerabil modificată, 
pînă în fonnele cele mai complicate şi mai subtile ale 
existenţei sociale ( dialectica teleologiei şi cauzalităţii are, 
aşadar, rolul unei adevărate chei pentru întreaga ontologie 
a existenţei sociale ) ,  putem înţelege Însemnătatea analizei 
genetice dedicate libertăţii. Momentul opţiunii este pre
zent chiar acolo unde acţiunea se desfăşoară sub impe-
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riul urgenţei şi al unor împreju rări constrîngătoare, cînd 

omul se află "sub pedeapsa înfrîngerii" . Rezultatele ob

ţinute în IStudiul genetic al aLterna,tivelor sînt valorificate 

pentru a elucida rellaţia dintre determinare şi libertate. 

Nevoia care declanşează instituirea scopului, examenul mij 
loacelor destinate a-l înfăptui şi al resurselor interioare 
susceptibile de a fi utilizate formează laol altă cumulul de 

determinări a,l oricărui act liber. RecunoscÎndu-i lui Hegel, 

ca şi Engels, meritul de a fi pus în valoare "capacitatea 
de a decide în cunoştinţă de cauză" ca un moment esen

ţial al actul ui libertăţii ( este tocmai ceea ce 11 distinge 
de "somnambulismul actelor reflexe", despre care a vorbit 
odată Mihai Ralea ) ,  Lukacs se împotriveşte însă catego
ric tendinţei hegeliene de a identifica � libentatea cu nece

sitatea incarnată. Conform metodei sale de a institui o 
ierarhie între diferitele categori i pe drumul identi tăţii su
biect-obiect, cea superioară fiind deoiarată "adevărul" celei 

in ferioare, Hegel considera ,liberta tea drept "adevărul" ne
cesităţii. Engels a eliminat din cîmpul său de vedere 

asemenea speculaţii hegeliene, menţinînd însă pe primu l 
plan în definirea libertăţii raportul ei cu necesitatea. 
Noutatea punctului de vedere al lui Lukacs se exprimă 

în faptul că el propune o reprezentare mai cuprinzătoare 
şi mai elastică asupra raportului mtre libertate şi cate

gori�le realităţii. El refuză, în primul rînd, să identifice 
determinarea şi necesitatea ; în sfera determinărilor rea
lităţii,  susceptibile de a fi valorificate prin actul libertăţii , 

intră nu numai necesi tatea, ci deopotrivă şi posibil itatea 
sau întîmplarea. In al doilea rînd, LuImcs întreprinde 

de-a 'lu ngul O n tologiei sale o im'portantă tentativă de 

desabsolwtzizarc şi dcfelt i şiza re a ideii  de necesitate : nece

sitatea nu trebuie înţeleasă ca un si!'tem de raporturi cu 

o pu tere de coerci ţiune transistorică şi impersonală, ci ca 
unul ci rcumstanţiat şi relativiza t în func ţie de o situaţie 

istorică determin ată. Este ceea ce fi lozoful numeşte, cu 

o eXlpresie împrumu tată parţial de Ja Nicolai Hantmann, 

,, ( di;e) wen n-dann NotwendigkeitU ( necesitaJtea "dacă
atunci" ) .  Hipostazierea hegeliană a necesităţii şi raţiona

lităţii �n istorie, cu considerarea desfăşurării isto rice ca o 

succesiune implacabilă de trepte necesare, logic predetcr

minate şi universal valabile eteleologia hegeliană şi mate

rial ismul fatalist se întîlnesc aici într-o revelatoare conve r-
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genţă ) ,  este supusă de Lukacs unei critici acerbe. O vi

ziune mult mai suplă şi mai complex articulată asupra 
nlersului istoriei îş i face loc în Ontologia sa. Caracterul 
n ecesa r în înlănţuirea unui grup de fenomene este condi

ţionat de existenţa uneI premIse determinate : "dacă" 
există acea ,premiiSă, " atunci" se instituie succesiunea ne
cesară amintită. Teza lui Lukacs este că în imanenţa rea
l i tăţii, alătuni de raporturile necesare ( în sensul menţio
nat ) , există depozite de latenţe (de posibilităţi apte să fie 
valorifica te ) şi o multitudine de fenomene accidentale. 
Libertatea presupune nu numai stăpînirea necesităţii ( în 

sensul "cunoaşterii" ei, despre care au vorbit Hegel şi 

Engels) , dar şi Ifo.losirea posibilităţilor 5au întîmplărilor ; 

apti tudinea de a utiliza ântreaga bogăţie :de determină ri 

a realităţii pentru �nfăptuirea scopu�ui instituit  este sigi

l i u l  adevă ratul ui act liber. 

Opera lui  Georg Lukacs Co n t rib uţii la ont ologia exlS

tenţei sociale se înfăţişează, privită în ansamb l u, ca o ade
vărată enciclopedie filozofică a marxismului contemporan. 
Se simţea de mult nevoia unei remeditări şi reexaminări 
atente, cu instrumentele criticii filozofice, a principalelor 
categorii ale gîndirii marxiste, spre a întemeia sol iditatea 

lor,  a demonstra puterea lor de cuprindere universală şi 
a le purifica de deformările şi scoriile dogmatice. Autorul 
îşi privea scrierea drept un simplu început ( tentative si
mi lare, chiar dacă fără o asemenea amploare, au fost inre
gistrate în cClle mai diferite ţări, de la Ahhusser la mar
xiştii ital ieni, iar recent şi la noi ) . O idee călăuzitoare 
străbate lucrarea : deşi Marx însuşi nu şi-a expus metoda 

într-o formă sistematică şi cuprinzătoare, îmbrăţişînd prin
cipalele domenii ale ştiinţei filozofice : de ia ontologie şi 
teoria cunoaşterii la logică, gîndirea sa include un ansam
blu omogen şi sistematic de categorii ,  a cărui bogăţie şi 
fecunditate excepţională se cer puse în valoare. Este toc
rnai ţinta pe care şi-a propus-o O ntologia lui Lukâcs. 
Editarea integrală a operei şi traducerea ei vor trezi, desi
gur, numeroase discuţi i, dar în acelaşi timp lVor con
finna, credem, realizarea ambi.ţiasului el program. 

N. TERTULIAN 



FALSA ŞI ADEVĂRATA 
ONTOLOGIE A LUI HEGEL 

1. DIALECTICA LUI HEGEL 

"PE INGRĂŞĂMINTUL CONTRADICŢIILOR" 

Filozofia clasică germană cunoaşte o ,trecere de la con
testarea teoretică a ontologiei de către Kant pînă la on
tologia deplin desfăşurată a lui Hegel. Evident, de la bun 
început, această contestare nu este abso'lută, Întrucît pra
xisul moral se preschimbă la Kant în praxLs ontologic. 
In filozofia lui Fichte, acest principiu devine unicul fun
dament al veritabilei realităţi, a cărei esenţă apare ca 
înfăptuită de către raţiunea activă şi ca identică cu 
aceasta. Astfel, filozofia clasică gennană reia problema 

ontologică a iluminismului, evident de asemenea manieră 
încît Între ele stă prăpastia creată de realizarea iluminis
mului prin revoluţia franceză ; despre o continaare a ilu
minismului poate să fie vorba numai în sensul că şi în 

acest caz punctul central al problematicii filozofice îl 
constituie atotputernicia ontologică a raţiunii .  Filozofia 
hegeliană este imposibil de înţeles fără această dublă deli
mitare : domnia, prioritatea ontologică a raţiunii într-o 
lume care a fost făurită de revoluţia franceză, mai con
cret, de realizarea, în alt fel nuanţată, a acesteia prin 
Napoleon. Acest mod de realizare a revoluţiei confruntă 
intreaga Europă cu problema societăţii burgheze în dez
voltare, şi anume cu caracterul contradictoriu imanent ei , 
deci cu o nouă realitate, în faţa căreia domnia iluministă 
a raţiunii, ca centru al gîndirii fHozofice, a trebuit ime
diat să cedeze. 

Reacţia cea mai simplă şi cea mai directă la această 
nouă stare de lucruri contestă, în genere, relevanţa onto
logică a raţiunii. Irratio, care ia locul acestei raţiuni în 
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romantică, respinge contradictoriul stării prezente a lumii 

şi ceută un drum de Întoarcere în trecut, ca într-un do

meniu al armoniei pretins adevărate şi lipsite de contra

dicţii . O altă reacţie apare î-nsă la acei gînditori care 

privesc prezentul nou ca puntea de trecere spre o domnie 

de astă dată adevărată a raţiunii, în care contradicţiile 

prezentului sînt depăşite ; aşa, de pildă, proc(!dează Fichte 

atunci cînd cOIlBideră perioada în care trăieşte drept 

"veacul cel plin de toate păcatele", dincolo de care ră

sare însă imaginea de mîine a adevăratului imperiu al 

raţiunii. ( Pe cu totul alte căi încearcă marii utopişti să 

găsească o imagine istoric-socială a lumii, care îşi are 

punctul de plecare în prezentul postrevoluţionar, cu ca

raoterul lui contradictoriu, prezentînd, pe această bază, ca 

reală perspectiva depăşirii lui în viitor. ) Poziţia proprie a 

lui Hegel între aceste două extreme se evidenţiază prin 

faptul că el se străduieşte să demonstreze filozofic exis

tenţa imperiului raţiunii ohiar în prezent, ceea ce deter

Il l ină transfonnarea contradicţiei în categoria ontologică 

şi logico-gnoseologică centrală. Hegel nu este în nici un 

caz primul dintre marii fillozofi care au avut conştiinţa 

dialect1cii .  Totuşi, el este primul - de la Heraclit -
pentru care cont radicţia reprezintă principiul ontologic 

fundamental şi nu doar ceva ce trebuie depăşit prin filo

zofie,  ca în "intuiţia intelectuală" a lui Schelling. Con

tradicţia drept fundament al fHozofiei, îmbinată cu pre

zentul real , drept realizare a raţiunii, reprezintă deci de

terminantele ontologice de bază a'le gîndirii lui Hegel. 

Imbinarea lor are drept urmare faptul că, la el, logica 
şi ontologia concresc într-o intimitate şi cu o intensitate 

necunoscute anterior. 

Astfel ia naştere aparenţa - care a dominat timp 

îndelungat modu'l de a înţelege viziunea lui Hegel - că 

el ar fi real izat, depăşind problemele, ceea ce nu reuşise 

nimeni înaintea lui, o con topire filozofică a raţiunii şi 
realităţii ; este destul să ne amintim foarte răspîndita ca

lificare a filozofiei sale drept panlogistă. Privită însă mai 
de aproape, această unitate, de-a dreptul fascinantă sau 

respingă1toare, se destramă ; marxismul a critÎ'eat-o de Ja 

bun început de pe poziţii materialiste, evidenţiind contra

dicţia dintre sistem şi metodă şi aşezînd "în p'icioare" 

idea:lismul hegelian, care stătea cu capul în jos. Pentru 
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ca H egel să fie în zilele noastre o forţă vie  şi eficientă 
în gîndirea filozofică şi în realita'te, ,trebuie să mergem 
mai departe pe drumul inaugurat de clasicii marxismului .  
Trebuie să-I considerăm pe Hegel aşa cum Marx însuşi 
l-a considerat pe Ricardo : "Ia acest maestru ceea ce este 
nou şi semnificativ se dezvoltă pe «îngră.şămîntul» con
t'radicţiilor, desprinzîndu-se violent toomai din fenomenele 
con tradictorii" 1 . Acest "îngrăşămînt" al contradicţiilor 
apare la Hegel în primUJl rînd ca recuno2AŞtere a caracte
rului contradictoriu al prezentului, ca problemă nu doar 
a gîndirii, ci, totodată, ca problemă a reaHtăţii înseşi, ca 
problemă primă în ordinea onticului, dar care depăşeşte 
mult prezentul, fiind concepută drept temeiul dinamic al 
întregii realităţi şi, ca atare, drept fundamentul oricărei 
gîndiri ontologice raţionale asupra realităţii . Ieşirea preg
nantă în evidenţă a caracterullui contradictoriu al prezen
tului epocii sale este deci pentru Hegel doar culminaţia 
unui proces dialectic care îşi găseşte începutul Î:n natura 
anorganică, trecînd prin biologic şi socia,I pînă la această 
culme. 

Astfel devine clar primul aspect al acestui "îngrăşă
IlIÎnt al contradicţii�or" : dinamica contradicţiilor dia�ec
t ice nu este doar o simplă devenire generală, ca Ia He
racl i1t, nici o progresie în aproprierea mintală a lumii, ca 
la Cusanus, ci - dacă se face abstr3JCţie şi de încercărirle 
lăuntric inconsecvente alle tînărului  Schel l ing - repre
zintă prima 'îmbinare a devenirii dialectice cu istoricitatea 
rea l u lwi .  Chiar şi prin aceasta, dialecti'ca dobîndeşte, c a  

vehicul real al istoriei, o pondere ontologică care pînă 
atunci nu-i fusese nicicînd accesibilă. Evident, aici apare 
de îndată un noo aspect al "îngrăşămîntului contradic
ţii lor" înăUI11 t,rul structurii contradictorii a raţionalului din 
această filozofie : pe de o parte, centrarea asupra pre
zentului considerat ca domnia realmente înfăptuită a ra
ţ iuni i  înlătu ră din dialectică toate elemen tele inevitabil 
� l lbiectiviste (să ne gindim la FouI"ier) şi subl iniază carac
terul ei obiectiv on1tologic. Pe de altă parte, aceeaşi con
cepţie poartă în sine o contradicţie profundă şi de ne-

1 Marx. Th eo rie ll ii b e r  den Mehrwcrt, S tuttgart , 1 9 2 1 ,  
I I I ,  94 ; Marx-Enge.Is. Werke, Bd . 26,  Drirter Teil, Dietz 
Verlag, Berl in ,  1 968,  p .  8;) .  
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solutionat : prezentul poate dobîndi o fundamentare cu 
adevărat ontologică nUlffiai ca punte Între trecut şi viitor ; 
dacă totuşi pTezentul este împl inirea reală a posibilităţilor 
lăuntrice ale dia'lecticii, atunci un proces ar trebui să ia 
sfîrşit tocmai prin faptul că este desăvirşi t, adică în urma 
desăV'îrşirii salle, iar ceea ce a fost pînă acum motoru,l on
tologic al real ităţii ar trebui să înceteze mişcarea sa pro
prie de înaintare şi de îmbogăţire în conţinut, devenind 

un simplu moment al autoreprod'llcerii . Or, pe de o parte, 
este sigur că astfel de procese singulare există, deşi întot

deauna au un caracter relativ ; procesele biologice onto

genetice şi filogenetice au în mare măsură, dacă nu chiar 
total, un asemenea caracter. Pe de a,ltă pal1te, este Însă 
tot atît de sigur că tendinţele care guvernează existenţa 
unor structuri singullare nu pot fi generalizate tale quale 
şi considerate valabile pentru procesul de ansamblu al 
reali tăţii . 

Acea&tă <Hlemă, Iprecum şi încer,cările de a o soluţiona 
apodictic Într-un anume fel apar În mod necesar neîn
cetat în f�lozofia istoriei. Din această dilemă iau naştere, 
de pildă, cele mai diierite concepţii utopice, fie cu orien

tare progresistă, fie cu orientare reacţionară. Evident, anti

nomiile ce apar în încercarea de a da un răspuns acestei 

dileme nu sînt toate de acelaşi fel şi nici de aceeaşi va
loare. Utopiile fundamentate pe restabilirea unei situaţii 

de odinioară - dacă orientarea spre trecut nu se bazează 
doar pe o iluzie, pe neînţelegerea esenţei intenţiilor pro
prii, ca în cazul imaginarei reînvieri a antichităţii în 

Renaştere - au În esenţă un caracter iraţional . De vreme 
ce - indiferent cit sînt de conştiente de acest lucru -

vor să readucă Ia  viaţă o stare de lucruri din trecut, ele 
sînt nevoite să conteste ontologic ireversibili tatea timpulu i 
şi, prin aceasta, ele se plasează de la bun început într-o 
netă opoziţie faţă de orice ontologie raţională. Dacă, aşa 
cum se în tîmplă în majoritatea încercărilor romantice, se 

ia ca model " organicul" , această con tradicţie se asoute şi 
mai mult, Întrucît dezvoltarea organicului cuprinde în sine 

în modul cel mai pregnant ireversibilitatea timpului, astfel 
că cele două principii ontologice de bază sînt situate În

tr-un raport de antinomie irezolvabilă. lraţionalismul, ca 
viz i u n e asupra l u-m i i  c a re i zvorăşte din aceas tă si tuaţie, nu 

69 



poate birui atari antinomii decit aparent dialectic, adică 
soiIStic. Lupta lui impotriva raţionalităţii are toomai scopul 
să escamoteze contradicţiile irezolvabile de acest fel şi cel 

mult să acrediteze arbitmr cînd una, cînd alta dintre con
cepţiile posibile. 

Mult mai multă importanţă, atît pe plan general filozo

fic, cît şi pen tru înţelegerea concepţiei de bază a lui He

gel, prezintă ideile iluminismului despre imperiul raţiunii. 

Aici raţiunea este principiul ultim aII existenţei şi deveni

rii naturii şi societăţii. Menirea filozofiei este să descopere 

acest principiu, să-l pună în evidenţă, pen tru ca astfel se

cietatea să corespundă eternelor şi n'eschimbătoarelor legi 

ale naturii. Prin aceasta, coincidenţa practică şi reală din

tre natură şi l'a ţi une - identice în sine - deV'ine în viaţa 
socială a omului o revendicare a viitorului şi nu rămîne 

doar o determinaţie ontologică a prezentului ( i luminismul 
este tocmai o filozofie a pregătirii revoluţiei franceze, nu 

însă şi a consecinţelor acesteia, cum este filozofia lui He

gel ) . Şi aici se iveşte o antinomie insolubirlă pe această 
bază : cum de s-au putut separa omul şi societatea de na

tură, din moment ce ea este atotputernică ? A'ceastă anti

nomie relevă ambiguitatea ontologică a conceptului de na

tură în cadrul iluminismului. Pe de o parte, natura este 
concepută în sensul pe care i l-a dat puternica dezvoltare 

a ştiinţelor naturii de la Ga'lilei şi Newton încoace, în 
pura ei obiectivitate, materialitate, autonomie şi legi tate, 

obţinîndu-se astfel o bază ontologică fennă neperisabilă 

pen tru concepţia despre lume, care îndepărtează radical 

toate tradiţiile teleologice, toate concepţiile teleologice, în 
ultimă instanţă antropomorfe, introduse în natură ; gîn

direa dobîndeşte, în acest fel, un solid fundament onto

logic, chiar dacă imaginea despre natură continuă să se 

intemeieze în esenţă pe principii mecaniciste. Pe de altă 
parte însă, din această concepţie despre natură nu derivă 

direct nici o ontoJogie a vieţii sociale .  IntTucÎt iluminis

mul, urmînd exemple atît de mari ca Hobbes sau �pi

noza, vrea cu orice preţ să impună o ontologie unitară a 
naturii şi societăţii, conceptwl său despre natură se pre-
1 

schimbă pe nesimţite - din ceea ce era în ontologia 
\ 

spontan clară a lui Galilei şi Newton - într-un concept 
I 

de valoare. (Tradiţia acestei confuzii urcă pînă în pe-

llioada tirzie a antichităţii . ) Folosirea inconştient simudtană 
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n. acestot metodologii ce se exclud reciproc şi a că ror , 

�ontradicţie este întărită de faptul că în spatele naturii 
ca concept valoric nu se ardă un trebuie pur subiectivist, 
c i  o ontologie �t atît de spontan obiectivă a existenţei 
�ciale a avut drept urmare cele mai profunde discre
panţe în concepţia despre lume a iluminismului : în pri .. 
,mul rînd, fatala şi neconştientizata preschimbare a inter
pre,tării material iSlte a .naturii [ntr-o interpretare idea}jstă 
a societăţii şi istoriei.  Faptu'l că egoismul raţion3!1 al etici i 
pare să fie o prelungi re a conceperii obiective şi materia
l iste ( materialist-mecaniciste)  a naturii, că în el sînt cu-
\ 

prinse de fapt anumite elemente ale unei doctrine mate-
rial iste despre societate nu poate în nici un fel să aplaneze 
această contradicţie, ci, dimpotrivă, o adînceşte. 

Totuşi, nu trebuie uitat că, în ciuda acestor antinomii  
de nesolu ţionat, fi�ozofia luminilor este o continuare, o dez
yoltare a tenctinţelor care încă de pe vremea Renaşterii ur
măreau să construiască o ontologie unitară .netranscendentă 
şi să ,înlăture, ,cu aj uto rul ei, tendinţele ante rioare trans
�endente, teleo�ogice, teologice . Indă·rătul acestui fapt se 
ascunde ideea de mare importanţă că ontologia existenţei 
�ociale poate fi construită numai pe temelia unei ontologii 
a naturii. Iluminismul, ca şi curentele premergătoare lui, 
) 

suferă însă un eşec, datorită faptului că el concepe funda-
mentarea primei pe a doua prea un1form, prea omogen, 
prea direct şi că nu poate să înţeleagă principiul ontO'logic 
al diferenţei calitative înăuntrul acestei unităţi de uhimă 
instanţă. Sciziunea de ordin ontologic dinăuntrul concep-
\ 

ţului de natură nu este decît modalitatea în care se mani-
festă faptul că fără înţelegerea acestei diversităţi dinăun
,trul unităţii nu poate fi construită o ontologie consecventă. 
Este �impede ,că unitatea dogmatiGă, încremenită, aşa CUIU 
o concepea materiali&mul me.canicist, dominant [n acele tim
puri, era cu totul improprie acestei diferenţieri. Importanţii 
paşi făcuţi de Diderot spre o dialectică reală Înăuntrul 
�xistenţei sociale apar oarecum per nefas prin prisma ma
teriaJldsmului său declarat, iar Rous1seau, descoperimd mo
�ente esenţiale ale dialecticii sociale, mai ales' temeiurile 
�i necesitatea dinamică a desprinderii de natură, implicit 
�,runcă în mod conştient în aer ontologia materialistă de 
�tunci, prin aceea că natura, în calitatea de categorie cen
trală a necesităţii social-umane, se desparte cu Itotull de 
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ontO'logna materialistă a naturii şi devine într-un mod 
extrem de contradictoriu - dar cu atît mai eficient -, 

punctul central al unei fcilozofii idealiste a istoriei. 

I 
Nu este aici locul să unnărim această transformare, 

pe de o parte la. iacobinii marii revoluţii, de tipul lui 
Marat şi Robespierre, iar pe de altă parte, în ultima pe
rioadă a iluminismuJui german, la Herder sau Kant. 
Această referire nu putea fi Î1Ilsă omisă deoarece gîndirea 
.lui Hegel despre natură şi societate, fie şi I1IUl1lai pentru 
�ă a întreprins anailriza antiromantică a lumii postrevolu
ţionare, trebuia inevitabil legată de această problematică. 
Nu vrem să cercetăm aici în c€ mă�ură polemioa latentă 
a lui Hegel cu Rousseau este mediată de Herder şi Kant;  
�ndicăm doar însemnătatea deosebită pe care luorarea lui 
Diderot Nepotul lui Rameau a avu t-o pentru clarificarea 

I 

�tării de spirit prerevoluţionare în F enomenologia spiri-
tului. Iar faptul că Hegel în tinereţea sa a j udecat ma-

) 

terialismw francez (în special pe Holbadh ) cu totul alt-
fel, Într-o perspectiNă istorică mult mai vastă decît idea
lismul german în genere, reiese din polemica sa cu Rein
hold in Deosebirea dintre sistemul lui Fichte şi cel al lui 
Schelling. Pe cînd Reinlhold vedea în materialismul francez 
) 

!,o rătăcire a spiritUJ1ui străină de Germania", Heg�l consi-
deră iluminismul francez şi idealismul gernnan ca tendinţe 
,Paralele care, fireşte, se deosebesc pregnant datorită locului 
în care s-au dezvoltat ; aceasta şi eXlplică faptul că în Fran
la ele iau forma "principiului local al obiectivului", pe 
cînd în Germania "îşi găsesc să'laşUlI în fonna subiectnvu
lui. . . , adesea fără o e�unere speculativă" 2. Această din 
\ 

urmă remarcă arată că Hegel nu atribuie idealismului 
�erman al epocii o superioritate sub raportul dialeoticii 
faţă de maternalismul francez, găsind în schimb o aseme
nea superioritate in diaJectiJea sa proprie şi - în acea peri
oadă - şi in cea a lui Schell ing. El vede în acea.stă opo
ziţie ,pe aceea dintre cele două dezvOltări naţionale şi recu
noaşte în ,ambele, în aceeaşi măsură, o condjţionare dato
rită ourentelor naţionale ale epocii. Toate acestea au ,trebuit 
să fie spuse pen tru a pune în evidenţă �n chestiunile esen
ţiale legătura dintre problematica hegeliană şi ilumini&1Il în 

2 Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems, 
1, 2 7 6  f. ; 2 ,  1 1 9. 
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an�a\mblu. Noutatea totală a modului de a pllllle întrebările 
şi a răspunsurilor izvorăşte din opoziţia �ntre situaţia pre
revoluţio nară şi cea postrevo luţionară . 

De5rpre ontologia hegeliană a naturii vom vorbi in alt 
context, mai tîrziu. Aici remarcăm doar atît, că această 
ontologie a na'turii este concepută de Hegel într-un mod 
eminamente idealist, neawnd, totuşi, nimic de-a face cu 
satisfacerea cerinţelor actualizate ale lui Bellarmin, ca fi
lozofia kantiană a naturii, bazată pe opoziţia dintre lucrUlI 
în s.ine şi fenomen. Pentru Hegel, natura privită în an
samblu are aceeaşi obiectiv�taJte, neantropomorfică, ca şi în 
marea filozofie a secolului al XV II..;Iea. Fireşte, în imper
turbabila ei fiinţare în sine, ea pregăteşte şi fundamentează 
sub rapo rt ontologic dezvol tarea omului, a societăţii şi a 
istoriei . I n  felul acesta, Hegel, după cum vom vedea, in
tenţionează !Să scltiţeze, �n modul !Său specific, o ontologie 
în ul timă instanţă uni,tară a naturii şi istoriei, în care deci 
natura constituie o bază şi o preistorie mută şi lipsită 
de in tenţii pen tru societate. Prin aceasta, el continuă 
marile tradiţii progresiste ale epocii moderne, tradiţii ex
primate pentru ultima oară înaintea lui în ideile ilumi
nismuJ ui. El depăşeşte, totuşi, aceste idei, pentru el na
tura fiind doar baza şi preistoria. Dialectica istoriei se 
dezvol tă într-adevăr direct din natură, dar ea dă la iveală 
totuşi atîtea categorii, interdependenţe şi legi.rtăţi calitativ 
noi, încît ea poate fi derivată din natură numai sub ra
port dialec tic-genetic, iar in ceea ce priveşte conţinutul 
- şi deci şi formele ei esenţiale - depăşeşte categoric 
natura şi se deosebeşte de ea calitativ. Dublul aspect al 
naturii, rezultat din conceptul valoric de model, dispare 
deci în imaginea lui despre lume, făcîndu-se astfel un im
portant pas înainte faţă de iIwninism în ceea ce priveşte 
ontologtia. ( I n ce măsură din antinomiile necesare alle \ 
concepţiei hegeliene apar - fireşte, in alt fel ---1 şi în do-
meniul ontologică. naturii inconsecvenţe care trag inapoi, 
vom arăta mai tîrziu. )  Cu toate acestea, progresul este 
cert, chiar şi din motivul că întreagta fiJozofie a lui Hegel 
este mult mrui energlic şi mai unitar orientată asupra so
cietăţii şi istoriei decît filozofia hluministă, din care cauză 
�i înlăturarea ambiguităţii dintre fiinţarea ontologică şi 
trebuiele (das Sollen) social-moral va fi de o maximă 
importan ţă pentru limpezirea problemelor centrale. 
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Am văzut că filozofia lu� Hegel îşi caută implinirea 
�deală în inţdlegerea adecvată a propriului său prezent 
istoric. De aici nu uIUllează numai înlăturarea impe ra tivi
tăţii ambigue a naturalu�ui, ci şi o atitudine ascuţit cri
tică în raport cu orice imperativitate. Hegel respinge orice 
fel ,de prioritate a trebuielui (Sollen) !În raport cu exis
tenţa . Acest lucru nu numai că dă consideraţiilor sale 
despre societate şi istorie o obiectivitate grandioasă, care 
se ridică deasupra voinţei şi dorinţei. Aici se exprimă 
deja noua ontologie, pentru a cărei elaborare adecvată 
luptă întreaga sa gîndire : SlÎtuarea realităţii pe locul cen
tral, cel mai înallt în în tregul sistem de categorii, şi su
perioritatea ontologică a fiinţării realităţii aşa cum este 
ea faţă de toate celelalte categorii, altÎlt subiective, cît şi 
) 

obiectllve. Este una d�n cele mai măreţe contribuţii ale 
� ui Hegel ca gînditor faptul că d a văzut uneori cu cea 
,mai mare claritate această problemă ontologică şi a în
ceI"Cat să o cup rindă min tal cu toate i,mplicaţiile ei. Fap
tul că el n-a găsit, totuşi, decît soluţii cont radictorii şi 
adeseori extrem de inconsecvente, care duceau la conse
oi'nţe antinomice fără ieşire, este de asemenea lega1t de 
împrej urarea că fi:1ozofia hegeliană a istoriei este axată 
\ 

pe prezent, în opoziţie pregnantă cu t,rec.utul şi viitoruL 
Critica dialectică a trebuielui consti,tuie oarecum o luptă 
de înrtî1 rui re, premergătoare bătăI�ei decisive pentru o on
tologie co respunzătoare epocii. Această dispută în legătură 
cu semnificaţia trebuielui face parte din polemica împo
triva lui Kant, pe care Hegel a continuat-o toată viaţa 
sa. La Kant, atitudinea Ollltologică a omului faţă de 
rea1itatea adevărată ( transceooentă ) provine exelusiv din 
trebuiele moral. Numai prin înfăptuirea imperativului ca
tegoric, care înseamnă pentru om un trebuie necondi
ţionat şi aOOtract, poate omol să se rid�ce deasupra l umi i 
date, insu nmOnltabile teoretic, a fenomenelor şi poate să 
, 

se pună în legătură cu realitatea ( transcendentă) ca homo 

n o u menos. Pentru Hegel însă, întreaga moralitate exprimă 
numa1 o parte a praxisului uman, care Itranspol1tă da ade
vărata atitudine morală, iar trebuiele are o semnificaţie 
reală numai în măsura în care eXiprirnă distanţa dintre 
,voinţa umană şi "ceea ce este în sine" ; moralitatea ex
primă acest lucru, fiind astfel depăşită şi în lumea pra-
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xisului POZlţ13. centrală a trebuie1ul O• J UStelea profundă 

�i problematica la fel de profundă a acestei poziţii va 

pu tea fi tratată adecvalt abia în etică. 

Un lucru este de pe acum evident, şi anume că j us
teţea ca problematică e conexată cu poziţia ontologică 

centrală a prezentului în f�lozofia lui Hegel. Dacă ceea 
ce fiinţează în sine în prezent este considerat corespunză
tor cu etica, distanţa ontologică dintre subiectul praxisu
lui şi esenţa acestuia este depăşită şi odată cu ea acel 

trebuie, care este biruit atît obiectiv, cît şi subiectiv. 
Este însă acest loc central, pe care Hegel i-l rezervă pre
zentului, j ustificabil ontologU.c ? Noi ştim că, încă de cînd 

disoluţia hegeliaIlismului a pus la ordinea de zi critica 
sistematică a rezultatelor şi metodelor sa�e, această între
bare a fost formulată mai ales ca : "sfîrşit al istoriei". In  

această critică, în esenţă j ustă, îndreptată împotriva vi
ziuniIÎ hegel iene în această problemă este însă de multe 
on trecut cu vederea faptw1 că Hegel, evident, nu a înţe
les în sens literal nici "preze ntul" şi nici ,,caracterul lui 
de punct final al isto riei". Este destul să indicăm că 

Hegel, de pildă [ntr-o scrisoare adresată Jui UexkiilJl ( în 
anul 1 82 1 ) ,  s-a preocupat detaliat de extraordinarele po
sibili tăţi de dezvoltare în viitor ale Rusiei, pentru a în
telege că el n-a avut niciodată în vedere un sfîrşit abso
lut al istoriei 4. Totuşi, este clar că, potrivit concepţiei 
sale despre istorie, pe vremea lui s-a realizat concordanţa 

societăţii cu ideea, de unde ar rezul ta că în principiu o 

ieşire dincolo de acel prezen t trebuie socotită drept o 
imposibilitate de o rdin logic. 

Această poziţie implică două importante prem ise on to
logice. I ntîi, că istoria nu constă doar din actele nemij lo
cit tcleologice ale oamen i lor şi ale grupurilor umane, ceea 
ce este cu to tul j ust ; că oda tă cu astfel de acţiun i te
leologice ia fi inţă şi al tceva, şi mai mult decît s-a inten
ţionat în actele i ndividuale şi coleotive, ceea ce, de ase
lllenea, este o descoperire importantă şi, sub au umite as

pecte , nouă, a lui Hegel ; mai mult chiar, că procesul de 

ansamblu, ca atare , este destinat să atingă un ţel teleolo-

3 Hegel . PrinciPiile filozofiei dreptului, Bucureşti, Edi
tura Academ.ie i R.S.R., 1 969, p. 1 34. 

4 Briefe v a n  l i  nd a n  Hegel, Hamburg, 1 9 5 3 ,  II, 297 f. 
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�ic şi că l-a atins, în virtutea esen�i sale, în prezentul 
hli Hegel. Cu această teleologie, teoria hegeliană despre 
istorie se reintoarce la vechile concepţii ontologice de 
tipul teodiceelor ; după cum vom mai vedea adesea la 
Hegel, elementul nou, deschizător de d rumuri se manifestă 
�n aspecte singulare, pe cînd întreguJ deseori nu părăseşte 
terenul a ceea ce este vechi şi depăşi t. I n  alI doilea rind 
şi în stnnsă legătură cu aceasta, concordanţa ideii reali
zate ou prezentul istoric are ca fundatment metodologie 
o logică. Criteriul realizării ideii în prezent nu se bazează 
pe vreo revelaţie, ci pe caracterul specific alI logicii he
geliene. Logica lui este, de la bun începU't, ancorată on
tologic, cu al'te cuvinte nu numai că diferitele categorii 
\ 

pretind, in ultimă instanţă, identitatea cu esenţa auten-
tică a lucrurilor, ci şi edificiul lor, derivarea lor unele 
din altele, ierarhia lor trebuie să corespundă perfect edi
ficiului ontologtic al realităţii. Asupra problematicii gene

mIe a acestui raport dintre 10gt1că şi ontologie, care con

stituie un aspect principal al sistemului şi metodei lui 

Hegel, vom reveni de mai multe oni pe larg ; aici vom in

dica doar că Întreaga construcţie a logicii lui Hegel este 

astfel alcătuită, încit cuLminaţia in idee nu reprezintă un 
punct 3IIlumit, oi un fel de suprafaţă pe care uneori este 

posibilă o mare mobilitate, fără a părăsi însă nivelul Şi 
domeniul ei. In aşa-numita logică pură, Hegel ia în con

sideraţie treptele drumului către idee ( fiinţa, esenţa, con
ceptul ) ,  le distinge potrivit structurii lor şi aj unge, pe 

această bază, la următoarea caracterizare a l unl i i logic-on

tologice a co nceptuJlui : ",M işcarea conceptului t rebuie pri

vi tă oarecum doar ca un j oc ; acel altul pe care ea îl 

pune nu este de fapt un al tul" 6. Aici, paralelismul dintre 

ontologi a logică ş,i isto rică se relevă pregnant ; coincidenta 

ideii cu prezentul înseamnă deci pen tpu Hegel nu simpla 
contestare în principiu a oricărei posibiHtăţi de mişcare, 

deci nu doar o reducere a ei la deplasări înăuntrul un ui 

sistem care, în virtutea esenţei sale, n·.a,r mai putea suferi 

niCI un fel de schimbări. 

6 ,Hegel. Enciclopedia . . .  J partea [n mi, voI . 1,  Logi-
ca, § 1 6 1 ,  Bucureşti, Ed.itura Academiei R.P.R.,  1 962, 
p.  2 89. 
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Evident,  prin aceasta nu dispar antinomiile ideii unui 
sfîrşi t al istoriei . Caracterul lor acut şi insolubil nu este 
atenuat nici chiar da'Că ne gÎilldim că Hegel tinde aici 
spre o determinare sociall-on tdlogică a prezentului şi că el 
caută să o formu1eze fHozofic ba2lÎndu-se pe practica celor 
mai importanţi i5torici. Este vorba de faptul că sub raport 
general -ontologic, cît şi, deci, in ontologia naturii , pre
zentu'I , strict vorbind, nu poate fi altceva decît un punct 
de trecere evanescent - în egală măsură pus şi depă
şit - între trecut şi viitor. Corectitudinea elementară a 
acestei concepţii a timpu'lui se vădeşte ştiinţific în faptul 
că pentru cuprinderea fenomenelor este neapărat necesară 
o măsurare to t mai precisă a ,timpului. Aceasta este însă 
numai urmarea conceperii corecte în sens "naiv- realist" a 
esenţei ontologice a timpului. Măsurarea însăşi ( nu măsu
rabilu'l ) rămîne o categorie a cunoaşterii care trebuie să 
lase cu totul neatins în sinele tJimpwIui . Desigur, această 
măsu rare are loc, ca orice cunoaştere, de la bun început 
pe terenul existenţei sociale şi dobîn deşte şi la fenomenrA e  
specifice aparţi nînd acestei sfere o mare ÎJnsemnătate. To
tuşi, ar fi cu neputinţă să cupa-indem prin măsurări de 
acest fel totalitatea genurilor de fenomene social-istorice 
ale unui anumit prezent.  Hegel însuşi a indicat şi pentru 
filozofia naturii compiexul spaţiu-timp-mate rie ... mişcare ca 
elementul primar real . Eil observă, cu acest prilej , că "ma
teria estle realul în spa�iu şi  în timp" , dar că acestea, 

rdatorită abstracţiunii lor trebuie să ne apară ca fiind 

momentul prim" ; aici întîlnim dej a o intui re a corelaţiei 

reale di:! tre complexe şi elementele lor 6. 

I n  reIa�iile foarte complicate ale structurNor social-isto

rice, [această abstracţie trebuie să apară ca contradictorie 
ş i  strîns legată de schimbarea continuă a structurii înseşi 

pe o treaptă superioară. Intrucî,t modul de manifestare 

praotic relevant, a;tiÎt \În ,cazul nemiJlocirii, cît şi al tutu ro r  
formelor de mij'looire, depinde de struc tura mişcării şi a 
ceea ce e9te în mişcare, prezentul poate obţine aici, di.n 

punctul de vedere al ontologiei existenţei sociale, o du

rată - relativă - ca o stare în care această st ructură 
nu este sau nu pare supusă unor schimbări esenţiale şi 

6 Op. cit., partea a doua, Filozofia naturii, p. 59. 
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perceptibille. Prezentul poate deci să se extindă istoric la 
o întreagă perioadă, ba chiar la o epocă, şi nu este !I1ici 
o .îndoială, deşi niciodată acest lucru n-a fost spus direct, 
că Hegel a inţeles prezentul tocmai :în acest sens. Această 
moditfilcare de semnificaţie inlOlooe in existenţa socială şi 
viitorul şi tr�utul . Putem vo�bi cu drept cuvîn t despre 
germeni ai viitorului, despre rămăşiţe ale trecutului intr-un 
atare prezent şi să le atribuim o semnilicaţie practică, 
reală. Numai că aici nu trebuie niciodată uitat faptul că 
este vorba de forme de obiectualitate specifice ale existenţei 
sociale, care, oricTt ar fi de mijcrocite, sînt ontologic indi
solubil legate de curgerea reală a timpului. O anume 
analogie există, desigur, şi în natură. Fornnaţiuni1e pot să 

ailbă o istorie, cu e'Poci şi perioade, cum putem vedea, 
de pildă, în geo1ogie şi după cum va releva, poate, astro
nomia. Perioadele şi epocile se ra;portea.ză şi în acest do
meniu la schi,mbări de structură, ca şi la stabilitatea struc
turilor materiale şi a mişcării, dar accentul specif�c a 

ceea ce este ,prezent nu apare, totuşi, Ja ele. Sub rapo rt 
ontologic, stCllfea prezentă in existenţa socială este conse
cinţa faptulu i că oamen ii ac ţionează diferenţiat, ca ur

mare a unei anume stări a structurii, sau a schimbării 
structurii, şi implicit exercită o rettroacţiune reală asupra 
bazei practicii lor. Dacă mi ntal se rupe arbitrar această 
legătură reciprocă cu timpul însuşi ca componentă mijlo
cită a acestor structuri, dacă structurile şi procesele sociale 
astfel apărute sînt concepute ca absoJ ut de-sine-stătătoare, 
se ajunge la acele concepţii moderne groteşti despre timp 
a căror esenţă , de La Bergson şi pî nă la Heidegge r, am 
arătat-o anterior. Desigur, p u nctul de plecare a'l acesto r 
concepţii despre timp nu-I mai formează doar acele t rans
formă ri de ordin social-istoDic ale timpului obiectiv care 
potrivit naturii lor cuprind dej a componente subiective, 
ci aplicaţiile lor ulterioare (şi într-o măsură tot mai nlare 
subiectivate ) asupra vieţii personale a indivizilor. Dacă 
chiar şi \.lIIl singur timp de aces t fel este în făţişat ca 
timpul adevărat şi propriu-zis on tologic, atunci în mod 
necesa r sînt răsturnate cu capul în jos toate determinaţiile 
obiective ale timpului. 

Prin cele de mai sus nu am urmări t al tceva decît să 

reIiefăm succint unele aspecte filozofice ale convergenţei 
ideii realizate cu prezentul. La Hegel, concepţia aceasta este 
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condiţionată din punct de vedere social-istori<:, iar carac

terul contradictoriu '3)1 acestei baze (îmbinată cu atitudinea 
lăunt·ric co n tradictorie a lui Hegel faţă de ea ) constituie 
adevăratul temei a:l antinomiilor care apar cu acest prilej . 
Aceasta este situaţia Germaniei în timpul lui Napoleon şi 
după el. Fillozofia istoriei din F enomenologia spiritului trece 
de la începuturi prin epoca lum�nilor şi a revoluţiei fran
ceze, plnă la Germania poeziei şi filozofiei olasice, Germa
nia lu� Goethe şi Hegel . CaJPi,tolul care încheie dezvoltarea 
istorică propriu-2Jisă (căruia îi unnează recapitularea pe 
pl'anul sp i ritului a întregu'lui ) descrie cum pe .pămîntul 
Germaniei revoluţia franceză şi depăşirea ei de către Na
poleon se transformă �n spi rit . Din această !problemă ia u 
naştere coincidenţa, uniflicarea şi realizarea de sine, pe 
plan istoric-ideaJl,  a ideii ,  dobîndind în această primă mare 
operă nu numai strălucirea expresiei, ci , totodată, şi re
flexull începutului - aparent al unei perioade de mare 
awnt, dă rijată de "sufletul lumii", pe care Hegel îl vă
zuse călare la Jena şi care părea chemat să stJîrpească din 
rădăcini întreaga mizerie gennană. Dej a Ln Logică, aceste 
gînduri pierd mul t d in strălucirea lor, devin prozaice şi  
tot mai prozaice , pe măsură ce HegeJI a trebui t să-I în
locuiască în ecuaţJia idee-prezent pe Napoleon cu Frederic 
Wilhelm al III-'lea. Dar evoluţia personală a lui Hegel 

spre o .poziţie tot mai conservatoare, care evident n-a ajuns 
!liciodată la acea filozofie de stat prusacă pe care i-a 
reproşat-o liberalismul de mai tîrziu, a situat teo ria he

�eliană a istoriei Într-o dureroasă contradicţie cu istoria 

reală. După revoluţia din iulie, el scria : ". . .  0 criză în 

care tot ce în genere părea să aibă valloare pare a fi fost 

pus sub semnul întrebănii" 1.  Entuziasmw pentru revol uţi,a 

din iul ie al unuia dintre cei mai apropiaţi discipoli ai 
săi, Eduard Gans, marchează inceputul disoluţiei hegel ia

nismulu i . 
Chiar şi acest aspect particular, care, evident, s-a do

vedit a fi extrem de importan t pentru destinul filozofiei 
hegeliene, atestă caraote rul lăunt ric contradiotoriu al acestei 

filozofii . După cum se vede, nu se poate spune că unele 

teze, unele poziţii metodologice etc. ale lui Hegel ar fi 

7 Rosenkranz. Hegels Leben, Berlin, 1 844, p. 41 6.  

79 



)uste şi că aJltele nu sint acceptabile, cu a1 te cuvinte nu 
se poate separa tranşant înăuntrul sistemului său ceea ce 
este viu de ceea ce este mont, deoarece la el ceea ce e 
j ust şi ceea ce e fals sîn t mai degrabă indisolubil unite, 
contopite. Separarea lor, identificarea punctelor în care 
gimdirea sa indică un drum spre filozofia viitorullui, sau 
u.nul spre impasrul ideilor depăşite trebuie - ca să spu
l}eIn aşa - să fie rea:lizate separat în fiecare problemă 
impol'tantă în parte. Un exemplu este problema conver
genţei ideii şi prezentului, pe care începusem să o eX'pu
nem. Aici, anaHza critică făcută de Engels contradicţiei 
dintre sistem şi metodă ne dă o indicaţie j ustă în vede
rea acestei separări . Pe planul sistemului, in c3idrul pre
zentului se rea1lizează o armonie logic-idea'Iă a societăţii 
şi statului, urmarea fiind că trebuiele abstract îşi pierde 
în sfera practicii morale orice semnificaţie de autentici
tate, întrucît in cadrul prezentului realit1atea apare ca Îm
păcată cu ideea. Pe pICi/nul metodei, adică ,din punctul de 
vedere al dialeC'ticii  lăuntrice a elementelor esenţiale ale 
acestei armoni i ,  avem in faţa noastră un ghem incilcit 
de con tradictii insol ubile. Aceste cO\lltradicţii provin ne
mij locit din unu'] din cele mai progresiste momente ale 
filozofiei lui Hegel . ElI a fost primul gînditor Însemnat al 
acestei răsoruci de veacuri, care nu numai că a încorporat 
în filowfia sa a istoriei rezul tatele economiştilor clasic i 
englezi, de la Steuart şi  Smith pînă l,a Rica�do, ci  a şi 
preluat ca părţi componente ale diaiecticii sale realităţi le 
şi co nexiunile descoperite de ei.  prun aceasta a �uat naştere 
la Hegel o concepţie mai mul t sau mai puţin clară despre 
importanţa structurii şi dinamicii societăţii burgheze mo
derne ca fundament a ceea. ce se poate enunţa despre 
categoria de prezent în sens istoric. Că Hegel ,  în ce pri
veşte cupriooerea conoretă a fenomene lo r, a rămas mul t 
inaJpoia modelelor 5aJle, şi cu a"tit mai mul,t înapoia ma
rilor utopişti, nu schimbă nimic esenţial în ceea ce priveş te 
si tuaţia de mai sus, cu atît mai mul t eu cit el a Ios,t 
s ingu ru l capabi,I să tragă co ncluzii filozofice din aces te 
constatări ( acest lucru îl face şi Fourier, însă generali

zările sale sînt atît de excen trice, sînt atît de radical în 
afara dezvol tăr-ii general-europene a teoriei categoriilor, in
cît au rămas pînă in zi;lele noastre total neva!lorificate ; 

o analiză şi o critică filozofică a categoriilor în concepţia 
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social-economică despre prezent a lui Fourier ar fi una 
di.n cele mai importante şi actuale sarcini ale istoriei fi
lozofiei secolUJlui al XIX.Jlea) . 

A&tfel , la baza concepţiei hegeliene a prezentul ui se află 
contra,dicţia dintre societatea civilă şi stat, cî t şi depăşi
�fla acesteia. Aici însă întîlnim din nou într-o fo rmă di fe
ri tă, totuşi înrudită, aceeaşi înţelegere a contradicţiilor de 
ca.re ne-am ocupat mai sus. Hegel pleacă de la descrierea 
realistă a societăţii civile, vede di namica acesteia în legi
tăţile care iau naştere nemij locit din acţiunile singulare 
şi întîmplătoare alle indiviziJlor şi consideră pe drept în
treagă aceas tă sferă ca sferă a particularităţii în opoziţie 
cu universalitatea relativă a singularului 8. Din dialectica 
imanentă a acestei sfere trebuia dezvol tată universCiil itatea 
statului civilI ; Hegel insuşi spune, şi pînă aici j ust : "pri n
cipiu� particularităţii însă, tocmai prin faptul că se dez
vol,tă pe sine pînă la totali tate, trece în universalitate", 
dar imediat el adaugă : "şi are numai in aceasta adevă rul 
său şi înd reptăţirea reali tăţii sale pozi tive" 9, fapt pri n 
care poziţia societăţii ciVlile şi a statului civil este con
cepută unilateral, mecanic, ca sUtpremaţie �deaJIă absolută a 
statul ui. Acest fapt ar fi, la prima vedere, doar o limi
tare condiţionată istoriceşte a concepţiei lui Heged, deoa
rece nici economiştii olasici, care înţelegeau acest rapo rt 
mul t mai corespunzător realităţii, nu erau conştienţi de 
caraoterul istoric al categorii.Jor lor şi al conexiunilor aces
tora, co nsiderî.ndu-Ie ca forme corespunzătoare numai ra
ţiunii. I n  această privinţă, Hegel , filozoful dintr-o ţară 
economiceşte foarte înapoiată, este superior mento rilor săi 
întru economie. El înţelege clar că particU'laritatea în care 
vede caracteristica categorială a societăţii civile constituie 
o problemă specifică a acestui prezent, anume ca funda
men t, ca purtă tor tocmai al formelor sociale contempo
rane, in strictă opoziţie, de pildă, !Cu cetatea antică, in 
care această particularitate "se manifestă sub forma corup
ţiei ce invadează moravurile şi este temeiul ultim al ruinei 
ei" 10. Limi tele specifice ale concepţiei lui Heg�l se vădesc 

8 Hegel. Principiile filozofiei dreptului, Bucureşti, Edi
tura Academiei R.S.R. ,  1 969, p. 2 1 5  şi 2 1 7 . 

9 Op. cit . ,  p.  220. 
10 Op. cit . ,  p. 2 1 8 . 

8 1  



mai degrabă in trecerea de la societatea cirvilă la stat, in 
raportul dintre societatea civilă şi stat. TInărul Marx, incă 
cu mult înainte de a deveni materialist în filozofie, a obser
vat clar acest caracter contradictoriu al sistemului lui He
gel şi l-a exprimat astfel : El ( respectiv Hegel ) "a presu
pU5 sePllTarea societăţii civile de statuJl politic (o stare de 

IUlCru r� modernă ) şi a dezvoltat-o ca moment necesar al 
ideii� ca adevăr raţional absol ut. . .  GeneraluJ, existent în 
sine şi Ipentru sine, al statului, el l-a opus interesului par

ticular şi trebuinţelor societăţii civille. ,I ntr-un cuvînt, el 
înfă'ţişează peste tot conflictul dintre societatea civilă şi 

stat" .  Celălalt  termen al antinomiel este înfăţişat astfel : 
"El nu doreşte nici un fel de separare a vieţii civile de 
cea politică . . . " El "face din elementul alcătuit din repre
zentanla stărilor expresia separaJiei� dar, totodată, acest 
element trebuie să fie reprezen tantul unei identităţi care 
nu există" 11 . 

Ar fi superficial şi în contradicţie cu conţinutul prin
cipal al criticii făcute de Marx dacă am vedea în toate 
acestea o simplă acomodare a lui Hegel la statul prusac 
al timpu[ui său.  In special viata economică, bazele socie

tăţii civile sînt tratate de Hegel cu un adevărat "cinism", 
care aminteşte de Ricardo. Şi această problemă am înfă

ţişat-o pe larg în cartea mea despre Hegel 12 , de aceea 

aici poate va fi suficient un citat din FiJozofia dreptului. 

"Reiese astfel de aici cum, cu tot surplusul ei de bogăJie, 

societatea civilă (burgheză) nu este îndeajuns de bogată, 

adică nu posedă suficientă avuJie pentru a evita excesul 

de sărăcie şi naşterea plebei" 13. Şi tînărul Marx a tratat 

pur obiectiv acest complex de probJeme, pornind de la 

punctul central al metodologiei hegediene. De aceea, ne 

pare a fi necesar să cităm pe larg cele mai importante 
momente ale demersului gîndirii sale : "Familia şi socie

tatea civilă se transformă ele însele în stat, consti tuind 

forţa motrice. După Hegel, dimpotrivă, ele sînt produse 

11 K. Marx şi F. Engels. Opere, vol . 1 ,  Bucureşti, Ed i
tura politică, 1960, 00. a I I-a, p. 305.  

12 Lukacs. Der junge H egel� m Werke, Band 8,3 .  
AUJfl., Neuwied�eclin, 1967. 

13 Heget Principiile filozofiei dreptului, Bucureşti, Edi
tura Academiei R.S.R., 1969, p. 268-269. 
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al1e �deli reaJe ; unirea lor tn stat nu este rezwtta.tui pro
priului lor proces de viaţă, ci al procesului de viaţă al 
ideii care le-a desprins din sine, şi anume ele constituie 
finitatea acestei idei ; ele îşi datorează existenţa lor nu 
propriului lor spirit, ci altui spirit. Ele nu sînt autode
termină-ri, ci detenninări pricinuite de un al treiJea ; de 
aceea şi sînt definite ca «fini tate» , ca propria finitate a 
«ideii reale» . Scopul existenţei lor nu este însăşi această 
existenţă, ci ideea desprinde din sine aceste premise «pen
tru a ieşi din idealitatea lor ca spirit real infinit pentru 
sine», adică statul politic nu poate fiinta fără baza na
turală a familiei şi baza artificială a societăţii civile. Ele 
repremntă pentru stat o condiţie sine qua non. Dar la 
Hegel condiţia se transfo rmă în condiţionat, determinan
tul în determinat, producătorul în produs al produsului 
său. . .  Realul devine fenolnen, însă ideea nu are alt con
ţinut decît acest fenomen. Totodată, ideea nu are al t 
scop decît cel logic, acela «de a deveni pen tru �ine spi
rit real infinit» . In acest paragcaf este cuprins întregul 
n1ister al filozofiei dreptului şi al fiilowfiei hegeliene în 
general" . Acestea au pentru construcţi.a sistemUllui ur
mătoarea consecinţă : "Trecaea este dedU1Să, prin ur
n1are, nu din esen ţa particulară a familiei etc. şi nici 
din esenţa particulară a statuJui, ci din raportul general 
dintre necesitate şi libertate. Este absolut aceeaşi trecere 
pe care o execută Hegel în logică de la sfera esenţei la 
sfera noţiunii. Aceeaşi trecere se face şi în �idozofia na
turii de la natura anorganică la viaţă. Sînt mereu ace
leaşi categorii care msufleţesc cînd o sferă, cind aJta. To
tul se reduce aici la a găsi, pentru detellIIlinările con
crete, indiVliduale, deter,minările abst'l"acte corespunză
toare" . Marx formUJlează următoarea concluzie generală : 
Momentul filozofic il constituie nu logica lucrului, ci lu
crul logicii. "N u logica serveşte drept argumentare a 
statului, ci statul serv�te drept argumentare a logicii" 14. 

Unui cititor din zilele noastre, chiar unuia educat în 
spiritul neokan tianismului, acest mod de a se exprima 
1 se poate părea foarte simplu : Hegel ar fi construit 

14 K. Marx şi F. Engels. Opere, voI. 1, Bucureşti, 
Editura politică, 1 960, ed. a I I-a, p. 23 1 ,  232--2 33, 240. 
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o logica ce nu corespwuie faptelor, ba chiar, dimpo
trivă, una care siJuieşte faptele. P�ej 1.lJdecăţile împotriva 
dialec.ticii, care au dominat mult timp şi care nici azi 
n-au m1JlItit cu totul, se bazează şi ele, adeseori, pe atari 
concluzii pripite şi superficiale. Adevărata situaţie este 
cu totul alta, dealtfel tot atît de clară şi de simplă. Lo
gica hegeliană nu este o logică în sensul §Colăresc al 

cuvîntului, şi acest lucru a fost pentru Marx, atunci cînd 
a scris observaţiile de mai sus, atît de evident, încît n-a 
spus nlel un cuvînt despre el - ea nu este o logică 
formală, ci o îmbinare spirituală indispensabilă a logicii 
şi ontdlogiei : pe de o paă1e, veritabilele corelaţii onto
logice îşi găsesc la Hegel expresia mintală adecvată abia 
în formele categoriilor logice, iar pe de altă parte, ca
tegoriile logicii nu sînt concepute ca simple determinaţii 
ale gîndirii, ci trebuie înţelese ca componente dinamice 
ale mişcării realităţii în esenţiatitatea ei, ca trepte, ca 
etape ale drumului parcurs de spirit spre sine însuşi . An
tinomiile de principiu pe care le-am văzut pînă acum 
şi pe Caăe le vom vedea în con tin uare îşi găsesc originea 
în această ciocnire dintre două on tologii, care în siste
mul expres 1nfăţişat de Hegel sînt doar implicate, şi 
devin active în mul tiple feluri unelle faţă de celelal te. 
Faptul că, în ciuda caracterul ui lor contradictoriu, rămîn 
împletite îşi are explicaţia în aceea că ambele provin, 
sub raportul istoriei filozofiei, din realitate. Pentru He
gel, trăirea filozofică centrală este măreţia epocii post
revoluţionare. După cum iluminiştii fuseseră adînc con
vinşi de faptul că răsturnarea lumii feudale absolutiste 
trebuia să făurească un imperiu al raţiunii, tot aşa de 
adînc a fost convins şi Hegel că acest ideal mult visat 
al celor mai bune spirite începe să prindă viaţă în timpul 
său. El scrie în prefata la Penomenologia spiritului : "Nu 
este greu de văzut că timpul nostru este un timp al 
nafterii şi trecerii la o nouă perioadă. Spiritul a rup t cu 
lumea de pînă acum a existenţei şi a repreze ntărilor lui 
şi stă pe punctul de a o cufunda în trecut, stă în munca 
rtransformării lui" 15. 

16 Hege1. Fenomenologia spiritului� Bucureşti, Editura 
Academiei RJS.R., 1 965, p. 1 4. 
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Hegel n-a f'o.st însâ niciodată 'W} visător, un lantast,  
un plă.smuitor de proiecte, cum erau mulţi contemporani 
vestiţi ai săi ; el a fost un filozof cu un puternic şi vast 
simţ ad realului, cuprins de o atît de inten5ă sete de 
realitate autentică cum poate n-a mai fost nici un alt 

�iJlditor de la Aristotel încoace. Greu să găseşti �reu.n 
domeniu al realităţii şi aJ cunoaşterii ei care să nu fi 

trezit interesul său filozofic pasionat ; totodată, în cen
trul atenţiei sale se ama - pe Ungă aJProprierea faptelor 

îru;eşi - ca'litatea lor categoria�ă. In felul acesta, el nu 
numai că a acumulat tezaurul său universal de cunoştinţe, 
ci, totodată, a pătruns tot mai profund structura şi dina

mica contradictorie a tuturor obiectelor, relaţiilor şi prc
ceselor. Realita,tea contradictorie primară i-a furnizat-o 
însuşi prezentul : revoluţia franceză şi revoluţia indus
trială din Anglia şi, to todată, contrastu1 ambelor faţă de 
caracterul înapoiat şi fărîmiţat a1 Gennaniei de atunci, 
care tocmai cunoştea un puternic avint spiritual. I ncer
carea de a concepe multi tudinea aceasta de fapte şi ten
dinţe contradictorii în unitatea specificităţii lor a generat  
logica sa a cont radicţiilor, care - pentru prima oară 
în istoria gîndirii - s-a exprimat la el în tr-o metodă 
dinamic-procesuaJIă în esenţa ei, înţelegerea istoricităţii 
universale, a cărei mişcare se realizează prin contradic
ţii. Aşa ia naştere acea "beţie bahică" 16 a conceptelor, 
despre care s-a vo rbit atît de mult, dar dincolo de care 

acţionează în permanenţă ceva profund raţional ; mobi

litatea gîndirii, a conceptuLui, a judecăţii şi sil0gi5mului 
este numai latura mintală a infinităţii intensive a fiecărui 
obiect, a fiecărui raport, a fiecărui proces. PiI'ocesuali

tatea gîndirii nu este decît consecinţa procesualităţii ori

cărei realităţi. Cunoaşterea ştiinţifică, filozofică nu este 
nimic a:ltceva decît "să te laşi în voia obiectului" 17. Şi 

anwne, deoarece niciodată " rezultatul nu constituie între
gul real� ci numai împreună cu devenirea lui, rezulta

tul nud este cadavruJ pe care tendinţa l-a lăsat în urma 
ei" 18. Prin aceasta s-a făcut un mare pas în direcţia unei 
ontologii cu totul! noi : adevăra1Ja rea.!litate apare aici ca 

16 Op. cit ., p. 3 2 .  
1 7  Op. cit ., p. 3 7 .  
1 8  Op. cit . ,  p.  1 0 . 
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una in devenire concretă, geneza este derivarea ontolo
gică a oricărei obiectualităţi, care, fără a'Ceastă premisă 

vie, ar rămîne ininteiligibilă, ca o imobilitate denaturată. 
Această idee se desprinde din fiecare pagină a marii 
opere care încheie perioada de tinereţe a lui Hegel, 
F enomenologia spiritului. Engeds, la timpul! său, a ob
servat just că Hege1 a ridicat aici primul, sub raport 
filozofic, unitatea dinamică a dezvoltării ontogenetice, 
ind�v1duale şi filogenetice, ca specie, a omUJlui !la rangu l 

de concept 19. lntruclt ne vom ocupa în partea a doua 

pe larg de prob!emele centrale ale noii ontologii hege
liene, observaţiile pe care le-am făcut &Înt aici suficiente 
pentru ilust!rarea acestei tendinţe lăuntrice a moduiui de 
a fi.lozofa hegelian. 

Ar fi o exagerare der.utantă să afirmă-m că ceea ce 
am desemnat drept a doua ontologie a lui Hegel ar fi 

apărut independent de cea atnintită anterior şâ că ar fi 
rămas lăuntric independen tă de aceasta. Dimpotrivă, 
a-mbele au ca materiaJl şi ca geneză aceeaşi sursă ; şi 
anume, atît din punct de vedere socia-l , cît şi conceptual, 
ele smt una faţă de cealal,tă în acelaşi raport cu aproprie
rea mintană şi unificarea acestei rea.lităţi, tocmai prin 

iodicarea moduLui în care oricare din formele obiectuali
tăţii ei a apărut genetic în procesul de dezvoltare dina
mic-dialec tic aiI istoriei. Punctul de plecare este din nou 

problema centrală a aui Hegel , şi anume modul ân care 
prezentUll postrevoluţionar al lumii, cu toate contradic

ţiile lui reale, a putut şi a trebuit să devină împlinirea 
imperiu�ui raţiunii . Şi aici domină o idee adîncă, şi 
anume o continuare, corespunzătoare epocii, a celor mai 

bune năzuinţe şi construcţii mintale ale iluminismului .  
Ştim de acum că Hegel a lăsat astfel În urmă concepţia 

fundamentală, duaJ1ă a ihlJIninismU'lui despre unitatea ra
ţiunii şi naturii, fără a abandona însă latura cea mai 
importantă a acestei concepţii, ideea că mperiUJl raţiunii 
este un produs originar aJl oamenilor înşişi, aşa cum sînt 

ei într-adevăr. Faptul că în centrul egoismu1ui raţional, 

care deaJltfeI s-a menţinut în activitatea economică a omu-

19 K. Marx şi F. Engels. Opere, 1V01 . 21, Bucureşti, 
Editura poli,tică, 1 965 ,  p. 269.  
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lui, activitate ce a constituit model ul co ncret al acestei 
concepţii, se situează pasiunile omului (desigur, nu in

dependen t de ilumin.ism ) nu .inlătură cîtuşi de ,puţin 

caracterul terestru al omillui, ci, dimpotrivă, îl lărgeşte, 

î'l adînceşte şi îl face mai concret. "Astfel spunem -

scne ' Hegel - că absolut nimic nu ia fiinţă fără inte

resul celor care contribuie prin activi tatea lor ; că nimic 
mare în lume n-a fost indeplinit vreodată fără pasiun e" 20. 

Inţelegerea lăpg.imii, a aanploa rei şi adîncimii a ceea ce 

este uman, avute în vedere aici, a fost, la vremea sa, o 
năzuinţă şi pentru iluminism, chiar dacă el n-a putut 

să o realizeze peste tot şi uneori a fundamentat-o doar 

50fistic ; şi la Hegel, această năzwnţă 'rămîne doar o 
simplă apropiere, şi nu se împlineşte omnilateral, mai 
aIles pe latura intensivă, lăuntrică . Totuşi, încercarea lui 

Hegel de a concepe şi reprezen ta lumea omului ca una 

terestră şi arutocreată constituie cel mai măreţ pas în 

această direcţie în comparaţie cu ceea ce se încercase 

pînă la el. 
Ceea ce nUlIllim a doua ontologie a lui Hegel îşi are, 

de asemenea, rădăcinile în această viziune a lumii. Ceea 

ce era pentru iluminism. natura, cu toate conflictele ei, 

este pentru Hegel spiritul ( ideea, raţiunea) ,  de aseme

nea cu toate contradicţiile lui lăuntrice. Acestea �înt, în 

primul mnd, contradicţiile - recunoscute de Hegel - ge

neratoare de mişcare şi mobile a'le genezei omului însU§i, 

care îşi creează şi îşi înţedege lwnea, deci sînt concepţii 

despre caracterul con tradictoriu aii procesului însuşi, şi nu 

con tradicţii în conceperea acestui proces. ( Asupra acestora 

din urmă vom mai reveni . ) Hegel înfăţi�ează în Fe

n omenologie procesull prin care conştiinţa omului ia 
naştere din interacţiunea facul tăţilor sale lăuntrice cu lu

mea înconj urătoare, în parte făuniltă prin acţiWle pro

prie, în parte dată ca natură, procesul prin care conşti. 

inta, în urma unor interrelaţili similare de tip superior, 

se dezvoltă în conştiinţă de sine şi procesul prin care 

din această dezvol,tare a omuJui se na�te spiritul ca 
principiu determinant al esenţei speciei umane . Impreună 

20 Die Vern unIt z n  der Geschichte, Leipzig, 1 927,  63 ; 
1 2 , 3 7  f. 
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cu spiritUll şi, ewdent, cu drumul care duce pÎnă �a 
el, ou principi�le care îJ constituie apar celeilalte con

tradicţii nedoriote ale acestei linii ontologice a lui He

gel : contradicţiJille lăuntrice aIle concepţiei despre spiri
tul însuşi. 

Aceste contradicţii îşi au o.riginea în rapo rtul din tre 

om � societate. Căut4nd să dea acestui r-apo rt un statut 

ontologic de-sine-stătător, ca spi,rit, HegJe!1 l,a început încă 

nu se îndepărtează de adevărul obiectiv, căci exnstenţa 

sociai1ă - orice ar fi ea în sine - este de fapt in

dependentă de conştiinţa individuală a omului singular, 

are în raport cu e� un grad înalt de dinamism determi

nat şi determinant în mod independent: Acest faJPt nu se 

schimbă cu nimic prin aceea că mobi� itatea existenţei 

sociale este o sinteză specifică de fap te, 9uferinţe etc. 

individuale. Căci acestea, într-adevăr, îşi au punctul de 

plecare - nemijlocit, dar numai nemijoloci t  - în con

ştiinţa individului, dar cauzele şi urmările lor se deose

besc l impede de ceea ce individul a gîndit, a simţit 

ŞI a domt în f�ecare caz. Dac ă  această structură este 

deja prezentă în cazul conştiinţei individuale, care, fi 

reşte' nu poate nicicînd să ia naştere decÎ't într-un con

text sociaol, ea este prezentă într-un mod cal i ta"tÎv supe

rior acolo unde din împleti-rea indisolubilă a diverselo r 
acte individuale rezultă o mişcare socia'Iă, indiferent dacă 

ele fiecare în parte tind să se sp rij ine reciproc sau au 

orientări reciproc opuse. Este deci ou totul îndreptăţit ,  

din punotul  de vedere al unei on tologii a existenţei so

ciale, să atribuim o existenţă sui generis acestei totaJ i

tăţi, acestei ag regări dinamic-contradictorii a actelor in

diVliduale. 

Hegel este pe depl in conştient, mai ales în Fenome
nologie, de această conexiune indlÎsol ubi,lă dintre individ 

şi societate : " Această substanţă este deopotrivă opera 
univeI1sală ce se 'produce prin fapta tuturor şi a fiecă

ruJa ca fiind unitatea şi identitatea lo r ; căci ea este 

fiinţa pen tru sin e, Sinele, fapta. Ca substanţă, spiritul 

este identitatea cu sine, neşovăitoare, jus tă ; dar, ca 

fiinţă  pen tru sin e, substanţa este esenţa bună dizolvată, 

care se sacrifică, în care fiecare îşi împlineşte opera sa 

proprie, destramă fiinţa universală şi îşi ia din ea partea 

lui . Această dispersare şi  singularizare a ese nţei este toc-
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mai momentul acţiunii şi al Sinelui tutu ro ra ; ea este miş

carea şi sufletul substanţei şi este esenţa universală care 

rezultă din ea. Tocmai prIn aceea că substanţa este 

fiinţa dizolvată în si ne, ea nu este esenţa moartă, ci 

este efec tiv reală şi  vie. Spiritul este astfel esenţa abso

lută, reală, suportul ei [llisăJşi" 21. Fa:ptul că aici fiinţarea 

substanţiaJlă baza'tă pe sine însuşi a spiri tului capătă un 
accen t prea putern.ic, încă nu modifică adevărata pon

dere a fonuei sociale numite spirit.  De aceea se şi mişcă 

Hegel integral pe tărîmu·1 realităţii cîn d, în Filozofia 
istoriei, scoate în evidenţă ca moment esenţiaJl al exis

tenţei sociale, al paI1thcLpării indivi.dul ui ,la spirit d�pri n
derea de nemUlocirea raporturilor naturale, caracteristice 

vi eţUi aninlaJe . "Omul,  ca spirit, nu este ceva nemij locit, 
ci  în esenţă ceva ce s-a intors la sine. Această mişcare 
de mij locire este un moment esenţlÎal al spi ritul ui. Ac

ţiu nea lui  este trecerea d�ncolo de ceea ce este nemijlo
cit, negarea acestuia şi as tfel reîntoarcerea în sine ; el 

este deoi ceea ce se face el însuşi prin aotivitatea lui.  

Abi a ceea ce s-a întors la sine este subiectul, realitate 

autentică . Spiritul este numai ca rezul tat al său" 22. Evi

dent,  în expune rea de mai tîrziu din Istoria filozofiei şi 
îndeosebi din Filozofia dreptului, spiritul dobîndeşte cîteo

dată, ba chiar adeseori, o structură fetişizat-.încremenită, 

care se desprinde de corelaţJi ile drinamice, genetic întot

deauna hotărîtoare , cu activi tatea indivizilor şi care do� 

b�n deş'te o conştiinţă de sine într-u n  fel fi inţînd doar 

pen tru ea, conştii nţă de sine în care părţ1le constitutive 

ale edificiuluri ( în primul mnd societatea civilă ) apar ca 
integral depăşi te în universalitatea 'Spiri tului, în care 

dialec,tica conceptuală a formelor spiri tului baza t excLusi.v 

pe SIne înlocuieşte dia'lec tica reală a social-istoricului .  

Dacă ne întrelbăm acum cum a luat fiinţă o a5tfel de 

Înc remenire şi destrămare a dialec ticii isto rice a lui  He

gel, ne reîn toarcem la acel complex de probleme pc:- care 

l-am desemnat anterio r drept a doua sa on tologie. Oricît 

de plin de contradicţii interne ar fi pr.incipiuJl naturii 

21 H e g e l . FeTi omenologia spiritului, Editura Acade
miei R.S.R. , 1 965,  p.  2 68.  

22 Die Vernunft in der Geschichte, Leipzig, 1 92 7 ,  3 5, 
2 ; 1 2 , 1 04 .  
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ce stă la baza corelaţiHor, a sistematicii în iluminism, 
nu decurge însă �n mod necond iţionat că el violentează 
obiectuaJirtăţhle care constitutie sistemu�, iar nedenvarea 
obiectivă a fenomenelor sociale din natură, orioum ar fi 
ea concepută, duce la aceea că materialismul (mecani
cist ) din interpretarea naturii se prescmmbă, în domeniu1 
social, într-un idealism inconştient şi, ca urmare, ineluc
tatbil pe plan filozofic. Spiritul hegeJian elimină această 
greutate, dar, evident, cu preţu! introducerii unor noi 
greutăţi şi contradicţii. Nu vorbim încă despre problema
tica unei răsturnăni ontologice : În timp ce hlruminismul 
a trebul t să treacă de la m'a teria.lism (mecanic) 
la ideaHsm, fnozofia clasică germană a trebuit să trans
pună cunoaşterea naturii într-un limbaj idealist, pentru 
a putea realcrza o omogenitate a tabloului unitar al na
turii şi societăţii. Fichte şi SchelLing au făcut primele În
cercări impo rtante în di'recţia acestei sistematizăI1i filozo
fice ; ceea ce este evident nou în încercarea de sistem 
a lui Hegel este faptul că el a întreprons fundamentarea 

.logică a noii on tologii .  Acesta a fost, după cum am ară
tat pe larg în ahă parte 23, un nou momen t în filozofi a  

c l a sică gennană ; Kant, Fichte şi SchelHng a u  pre�uat, 

fi reş te ,  pe c riterii  foaNe deosebi te, logica formală tra

diţion ală, însă formularea fi lozofică a ce aveau de spus 

pe plan on tologic este în esenţă i ndependentă de ea ; 
abia la Hegel, loglica, rec reată de el pe baze dialectice, 

devi n e  pu rtătorul noii  ontologij . 

Această tendinţă apare clar la Hegel de la bun 

început. Incă în lucrarea consacrat ă apărării tendinţei 

filozofice a l u i  Schehl ing faţă de cea a lui Fichte - pri

mul mani fest teoretic 311 idealismului obiectiv opus celui 

subiectiv al lui Kant şi Fichte -, Hegel revine progra

mati c la concepţia lui Spinoza 24, pe care nu îl numeşte 

aici  expres, referincLu-se doar la "un filozof nlai de de

mult" . In aceas tă polemică, un rol hotă rî tor tI joacă 

Însă discursul . "Ordinea şi înlănţuirea ideilor" ( a  subiec

tivul ui ) "este aceeaşi cu înlănţuirea şi ordinea lucrurilor" 

( a  obiectivului ) .  "Totul es te numai În tr-o singură total i-

23 Lukac.s. Der junge Hegel, 541 , ff. 
24 Spinoza. Ethica, II, Prop. V I I .  
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tate ; total itatea obiectJivă şi totali tatea subiectivă, siste

mul naturii şi sistemul inte!ligenţei este unuJl şi acelaşi ; 

unei determinăl1i subiective îi corespunde aceeaşi determi

nare obiectivă" 25. Această mtoarcere la Spinoza coboară 

teoria kantiană a ounoaşterii la r.angul de simplu episod 

în istoria gînd�rii. Evident, poziţia iniţială a lui Spinoza 

conţinea doar in nuce .problematica de mai tîrziu ; uni
tatea pregnant dogmatică şi sta·tocă a lumii îşi determina 

imperativ identitatea ei cu orice gîndire ce-i era adec

vată. Albia în teoria ilwninistă a mimeshsului s-a despăr

ţit mai net momentul subiectiv de cel obiectiv, pentru 
a se reuni gnoseo1ogic în coincidenţa de continut ş i  

formă dintre reflectat şi respectivu� obiect real. Hegel, 

l1idicîndu-se împotriva teoriei kantiene a cunoaşteri i, nu 

poate, ca idealist modern ( idealism,ul antic mai putea fi 

reunit cu teoria mimesisului ) ,  să folosească o teorie făţiş 

mimetică împotriva suhiectivismwui gnoscologic-ontologic 

al lui Kant şi Fichte, ci trebuie mai degrabă să mobiJi
zeze împotl1iva acestuia identJitatea subiect-obiect, conti
nuînd astfel drumul lui ScheUing. "Dacă natura este 

doar materie şi nu subiect-obiect, ea nu mai poate avea 
o construcţie ştiinţifică în virtutea căreia ceea ce cu

noaşte Şli ceea ce este cunoscut să fie unul şi acelaşi 

l uc ru" 26. 

Odată cu identi tatea subiect-obiect, aj ungem la punc
tul de plecare al problcmaticii a ceea ce noi am numit 

a doua ontologie a lui Hegel. Căci, aşa cum teoria i lumi

nistă a mimesisului, ('a urmare a caracterului ei meca

nicist, era neputincioasă să. explice reflectarea în subiect 

a obiecte�or indepen dente de subiect ale realităţii, tot 
astfel teoria identităţii subiect-obiect este un mit fiJo

znfic care prin presupusa unire a subiectului cu obiec

tul ajunge inevitabi� să viO'leze datele ontologlÎce fUIll

damentale. Evident, condamIlilnd pent'ru moment ou as

prime această teorie în ansamblul ei, nu trebuie să pier

dem teoretic din vedere momentUJl progresist deschizător 

de drumuri Inoi pentru cunoaştere. De fapt, reîntoarce

rea la Sp�noza nu este o întîmplare : caracterul în ul-

25 Differenz des Fichteschen und Schellingsch en Sys
tems, 1, 263 ; 1 06. 

26 Op. cit ., 2 6 1  ; 2, 1 05.  
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t,imă instan ţă netranscendenta'l a1 subiectului, relaţia sa 
indisolubi�ă cu lumea reaJă a obiectelor, naşterea conce
perii adecvate a lumii din interrelaţia celor două reaJlităţi 
netranscendentale sint, ce-i drept, eJCPrimate aICI sub 
fOlima unui IIlit, însă chiar acest m,it se îndreaptă cu 
mult mai intens spre realitatea obiectivă decît gnoseologia 
subiectivist transcendentă a lui Kant, deşi pe plan practic 
empiric acea.&ta admcrte un praxls a1 maIllipulăl1ii. In isto
ria filozofiei, drama filowfiei clasice geI'lmane, şi în pri
mul rînd a fi[ozofiei hll Hegel, constă tocmai în aceea 
că, în încercarea ei de a depăşi sÎmuhan mecanicismul 
materialismului !şi lSubieedvilSmul transcendent al1 id,�a
lismului kantian, s-a văzut nevoită ... să postuleze identi
t.atea subiectu1ui cu obiectull, deci să se si-tueze pe o po
ziţie care nu nU1lla.li că era de nesusţinut în sine, din 
punctul de vedere al unei ontologii rea.}Î5te, ci, ,totodată, 
în anumite prilVinţe, aparţinea unei perioade de mult 
trecute şi depăşite, unei perioade ÎIn care diferenţierea şi 
opoziţia dintre materialism şi ideaH&m nu era încă atî t 
de deschisă şi de clară ca de la iltuminism încoace. 

Acesta este unul dintre temeiurile pentf.u care reve
nirea lui Hegel la Spi noza a PUS cu mult mai mul te pro
b1Ieme decît teza originară la ,,'remea ei. Această pro
blematică a dobîndit, totuşi ,  la Hegell un nivel mai înalt, 
care poate fi redus la cîteva momente d�ferite, dar core
late între ele. Primul moment este că 1dentitatea ordini i 

şi înlănţuiri i lucrurillo r şi ideilor din filozofia statică, 

formulată more geometrico a lui Spinoza, se încarcă cu 

mul t mai multe discrepanţe decît la oI1igine, deoarece la 

Hegel dobînde§te un caracter istoric-dina'mic. Tratarea 

more geometrico creează o zonă de clar-obscur ontologic, 

posibilă pentru vremea lui Spinoza, intre realitate ŞI 

reflectare, în primul rînd pentru că ştiinţele naturi i  eli n 

acea vreme priveau lucrurile fizice şi  relaţi ile dintre ele 

mult mai geometric decît a fost cu pu·t inţă ul terior. De

sigur, f�zica din tămpu� lui Hegel încă n-a cunoscut o 

cotitură esenţială în această problemă, cu toate că apari

ţia unei chimii ştij.n�ifice, descoperi,rile din domeniul bio

logici etc. au îndepărtat destul de mult imagJi'nea despre 

natură de ceea ce era ea 5n vremea ,lui Spinoza. ş� 
-

mai pregnant apare această opoziţie în abordarea feno-
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menelor de ordin sociall . DespărţLrea clară, Întemeiată 

un�voc sub raport logic şi etic, dintre just şi nejust, din

tre adevărat şi fals, dintre rău şi bine etc. a dobîndit 
după revoluţia franceză un caracter istoric-dmamic accen

tuat, iar originallitatea lui Hegdl în raport cu contem

poranii săi proeminenpi constă nu în ultimul rînd în fap
tul că a ridicat problema acestui complex în modul cel 

Inai hotărît, mai cuprinzător şi mai profund.  De aceea 

a putut Hegel încă în scr.ierea Lui de debut citată mai 

sus - elaborată în procesul documentări,i, sub raport 

problematic, asupra idei'lor care-l apropiau de SchelHing 

- să se refere la Spi'lloza, de aceea a putut el să ia uni

tatea subiectivităţii cu obiectivitatea ca punct de plecare 

metodolog1ic general ; dar chiar în această scriere de ti

nereţe, el a trebuit să facă un pas înain te spre identi

tatea dintre subiect şei obiect, să păşească într-un domeni u 

d�n care vechiul cl ar-obscur, ce făcea irezistibilă etero

genitatea calitativă ontologică a obiectUJlui ŞI II1lmeSISU

Iuti,  avea să dispară sub lumina puternică a unei cu

noaşteri noi, dinamice. 

Nu este aici locul să prezentăm, nici măcar fugi tiv, 

istoria apa rj ţiei identităţii subiect-obiect şi necesitatea 

lăuntrică a evolu�iea . Aici este însă cazul să arătăm 

consecinţele pe care această concepţie le-a avut pentru 

ontologia lui Hegel . I ncă de la bun început trebuie să 

preciză.m că şi în această privinţă Hegel este mult mai 

l ucid şi mai reaJist decît ScheililiJIlg. La SoheHing, dife

renţa dintre natură şi lumea omului consta în faptul că 

în prima subiectul-obiect identic este purtătorul l ipsi t de 

conştiinţă al obiectuaEtăţii, alI raporturu,lor şi  miş.cănilor din 

c adrul ei, pe cind în a doua este purtătorU'1 lor con

ştient ; la Hegel Însă nu există în natură nici U!I1 fel 

de -principiu activ subiectiv. Alcesta este, pe de o parte, 

un pas important în depăşirea lui Schell ing, căci în fe

lul acesta natura poate fi considerată - chiar dacă, 

după cum vom vedea, pe o bază ontologică fantasmago

rică - în modul ei de fiinţare lipsit de subiect şi cu 

totu� indiferent faţă de orice subiectUvitate. I n  ce pri

veşte cunoaşterea naturii, din acest fapt decurge că noi 

" dăm în faţa lucru ri-lor natuflaJle un pas înapoi, le lă-
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săm aşa cum sînt ele şi ne orientăm noi dupa. ele·· "" . Ve 

aICI ia naştere, in opoziţie cu fiJlozofili romantici ai natu

rii, o concep�ie despre integ,ralitatea naturii, despre po

sibilitatea şi modul de cunoaştere a naturii, care în nici 

o problemă partJÎculară a cercetării n-ar putea constitui 

un obstacol principial pentru o metodă obiectivă, desan

tropomorfizantă. ( A  aprecia dacă şi în ce măsură Hegel 

însuşi a reaJlizat acest lucru la nivelul pe atunci posibil 

depăşeşte cadruJ cercetării noastre şi competenţa auto

rului. ) Sigur este doar faptul că această concepţie de 

bază excl ude tot atît de puţin o tratare modernă în �pi

ritul ştiinţelor naturii ca şi cea a'" lui Kant, fireşte, cu 

deosebirea ontologică i mportantă că la Kant obiectul cu

noaşterii este exclusiv lumea fe nomenului, pe cînd la 

Hegel este în sinele lucrurilor. 

Din punctul de vedere al ierarhiei fundate ontologic 

a desfăşurării în autorealizarea subiect-obiectului identic, 

naturii îi revine, desigur, tre(ljpta cea mai de jos. "N a

tura a reieşit ca fiind weea în fonma alterităţii. I ntru

cît Ideea este astfel ca negativ al ei tnseşi, adică îşi este 

exterioară sieşi, natura este deci ca exterioară nu numai 

relativ faţă de această Idee ( şi faţă de existenţa subiec

tivă a acesteia, faţă de spirit ) ,  ci exterioritatea constituie 

îns�i deteTIIl1naţia în care ea se afilă ca natură" 28. 
"Este - spune Hegel în logica sa - neputrinţa naturii 

de a nu fi în stare să păstreze şi să expună rigoarea 

conceptului şi de a se pierde ln această multiplicitate 

oarbă şi liJpsită de concept" . Această observaţie are pen

tru concepţia lui Hegel despre natu ră consecinţe foarte 

importante. El expune limpede şi net acest lucru nu

maidecît după ci tatul an te rior : "Numeroasele genuri şi 

specii ale naturii nu trebuie considDrate cu nimic supe

rioare incursiuTIilor făcute de spirit după bunul plac în 

reprezentările sale. Şi unele şi aJtele indică, desigur, pre

tutindeni urme şi presirnţiri a�e conceptului, dar nu-l 

oglindesc fidel, deoarece ele constituie latura extez,iori

tăţii sale libere. Conceptul e puterea absolută, toomai 

pentru că el poate să lihe reze diferenţa sa în mod liber ca 

27 En ciclopedia . . .  , Filozofia naturii, § 246, Adaus, 
Buc ure§t1i, Editura Alcademiei R.S.R., 1 97 1 ,  p. 1 2 . 

28 Op. cit., p. 1 3 . 
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diversi tate de-sine-stătătoare, ca necesÎtate exterioară, ca 
aoc�dentalitate, ca arbitrar, ceea ce e numai părere ; toate 
însă nu trebuie considerate mai mllllt decît ca latura 
abstractă a ceea ce poartă pecetea nimicniciei" 29. Nici 
nu vrem şi nici nu ne este cu putinţă să examinăm aici 
mai îndeaproape consecinţele acestei po2Jiţii de la care 
porneşte Hegel în intenpretarea naturii. Vom preciza doar 
că din ca.racterul specific al acestei determinaţii ontolo
gice a Inaturii,  care decurge cu necesitate din sistem, 
rezultă incapacitatea lui Hegel de a vedea şi de a re
cunoaşte istoricitatea în natura însăşi. Deşi el însuşi a fost  
un teoretician deschizător de drumuri al istof1ici tăţii în 
domeniun social, deşi teoria evoluţiei plutea în acea vreme 
în aer, iar contemporanii săi Goethe şi Oken în Germa
nia, Lamaf1Ck şi Geoff,roy de 8t. H,iIaire în Franţa adu
seseră deja contribuţi i  importante la fundamentarea ei, 
totuşi Hegel însuşi nu numai că a rămas orb în faţa 
istoricităţii naturii, ci a respins chiar în pf1incipiu pro
bilema ca atare. EI scrie, în legătură cu aceasta, în Fi
lozofia naturii : "Drumul evoluţiei, care mcepe de la ceea 
ce este nedesăvîrşit, lipsit de formă, este acela după care 
a existat mai întlli elementul umed ului, formaţiiJle apei, 
dm apă s-au născut plante, polipi, molu.şte, apoi peşti, 
pe urmă animale de uscat, din animal, in sfîllit, s-a 
născut omUJl. Modificării acesteia treptate i se dă numele 
de explicaţie şi înţe1egere, şi reprezentarea aceasta, da
tori,ti fiJozofiei naturii, face �ncă ravagii ; !Însă deosebirea 
aceasta cantitativă, deşi este cea mai lesne de înţeles, 
nu eXlplilcă totuşi nimic" 30. 

Cu aceasta am ajUJIlS la una din cele mai importante 
contradicţii ale ontologiei hegel,iene, de a cărei caracte
ristică, detenminată tocmai de locull pe care natura il 
ocupă în această foarte problematică ierarhie, care apare 
astfel, ne vom mai ocupa. Aici ne vom îndrepta atenţia, 
ca adeseori cu priJejul anal,izei lui Hegel, asupra laturii 
ontologic juste şi valide a concepţiei salle generale despre 
natură, concepţie a cărei deducere şi a cărei realizare 

29 Hegel . Ştiinţa logicii, Bucureşti, Editura Academiei 
R�S .R. ,  1 966, IP. 605.  

30  Hegel. Enciclopedia . . .  , Filozofia naturii, B1.llCureşti, 
E d i tura Academie i R. S.R., 1 97 1 i  p. 30. 
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duc, dealtfel, la un labirint de anti:nomii insolubi le. 

Avem aici in vedere consecinţele care decurg dintr-o atare 
concepţie despre natură pentru om, pentru activ�tatea 

umană. Epicur, pe care Hegel adeseori l .. a j udecat ne

drept şi fals, a fost primull C3Jre a arătat semnificaţia 
etică a pozitiei omului faţă de natură. Totuşi, cunoscă

tori eminenti ai lui Hegel au scos în evidenţă, cu înţele
gerea cuvenită, această latură pozitivă a ontologiei he

geliene a naturii. Aşa, de piJldă, Heinrkh Heine, în 

Mărturisirile sale, relatează despre o convorbire cu He

gel : "Intr-o frumoasă seară înstelată stăteam amîndo� 

la  fereastră, iar eu, un mnăr de 20 de ani, care toc

mai mmca.se bine şi îşi băuse cafeaua, vorbeam visător 

despre stele, numindu-le săla-şul sfinţilor. Maestrul însă 

bombămi : «Stelele ! Hm ! Hm ! Hm ! Nu sînt docÎt o spu
zeală luminoasă pe cer» . Pentru Dumnezeu ! - am excla
mat eu - nu există deci dincolo nici un fel. de lăcaş 

fericit unde virtutea să fie răsplătită după moarte ? El 
însă, uitîndu-se la mine cu ochii lui spăJIăciţi, mi-a 

replicat tăios : «A.şadar, mai vrei şi un bacşiş pen

tru că ţi-ai îngrij it mama bolnavă şi nu ţi-ai otrăvit fra
tele ?»" 31 . Ia r Lafargue ne spune în amintiri1e sale df's

pre Marx : "De multe ori l-am auzit repetÎllld o reflecţie 
a lui Hegel, maistrul de filozofie al tinereţii sale : «Chiar 

şi gîndul criminal al unui scelerat este mai măreţ şi mai 
sublim decît minunile cerului»" 32. Acestea nu sînt în 
nici un caz vorbe de duh sarcastice imaginate de Heine 

şi  �larx, ci exprimă un sentiment generalI din epoca 

aceea. I ncă tînărul Goethe pune în gura lui Promcteu 

cuvintele : "Ce drept au acele stele de sus să se holbeze 

la mine ?", sau în Călătorii în Munţii Hartz iarna : 
"După el se strîng tufele, iar iarba înverzeşte din nou . . .  " 

Cu această înnoire etică a Ilui Epicur, care la Hegel 

era o tendinţă teoretic constantă, deşi spon tană şi in

conştien tă din punct de vedere istoric, ia sfîrşi t în marea 

31 Heine. Gestiindnisse, Ausg. H. Kaufmann, Berlin, 
1 96 1 , Bd. 7, p. 1 26. 

32  Paul Lafargue. Karl Marx, în Karl Marx-Sammlung 
von Erinnerungen und Aufsătze, Moscova-Leningrad, 1 934, 
1 29 f. ; Das Recht auf Faulheit § Personliche Erinnerun
gen an Karl Marx, hrsg. v. Iring Fetsoher, Frankfurt
Viena, 1 966, 62 .  
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filozoLie interJudiul panteist. Marea revoluţie onto logkă 

a Renaşterii, po trivit na turii ei, a anihi'lat pen tru con
cepţia filozofică despre IUJllle ,transcendenţa religioasă ca 

origine a raţiunii existenţei şi activităţii oamenilor. Această 

tendinţă - !făcînd abstracţie de cazurNe de excepţie -

a .însemnat inlocuirea unei concepţii religioase despre lume, 

fixe şi dogmatice, printr-una mai Liberă şi deschisă 

spre l ume, însă totuşi incă deseori pe jumătate religioasă . 

De aici a rezul tat de la sine că Dumnezeul tra,nscenden t, 

deşi a dispărut din oIlltologie sau m orice caz şi-a pierdut 

totaJl carac terul obiec tuad, totuşi - din nou făcî·nd ab

st racţie de excepţii - a fost mn'loouit de un Deus sive 

natura. Cînd Schopenhaue r, cu o ironie răutăcioasă, a 

numit panteismul un ateism politicos, el a caracterizat 

doa r supef1ficial marea ,tendÎJl1ţă principa!Iă a panteismuJui. 

Ceea ce, 1,ncepind cu Giordano B runo şi trecînd prin 

Spinoza pînă la Goethe, ne apărea drept o ,,.îndwnne
zei re" a naturii este, prin prisma istoriei un iversale, o 

bătălie de a·riergardă a concepţiei religioase despre lume, 

dar în acelaşi timp şi o bătil,ie de avangaroă a noii ati

tuditn i a omului !faţă de natură. Şi de aceea, acest feno

men, în pofida caracterului său de tranziţie sau poate toc

mai datori,tă lui, s-a născut dintr-o viziune firească despre 
lume, fundamentată istoric. Pe scurt şi simplu putem 

spune : ceea ce uneşte între ele panteisme atît de diferite 

este recunoaşterea necondiţionată şi !hotărîtă a noii ati
tudini faţă de natură, apărută ÎJncă de pe timpul lui 

Copernic şi Galilei, �mpreună cu un refuz Jilozofic de a 

trage de aici vreo concluzie 6n spirit pascalian despre 

starea de abandonare a omului !Într-un univers străin şi 
infinit. Dar aceasta nu este doar o simplă respingere a 

panicii  fiJozofice generate de noua ,imagine a naturii, ci 

este marea ÎIncercare de a descoperi în cosmosul străin 

omului un căm in al acestuia şi de a împă-ca umanismul 
cu carac teristica lumii naturale de a fi străină omului. 

( Ş.i în această privinţă Prometeull lui ·Goethe este un j a

lon importan t. ) Evident, Sn acest context nu ne este cu 
putÎ.lIlţă nici  măcar !Să schiţăm vag dezvoltarea acestei 

tendinţe. A trebuit totuşi să vorbim despre ea explicit, 
deoarece de multe o ri Hegel a fost cri,ticat ca 'panteist, 

acuzaţie pe care el a respins-o intotdeauna cu vehemenţă. 

Conside răm că a tfăcut-o pe bună d reptate. Hegel n-a 
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fost panteis t �n sensul ln care au fost Goethe sau tînărul 
Schelling. Concepţia sa despre natură ca alteritate a idei i ,  
ad ică o natură on to:logic instră inată de subiect, exclude 
orice panteism şi 5ituează ,fillozofia Ihegeliană a naturii,  în 
această priV'inţă, de partea materiaJlismului epicurian. De
sigur, numai în opoziţie cu panteismull. Despre con seci n
ţele nemi}locite aJle concepţiei sale despre natură am vor
bit mai sus şi vom vedea mai ·tîrziu ce antinomii insol u
bile conţine această concepţie in raport cu atitudinea lui 
faţă de religie. 

Am arătat că, in concepţia dui Hegel despre natură, 
aceasta este o natură "înstrăinată", relevînd 'prin acest 
termen deosebirea dintre ea şi imag-inea despre natură 
dată de .ştiinţa modernă şi de materialismul f�lozofic, ima
gine străJÎ.nă de punctul de vedere uman şi indiferentă 
faţă de om. (Faptul că cei mai mari dintre panteişti in
clinau spre o atare �nţelegere a naturii afectează tot atît 
de puţin expunerea noastră anterioară ca 'Şi faptul că 
concepţia 'lui Hegel mn anumite privinţe duce şi ea ,la 
concluzii 5imiJare. ) Dis6ncţia !În tre a fi străin şi a fi 
Înstrăinat are o semnificaţie pur ontologică. Această d is
tincţie a luat naştere din concretizarea dinamic-dialectică 
a identităţii subiect-obiect într-un proc� în care substan ţa 
se preschimbă în subiec t. Hegel consideră că esenţa sis
temului său ,constă in "a inţelege şi a eXlprima adevă rul 
nu ca substanţă, dar tot atît ca subiect". "Substanţa 
vie este. . .  fiinţa care este într-adevă r subiect", 'Însă "nu
mai întrucît ea este mişcarea punerii de sine, adică este 
mij'locirea deveniri,i-ei-ca-altul cu ea însaşl . . .  Adevărul 
este devenirea lui însuşi, cercul care presupune ca seop 
termenud săJu fmal şi îl are ca inceput şi care nu este 
real decît prin Înfăptuirea şi prin termenul său fixat" 33. 

Această preschimbare a substanţei !În subiect ar fi o 
minune Ide domeniul mis ticii dacă Hegel ar fi realizat-o 
efectiv şi consecvent pe plan ontOllogic, însă ,Hegel a fost 
întotdeauna mult prea lucid şi prea realist ca să În tre
prindă aşa ceva. Dacă in Fenomenologie el vorbeşte des
pre transfornnarea substanţei în subiect, nu poate să existe 

vreo mdoială asUlpra faptului că prin subiect el desem n a  

33 HegeL Fenomenologia spiritului, Bucureşti, Ed i t u ra 
Academiei R.S.,R. ,  1 96 5, ,p. 1 7 . 
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cunoaşterea desăvîrşită ( absoLut! ) ,  -ceea ce - pur onto
logic - nu coincide cu teoria enunţată Ja nivel abstract. 
Hegel spune : "La început aparţin deci de substanţa con

ştiinţei de sine numai momentele abstracte ; dar, fiindcă 

aceste momente, ca fiind mişcă rile pure, se împing ele 
Însele mai departe, conşti inţa de sine se tmbogăţeşte pînă 
ce ea a smUlls conştiinţei $ntreaga substanţă, pînă ce a 

supt din ea întregul edificiu al esenţialitălilor substanţei 
şi . . .  le produce din sine, şi prin aceasta Jc-a restabiEt 
to todată, din nou, pentru conştiinţă" 34. Şi chiar obiecti
varea, care aici este din nou restabiEtă, este, privită mai 
îndeaproape şi mai concret, nu ll1uma� un simplu act on to
logic mistic, ci, totoda'tă, o p,robUernă �năuntl1ul domeniu
lui cunoaşterii ; este, după cum se exprimă Hegel, "ex
terio riza rea conştiinţei de sine . . .  care i nstituie obiectitatea 

( Dingheit) (( 35. Totuşi, în pof�da acestei rezerve de ordin 
gnoseologic în importante cazuri singulare concrete, ar fi 
fals să credem că ideea ontologică de bază a dui Hegel 
a r  exista doar în această Jimitare raţionalizatoare.  Nu, 
dimpotrivă, Întreaga sa teorie despre obiectitate nu-şi 
pierde niciodată baza ontologică, fapt datorită căruia şi 
critica tînărului Marx din Manuscrisele economico-filozo
fice îşi ia drept punct central această ontologie logici
zantă : "Este vo rba, aşadar, de depăşi rea obiectului 
conştiinţei. Obiectitatea ca atare este considerată ca o rela
ţie înstrăinată a omu1ui, ca o relaţie care nu corespunde 

esenţei umane, adică conştiinţei de sine. De aceea, reîn
suşirea esentei obiectuale a omului, produsă ca ceva străin, 
sub determinarea înstrăinării, nu are numai semnificaţia 
suprirnării înstrăinării, ci şi pe aceea a suprirnării obiec

tit ăţii, cu alte cuvinte omul este considerat drept o 

fiinţă non obiectuală, spirituală(( 36. Dar chiar în cadrul 

posibil ităţii pe care o admite Hegel de a înlătura şi de a 

depăşi instrăinarea, natura rămîne totll1Şi Ja el iremediabil 

Înstrăinată şi, de aceea, toate determinaţiile ei on tdlogice 

rcliefate anterior sînt însoţite fatalmen te de izul unui spi

ritualism dus la extrem. 

34 Op. cit ., p. 452-453.  
36 Op. cit ., p. 445.  
36 K. Marx şi  F. Errge1s. Scrieri din tinereţe, Bucureşti, 

Editura politică, 1 968, p. 6 1 4. 
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Deja aceste analize arată că ontologia ,hegeliană a 

identităţii subiect-obiect, a ,transformării substanţei jn su

biect are o teme1ie prin excelenţă logică. Am vorbit mai 

sus despre faptul că Hegel, cu tendinţa sa de a elabora o 

ontologie bazată .pe logică, o ontologie care să-şi poată 

găsi eJCPresia adecvată numai 'în categori�le Jogice, în 
corelaţiile IOg1ice, ocupă o poziţie singulară .în cadrul filo

zofiei clas1ce germane. Acest fa.pt are); pe de o parte, dre,pt 

urmare că Hegel este singurul care, ân ansamblu'l acestei 

noi cunoaşteri a lumii, expune bazele unei log.ici noi, 
dia1ectice, iar pe de altă parte, întrucît noua lui ontologie 

îşi găseşte expresia în această Jogică nouă, el a încărc.\t 

pînă la refuz categorihle dogice cu �onţinut ontologic, a 

înzidit în mod inadmisibil �n raporturile �or relaţii de 

ordin ontologic şi, totodată, a desfigurat în repetate rin

duri cele mai noi şi mai importante cunoştinţe ontolo

gice, forţîndu-le să se IÎncadreze �n forme logice. Aici ne 

propunem să discutăm, în primul rind, antinomiile care 

au luat astfel naştere pe terenul ontologiei; de desco

perir1le ontologke oole mai esenţiale şi generatoare de nou 

ale lui Hegel şi de consecinţele lor în sfera cunoaşterii 

ne vom ocupa ln partea a doua a lucrării. Aceste antino

mii îşi au originea, înainte de toate, �n caracterul specific 

al logicii lui Hegel. Pe de o parte, ea doreşte să-şi păs

treze pe treapta mai înaltă, a dialecticului, particularitatea 

oricărei logici, adică să e�pri.me în sfera gindirii pure cele 

mai generalizate corelaţii ale reaJităţii. Pe de altă parte 

însă, in opoziţie cu orice �ogică tradiţională, pentru care 

era de la sine înţeles să recunoască ,formele obiectuale 

ale realităţii, relaţii,le Jor etc. ca fiind pur şi simplu date, 
pentru a elabora din ele {orme']e speciJfic log.ice, logica 

lui IIegel, vrind să fie totodată ontologie (,şi teorie a 

cunoaşterii), trebuie să dea aparenţa că n-ar pre'lua pur 

şi simplu obiectele etc. pentru a Je prelucra doar logic, 

ci cel puţin că Je-ar fi coexistentă: obiectele nu trebuie 

să capete doar 'În logică o ordine:- sp�cifică acestpi disci
v1ine, ci, Jilnpotrivă, aici trebuie !Să ia naştere efectiv veri

tabila lor fiinţă prin înzidi,rea lor în aparatul Jogic. Deja 

acest fapt are drept unnare că log ioa hegeliană tratează, 

pe �îngă bogăţia ei auterutică de categorii, şi obiectele 

reaJlităţii şi relaţii,le dintre acestea ca fiind obiectităţi şi 

relaţii de ordin ,logic, deşi logicul poate .fi cel mult un 
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moment al Illulti'l'ateralităţii esenţei şi conţinutului lor. Să 
ne gîndim, de pi,ldă, la atracţie şi Irepu�sie ca momente 
ale fiinţării-pentru-sine, unde desigur notăm �n'Că o dată 
că printre aLte re,laţii intervin şi relaţii pur logice. Poate 
că şi mai conc1udent este un caz in aparenţă opus. In 
tratarea categoriei de fiinţare in .fapt (Dasein), Hegel 
spune: "Luată etimologic, ea este fiinţare într-un anumit 
loc; dar reprezentarea spaţiului nu .îşi are locul aici" 37. 
Acest lucru l-ar fi putut spune orice kantian sau feno
menolog care ar fii vrut să purifice Ilogica de ori'ce ele
mente psihologice. Aici 1I15ă nu este vOI1ba de reprezen
tarea spaţială, ci de problema dacă hic et nunc-ul ţin€" 
de forma esenţial1ă obiectuală a fiinţării jn fapt. O lo
gică forma'Iă poate să nege acest lucru, dar una orien
tată aSUlpra obiectităţii ontologice reale, nu, căci onto
logic nu există fiinţare în frupt fără hic et nunc. Acest 
lucru n ştie, fireşte, prea b�ne şi Hegel, dar ontologia 
identităţii subiect-obiect, �n care timpu� şi spaţiul apar 
doar după desăvîJ1Şirea logicii �n filozofia naturii, nu-i 
permite să recunoască acest 'lucDu. La fel se întîmplă în 
foarte multe probleme ontologice importante: cele două 
on1'dlogii ale lui Hegel stau faţă-n faţă, frÎnîndu-se şi 
lovindu-se reciproc. 

Această ambiguitate a metodei este accentuată de fap
tull că logica lui Hegel este, totodată, şi o teorie a cunoaş
terii. Desigur, nu in accepţia �ui KaJIlJt şi mai ales nu jn 
accepţia unnaşi!lor lui. Baza 10gic-ontologică a identităţii 
subiect-obiect eXIClude dualismul "critic" al unei asemenea 
teorii a cunoaşterii. Nu este vorba, de asemenea - cel 
puţin nu într-un mod conştient, intenţionat -, nici de 
o teorie a cunoaşterii bazată pe mimesis, care are drept 
sarcină de a sltabili concordanţa dintre ceea ce este oglin
dit şi realitatea existentă în sine. Reacţia care a unnat 
după declinul heg�lianismului l-a acuzat adesea, în această 
privinţă, pe Hegel de dogmatism. Şi .pe nedrept! Accep
tarea cognosc1biEtăţii existentului în sine nu înseamnă în 
nici un caz un dog,matism necritic. Hegel pleacă intot
deauna de la infinitaI1:ea intel1'sivă a oricărui existent în 
sine şi �i este cu totul limpede caracterUll doar de apro-

37 Hegel. Ştiinţa logicii, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R .. , 1 966, p. 9 1 .  
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piere al fiecărui act cognitiv. Ba mai mult, este tocmai 
meritul său de a fi .situat apropierea în centrul teoriei 
dia:lectice a cunoaşterii. Deja prin aceac5ta. îşi face apariţia 
în teoria cunoaŞlterii o temă radical nouă şi extrem de 
rodnică, temă care, evident, nu-şi poate găsi deplina ei 
dezvoltare decît în gnoseologia conştient mimetică a ma
terialismului dia,.lectic. Dar dia�ectica însăşi, pe care Lenin 
a caracterizat-o drept teoria cunoaşterii a lui Hegel, poate, 
tocmai acolo unde ea se menţine într-<> justă depen
denţă de o ontologie fidelă realităţii, să orienteze teoria 
cunoaşterii în puncte foarte esenţiale spre relaţii radical 
innoitoare şi juste; mă refer, anticipînd analiza ulterioari, 
Ia raportul dialectic dintre intelect..şi raţiwne, problemă 
în care Hegel a reuşit oarecum dintr-o lovitură să rezolve 
vechile pseudoantinomii dintre raţionalismuJ extrem şi ira
ţional ismul dezvoltat, [n mod fals din acesta, în opoziţie 
cu el. 

In ciuda importanţei pe care o are inserarea punctelor 
de vedere gn05eologice în logica olIltdlogică a ,lui Hegel, 
totuşi, an tinomiile decisive rezul,tă din aceea că stări de 

fapt onto'logice sint esenţi'al deformate prin includerea lor 
forţată în scheme logice prestabi'lite. Nu 1p0t să tratez aici 
decît două cazuri, care sint însă extrem de semnificative; 
o analiză 3Jlllănunţită a problematicii ce ia naştere aici ar 
reclama o prezoota:re critică cuprinzătoare a întregii lo

gici a lui Hegel. P1"ima dintre aceste probleme se referă 

la rolul negaţiei în reaHzarea dinamică a dialecticii. Ca 

şi pentru toată logica mai nouă, şi pentru logica lui 

Hegel are o maximă însemnătate teza lui Spinoza "omnis 

determinatio est negatio", ba tocmai la el negaţia şi ne

garea negaţiei sînt principallele motoare ale mişcării dialec

tice a conceptelor. Aceac5ta este justificat atît din punct 

de vedere logic, cît şi din punct de vedere gnoseologic. 

Intrebarea este doar dacă această universaHtate are va

loare şi în ontologie. Lui 'Hegel însuşi îi sînt cit se poate 

d� clare difiou1 tăţile pe care ,le comportă aceas,tă problemă. 

Chiar la Începutul vestitei sale derivări a devenirii din 

dialectica fiinţei şi neantului, el accentuează că nean

tul despre care e vorba aici nu este În nici un caz "ni

micul unui oarecare ceva, un nimic determin3Jt", ci "nean

tul luat in simplitatea l1ui nedeterminată". Totuşi, şi el 
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îşi dă de îndată seama că, dacă nimicul ar rămîne pur 
şi simp1u nimic, niciodată (nici măcar logic) n-ar putea 
să fie dedusă vreo devenire; nimicul trebuie mai degrabă 
",să treacă ro opusul 'lui, în fiinţă" 38. 

Astfel, nu numai că este părăsit "începutul", cu carac
terul său paradoxal fa5cinant, ci, totodată, Hegel tră
dează - fără să vrea şi fără să fie conştient - faptul 
că ontollogic nimicul nu poate să fie niciodată luat în 
sens propriu, literal, ci trebuie să fie atenuat în fiecare 
caz concret, în aşa fel încît fiÎJnţa să fie înţeleasă numai 
drept "nefiinţa lui altceva" 39. Prin aceasta însă este tocit 
ascuţişul veritabilei dialectici a fiinţei şi neantului, asou
ţişul rolului dinamic al negaţiei în ontologie. Hegel ex
primă categoriile autentic ontologice a-fi-aJltul şi a-fi-pen
tru-a!ltul în limbaj logic, pretmzînd că determină în am
bele o negare a lui a-fi-În-sine. In reaEtate însă, nici 
a-4"i-al,tu1, nici a ... fi-pentru-altul nu sînt ontologic o negaţie 

a lui a ... fi�n-sine. Nu este aici nimic aJltceva decît o 
relaţie calitativă Între două concepte - foarte abstracte -
ale fiimţei, această relaţie necuprinzînd nici măcar onto
logic vreun element de negaţie. Cînd traducem un fapt 
al reaHtăţii în limbajul ,logicii sau al teoriei cunoaşterii, 
sîntem înclinaţi să exprimăm în fonna negaţiei diferenţele 
on tologice foarte pregnante, care în acest caz devin vizi
bile; la aceasta mai trebuie, fireşte, adăugat că negaţia 
nu este oapabil1ă să exprime diferenţa decît într-un mod 
cu totul incomplet şi nedefinit, din care cauză, cînd este 
vorba de derivarea dialectică concretă, momentul nega
ţiei trebuie să fie, per ne/as, mereu completat sub rapor
tul laturii poziti'Ve. Iată ce spune Hegel însuşi despre 
vestita sa derivare dia,leatică a devenirii din negarea fi
inţei prin neant: "E ÎII1că nimic, şi trebuie să devină 
ceva. Inceputul nu este nimioul pur, ci un nimic din 
care trebuie să pur-ceadă ceva; deci fiinţa este deja con
ţinută în Început" 40. 

Engels exemplifică această stare de lucruri în modul 
său clar şi accesibil. El vrea să-i Iă,murească lui Diihring 
acea negaţie hegeliană care se realizează atunci cînd, de 

38 Op. cit ., p. 65, 66. 
39 Op. cit., p. 1 09. 
40 Op. cit., ,pe 55. 

103 



piLdă, p\lanta care ia Inaştere din grăuntele de orz îşi 
"neagă" fiinţarea ei anterioară ca sămînţă: "Să. luăm 
un grăunte de orz. Bilioane de asemenea grăunţe sînt mă
cinaJte, fierte, transformate în bere şi apoi consumate. 
Dar dacă un asemenea grăunte de orz găseşte condiţii 
normale pentru el, dacă Icade pe un teren prielnic, atunci 
sub influenţa căldurii şi a umezelii se petrece cu el o 
transformare specifică: el încOllţeşte; grăuntele ca atare 
dispare, este negat, locul său îl ia planta care s-a for
mat din el, negaţia grăuntelui" 41. Intr-adevăr, în nenu
mărate cazuri grăuntele de orz este, aşadar, anihilat; 
aceasta este expresia ontologic-justificată pentru termenl,l 
"a nega" - determinat aogic, dar pnţin semnificativ sub 
raport ontologic. Numai Într-un anume caz concret ia 
naştere din grăunte un a·Lt .. mod-de-a-4fi al său biologic nor
mal, cerea1a. Pe de o parte ,însă, se trec cu vederea de
terminările hotărîtoare concrete ale acestui al t-mod-de-a-fi, 
făcîndu-se abstracţie de ele, atunci cind sînt considerate 
drept "negaţie" a sămtnţei, pe de altă parte, acest pro
ces dialectic real este voala:t de faptul că pr.m interme
diul termenului de "negaţie" el este fomna'l a,Iăturat unor 
cazuri care obiectiv n-au nimic comun cu acest proces. 
Pentru Engels se naşte deci sarcina de a despărţi negaţia 
ontologic-dialectică de nenumăratele negaţii pur logic for
male; cu acest prilej reiese că pentru această separare 
nu pot exista nici un fel de cri,terii formale, logice sau 
g,noseologice, ci trebuie să se apeleze de fiecare da'tă la 
însuşi procesul rea,l concret, deci la realitatea concretă, 
momentul distinctiv fiind deci determinat pur ontologic, 
pozitiv. Subsumarea unor fenomene atît de eterogene ter
menului logic "megaţie" nu face decî-t să estompeze core
laţii,le, in loc să le clarifice. 

Acest lucru nu este întîmplător, căci, deşi la baza 
oricărei ,fi�nţe stau, in ultimă instanţă, categoriile onto
logice cele m,ai generale şi cele mai abstracte, totuşi, mo
dul Jor de manifestare cel mai pur şi cel mai nefalsi
ficat sînt faptele simp1e ale naturii anorganice (deci nu 
ceea ce N. Hartmann denumea configuraţii) . Şi oricine 
priveşte fără nici un fel de prejudecată problemele de 

41 K. Marx şi F. Engels. Opere, voI. 20. Bucureşti, 
Editura politică, 1964, p. 1 32-133. 
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ontologie care iau na�tere în 3Jcest context t,rebuie să 

ajungă la concluzia: nu există aici nici un fel de negaţie, 

ci pur şi simplu o succesiune de presohimbări din a-fi-aşa 

în a-,fi-a1ltfel, pur şi simplu o succesiune de relaţii în care 

fiecare element cuprinde concomitent un a-fi-altul (An
derssein) şi un a-fi-pentru-altul. J usteţea şi semnificaţia 

logic-gnoseologică a metodei �pinoziene de determinare 
cu ajutorul negaţiei n-are nici un fel de tangenţă cu 
această problemă ontologică . Căci, chiar dacă esenţa con

cretă a unui alt-mod.,de-a-fi (Anderssein) - cereala în 

exemplul citat din Engels - este determinată Jogic-gno
seologic cu ajutorul negaţiei, ontologic aceasta nu în
seamnă că acest ah-mod..,de-a-fi ar constitui o negaţie a 

stării anterioare. Nu trebuie, de a,semenea, uitat că şi la 

Spinoza negaţia este un moment metodologic al determi
naţiei înseşi, modul ei necesar de a se manifesta logic ; 
referitor la analliza poziţiei lui N. HaI1tmann reiese că 
inversarea acestei propoziţii are drept urmare şi completa 

anihilare a deteI1minaţiei logic-gnoseologtice, căci negaţia 

aplicată la obiecte şi procese existente, cal�tativ determi

nate nu poate să posede o univocitate reală în procesul 
de determ�nare. Cî-t timp este vorba despre obiecte şi 

procese în care a ... deveni-altul nu implică răsturnarea fun

c.amentală a însuşi modului de a fi, ni se pare cu totul 

inadmisibi,l din punct de vedere ontologic să operăm cu 
categoria de negaţ� ;  ea, ca ref.lex minta'l al acestei sfere 

a existenţei, se află în afara modului de a Ii străin de 
subiect al unor asemenea obiecte ontologice. Abia acolo 

unde a deveni altul ÎIllseamnă în mod obiecti,v o preschim
bare radicală a fonnelor obiectităţii şi a formelor proce

sului, se poate spune că avem de-a fa-ee cu o negaţie 

dialectică. Aşa este, de pildă, în cazul morţii fiinţelor, 

cînd încetează procesul lor biologic de reproducere, care 
cuprinde tlegităţhle Iizice şi chimice ca Iiind depăşite, sub

ordonate proceselor biologice de reproducţie, cind materia 

existentă a fostului organism se lSubovdonează diIn nou le
gilor fizico-chimice normale ale materialităţii ei. tn acest 

caz, deşi negaţia nu are nici aici subiect, se realizează 

obiectiv-ontolog.ic o negare, şi anume a procesului auto
reproducerii care a generat organismul, iar din negaţie 

nu ia naştere ceva pur şi simplu diferit, ci ceva onto4ogic 

nou. Aceeaşi situaţie se repetă la un nivel mai înalt în 
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existenţa sociallă. Aici, negaţia are desigur un subiect, 

totuşi, acest subiect nu este doar de natură mimetică, ca 
în relaţiile din natură; activ�tatea sa şi negaţia cuprinsă 
în această activitate alcătuiesc deja un moment obiectiv 
al ontologiei existenţei sociale. Logica hegeliană, cu gene
ralizarea ei logică abstract universală a negaţiei concepute 
ca moment funda,mental al oricărui proces dialectic, es
tompează specifÎJCul existenţei sociale, pentru clarificarea 
căreia, în fond, Hegel a vrut să f3JCă şi a şi făcut cel 
mai mult. Acesta e cazul, ÎlIl primull rînd, cînd negaţia 
se referă la activitatea practică socială. In judecăţile pur 

teoretice logic fundamentate, cwn ar fi de pildă: }�fIlU 
există un balaur cu şapte caJpete",'" forma de negaţie co
respunde stării de 1l.lJCruri reale (căci eu neg existenţa 
reală a unor astfel de balauri şi atîta tot). Cînd spun 

Însă: "ca republican, neg monarhia", acestei propoziţii 
.îi corespunde o realitate de cu totu:J. a'llt gen: monarhia 
există, dar nu trebuie să existe; aceasta înseamnă că este 
necesară o activitate socială pentru a o face inexistentă. 
O expresie cu acelaşi aspect ,logic se referă deci la reali
tăţi foarte deosebite, ea putînd astfel să deformeze anu
mite stări de lucruri ontologice. Căci, în realitate, este 
vorba de aloceva, ceva care depăşeşte cu mult o simplă 
negaţie teoretică. In practica cotidiană, această deosebire 

adesea nu are de .fapt un rol hotărrtor. Dacâ 5nsă - cum 

se întîmplă la Hegel cu extinderea va1abilităţii negaţiei -

se impune exprimarea unor deosebiri 'reale, această impre

cizie duce la deformarea faptelor. Engels, de pildă, care, 

deducind negarea negaţiei, recurge la forme logice ase

mănătoare (alt-mod-de-a-fi ca negaţie), simte el însuşi 

situaţia filozofică precară în care a intrat astfdl. Căci, 

după ce a aplicat această lege pretins universală la cele 

nlai diverse domenii, el arată: "Cind SPUR despre toate 

aceste procese că sînt o negare a negaţiei, le cuprind 

pe toate în această lege a mişcării şi fac, tocmai din 

această cauză, abstracţie de particularităţile fiecărui pro

ces speciad ÎlI1 parte" 42. Ar fi însă dificil să găsim o lege 

cu adevărat UII1iversală alle cărei forme particulare de 

man�festare, comparate Între e.l�, să ducă la ahsurdităţ�. 

42 Op. cit., rp. 138. 
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Moartea cauzată de C3Jncer se deosebeşte evident de o 
moarte eroică pentru o cauză ,măreaţă; totuşi, dacă lf' 
denumesc pe a mbele l110arte (deci m0I11Cn tul fin al al proe 

cesului vital ) , nu apare nici o absurditate. Căci în cazul 

relaţiilor reale aJle existenţei, opoziţia din tre universali ta
tea şi particularitatea lor nu poate să ducă la nICI o 

absuroitate. (Chiar şi cea mai mare deosebire, fireşte, 
încă nu constituie o absurditate. ) Acest lucru este posibil 

(ba chiar necesar) numai dacă similirtudini de ordin logic 
formal sînt extinse aSlllpra formelor de existenţă. Engels 
însuşi ne atrage, aşadar, atenţia asupra problematicii ce ia 

naştere din dedUJCerea logicistă a negării negaţiei. 
Negaţia în apariţia şi moartea organismului este sLn

gurul caz pe care îl cunoaştem al unei negaţii fără su
biect, ea pare să desemneze grani ţa dinamică din tre două 
zone ontologic dLferite ale existenţei. Negaţiile pe care 
le m t.î1lnim in domeni ull existen ţei sociaJle nu numai că 

sînt legate ontologic de actele unui subiect, ci, totodată, 
natura lor rezidă în faptul că orice activitate social
umană ia naştere în mod necesar din a'lternative, presu
pune deci o opţiune, o decizie �n privinţa lor. Din alter
nativă ia naştere de aceea - avînd ca bază caracterele 
obiectului cunoscute de subiect - o scizi\.lJne a lumii 
obiective sub raportul reacţiilor pe care le decl31l1şează 
re�aţiille cu ea. FUecînd de la opoziţia dintre utilizabil şi 
inutili2abil, dintre folositor şi dăunător, întreg acest şir 

trece prin numeroase medieri socia'le, ajungand pînă la 
"valorile supreme", cum ar fi binele şi răul. Pentru a 

stabilli asemenea perechi de contrarii legate şi despărţite 
prin negaţie, practica umană şi gindirea care o dirijează 

trebuie să omogenizeze lumea înconjurătoare. Pietrele ca
re-.l înconjură pe omul primitiv, dintre care el le alege 
pe cele care-i par potrivite, lăsînd să zacă cele nepotri
vite, sînt, ce-i drept, în acest caz, potrivite sau nepotrivite 
datorită fonnei lor naturale accidenta'le, dar această pro
prietate a lor se poate actualiza numai în şi prin munca 
umană, căci în piatra ca atare, în fiinţa determinată a 
acesteia, ea ar fi rămas o posibiJit�te niciodată transfor

mată în realitate. 

Prin această acţiune, care instituie pietrele ca potrIVI te 
sau nepotrivite, este omogenizat din acest punct de ve
dere, prin intermediu� practicii, un întreg Sf"ctor al rf"ali-
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tăţii; stabilirea calităţii de potrivit sau nepotrivit presu

pune o omogen[zare mintală 5n mimesis, care centrează 
pe această funcţie şi reduce la ea proprietăţile obiectiv 
existente ale obiectdor, proprietăţi oare in sine, de la 

natură, fundează doar modull lor de a fi aJltceva, iar în 
mediul omogen astfel rezultat al ternativele ppactice îşi 

găsesc răsp'W15ul numai sub lormă de afirmaţie sau ne

gaţie. (Eterogenitatea in existenţa socială se bazează nu 
în ultimă instanţă şi pe faptUll că sferele de existenţă omo
genizante pe care se întemeiază activităţlle se pot ana în

tre ele în rapoxtu.ri foarte eterogene.) Se poate arăta 
că alternativele cele mai complicate presupun şi ele un 

asemenea proces socialI pregătitor. AGeSt lucru înseamnă , 

în primul rmd, că negaţia ca instrument mintal impor
tant al practicii umane se n aşte din interrelaţia ei cu 

realitatea obiectivă, în al doilea rînd că ea este o reflec
tare a rea1ităţii indisolubil legată cu practica şi , de aceea, 

cu premisele obiective naturaJe ale acesteia, ref:lectare 
care, deşi indispensabilă pentru schimbarea real ităţii, nu 
poate fi totuşi o categorie a rea1ităţii n esociaJe, ontologic 
existen te în sine. Mediul omogen în care iau naştere afir

maţia şi negaţia este una di n condiţiile metodologice cele 
mai importan te ale unei asemenea refleotări juste şi efi

ciente a realităţii existente ÎIIl sine. Oricit de mu lt s-ar 
depărta ea, în· formele ei obioctuile specifice, de realitate 

- este sufici ent să ne referim la matematică şi geome
trie -, totuşi, dacă în redarea esenţiaJu l u i  reali tăţii, în 
fixarea ţelu lui, sesizează corect social-umanu l, ea poate 
decIamşa acţiu ni de o semni ficaţie ontologică determi

nantă pentru existenţa socială. 

Intreaga filozofie hegeliană este !În mod esenţial orien
tată asupra cu noaşteri i societăţii �i a istoriei. De aceea, 

categorii l e  ei sînt ancorate, potrivit naturii lor specifice, 
pe această sferă a exi stenţei. Faptul că pa-m subordonarea 

lor mintală faţă de logică ele sînt aproape pretutindeni 
generalizate mul t dincolo de această sferă a existenţei şi, 

prin aceasta, sînt deformate di n pU1l1 ctul de vedere al on

tologiei existentului în si ne reprezintă mai mult decît o 

simplă formă de manifestare a sistemului. Ontologia cri

tică , cu to&tă violenţa demascării a ceea ce este mi ntal 

deformat, nu are voie să piardă din vedere niciodată 

intenţi a semnificativă fu ndamentală. De aCeea, clasicii 
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lna.rxismului au avut dreptate să vorbe3JScă nu despre o 

repudiere, ci despre o "răsturnare", o "aşezare în picioare" 
a dialecticii hegeliene. Evklent, acest proces critic este 

muLt mai complicat şi mult mai raJd ic al decLt li s-a părut 
epigonilor care cons1derau greşit că adevărul ascuns poate 

fi pus în lumină printr-o simplă inversare de semn. Este 

vorba despre faptul că trebuie să se revină la reaJlitatea 

exis,tentă [n sine şi pornind de la ea să se înceapă descurca
rea ghemului hegelian, �n 'Care adevăl'ul şi falsitatea se 
impletesc strîns. Lenm, de pildă, a confirmat fonnularea 
atî.t de extremă a lui Hegel că practica ar fi o con
cluzie de ordiJll logic. Această confirmare are, totuşi, drept 
premisă o inversiune spontan-ontologică. Nu fonna silo

g.ismului se "rea�izează" în practică, ci cele mai generale 

elemente ale formulei care sînt cuprinse m orice act practic 
se concentrează în pI1aCtica gîndirii umane într-o fOlTrnă 

din ce în ce mai abstractizată, pînă cînd, în sfîrşit, "da
torită acestei repetăTi de miliarde de ori", capătă un ca
racter axioma tic 43. 

Logica face parte din mediile omogene cele mai im
portante pe care le-au creat practica şi activitatea de 
gîndire um(ljnă. Nu există în ea nici un element, nici o 
relaţie care - în ultimă instanţă - să nu poată fi şi să 
trebuie să fie reduse la elemente şi relaţii ale realităţii. 
Istoria acţiunii logicii în dezvol.tarea omenirii se înte
meiază însă pe fapitw că aceste puncte de plecare par să 

se piardă în mediu! omogen al logicii, că acest mediu 
omogen pare să se concentreze într-UJIl sistem imanent 
închis, suficient sieşi, al cărui caracter de sistem omo

genizat constituie baza unLversalităţii logicii. Fără a pu
tea unnări aici mai înde3lproape problematica deosebi t de 
complicată a concordanţei cu rea,litatea şi a abaterii de 

la ea, trebuie să atragem, totuşi, atenţia asupra faptului 
că acest caracter sistematic omogen al logicii, astfel apă
rut, i-a condus mereu pe gînditori �a iluzia că ar putea, 
cu ajutorul unui sistem pel'fect al universului logic omo
genizat al gîndirii, să găsească răspuns la toate proble
mele care iau naştere din relaţiile reale ale oamenilor. 

Asemooea tendinţe apar �ncă la Raimundus Lu}llus, în 

43 V. 1. Lenin. Opere co.mplete, voI. 29, Bucureşti, 
Editura pol i tiJCă, 1966, p. 1 84. 
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M athesis universalis a lui Leihniz, iar astăzi stnt intens 
propagate de neopo zitivism sub forma de teorii ale ma

n�pulăr ii uniiVersale, desLgur , aşa cum am văzut, contes
tÎ1l1tdu-se orice con tingen ţă a lor cu ontologia. Hegel se 
deosebeşte de predecesorii săi, şi cu atît mai muitt de 

reprezentanţii actuali ai unui sistem universal-Iogicist, 
tocmai prin faptu.l că la el l ogica, îrn ciuda preponde

renţei ei sistematizatoare, totuşi nu constituie punctul de 

plecare primar, prin faptull că el în nici UJ1l caz nu inten
ţion ează să ajungă doar prin simpla dezvoltare şi desă

\unşire a logicii şi a matematicii existente etc. la sistem�l 
său uruversalist, ci mai degrabă dereşte să creeze -
din coru;iderea1lte şi mo tive ontologice - o logică radical 
nouă, lo gica dialecti că, pentru a ajun ge astfel la un sis

·tem logic al ex istenţei IŞÎ devenirii în intregul domeniu al 
existentului în sine. Identitatea subiect-obiect, pre..schim
barea substanţ ei în subiect sînt vehicuJui unei asemenea 

transform ări a totalităţii ontologi cudui într-un sistem al 
logicii. 

Ştim deja : logica creează un mediu omogen al gîn
dirii, a cărui stn.lJCtură trebuie să difere caJlitativ de cea 
a realit ăţii - eterogene în sine -, şi aceasta ch iar şi 
pent ru că relaţiile într-un mediu omogen trebuie să fie 

altele decît acolo unde interacţionează rea'l obiecte, forţe 

ş.a. m.d. eterogene. Despre operaţiunile de gîndire deve

n ite nec�are astfel am mai vorbit, de pildă, i-n legă.tur ă 

cu necesitatea unei inte11pretări fizice etc. a fenomenelor 

reaJle care sînt exprimate ÎIIl forme matemat ic e ; aici este 

vorba despre faptul că ceea ce este omogen izat mate

matic trebuie ap.ropiat din nou de realitatea obiectivă 

prin reliefarea şi clarificarea m intală a eterogenităţii com

ponen teJor sa-le. (Mai t re buie relevat că omogenizare a 

matematică poate să pună în lum ină laturi importante, 
altfel neobservabile, ale realităţi i. ) Dacă acesta e mediul 

omogen cu caracter logic care serveşte drept bază a 

complexUllui ounoaşter ii , atunci opoziţia dintre mijlocul 

omogen de cunoaştere şi re alita.tea eterogenă dOloon-deşte 

o trăsătură caracteristică, şi anume că UIIl complex - in

finit - de fenomene eterogene şi care de aceea nu pot 

fi in sine direc t sistemati2Jate şi neierarhimte este totuşi 

reprodus mintal ca UITI sistem ierarhic omogen închis. 
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Hotărîtoare este aici problema'tica generată de ietrar
hizarc, căci tralnsformarea eterogen'1.lllui în omogen are loc 
în orice cunoaştere şi, cu condiţia unei utilizări adecvate, 
conştient critice a mijJocu1ui de ctllIlOaştere, poate să fie 
îndreptată pe făgaşu� unei apropielfi corecte de obiecte·le 

rcale. Altfel stau lucrurile cu ieraIihia. Intrucît o ordo
nare ierarhi.c-sistematică nu este posihi·Iă decît Într-un 
mediu omogen - căci abia omogenizarea conferă o bază 
pentru a situa obiectele potrivit anumitor criterii pe o 
treaptă mai �naltă sau mai joasă şi pentru a le supra
ordona şi subordona Într-o unitate -, in realitatea etero
genă este introdus un criteriu cu totul străin al relaţiilor. 
După cum am văzut în majoritatea probllemelor indivi
duale particulare, oricît ar fi ele de abstracte şi gene
rale, ştiinţa poate să corecteze această discrepanţă, dar 
în ceea ce priveşte realitatea în ansamblul ei, o atare 
corectare este, totuşi, principial imposibilă. (De caracte
rul specific al artei, în care tota'litatea extensivă sau ete
rogenă a realităţii este reprodusă mimetic sub forma unei 
totalităţi specific-caiLi-tative şi intea15ive senzorial-omogene, 
m-am ocupat în lucra�ea mea Specificul esteticului. eate
goriiJe de transpunere respective, cum ar fi indivi.dualita
tea operei, generalizarea prin particula.rizare, prin ti
pic ş..a.m.d., nu s·înt apli'Cabile în cazul ştiinţei ş.i filo
zofiei 44.) 

Acest lucru poate fi uşor arătat, folosind ca exemplu 
o structură fiJozofică relativ simplă. Naşterea unei con
figuraţii, a uruui organism, a unei fonnaţiuni sociale este 
o problemă ooto�ogică de geneză reală. Legităţile apari
ţiei (şi dispariţiei) ne conduc abia către caracteristicile 
reale ale respectivei existenţe particulare. Pe plan logic 
în schimb, unuJ dilll concepte este derivat din celălalt, 
indiferen t dacă această derivare se realizează de jos în 
sus sau de sus în jos. Atîta timp cît logica este aplicată 
metodologic ca ceva ce nu determină real i t:ă.tea, ca fiind 
dobîndită din aceasta prin abstracţie, din această dife
renţă nu ar trebui să ia naştere nimic ce ar deforma 
cunoaşterea realităţii. (Noi am văzut, dealtfel, că acest 
lucru, evident, se poate rea·li�a pe deplin.) Dar dacă 

44 Lukacs. Ăsthetik 1., Die Eigenart des Ăsthetischen, 
în Werke, Band 1 1  und 1 2, Neuwied-Bedin, 1963. 
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logica este considerată, ca la Hegel, drept fundament 
teoretic al ontologiei, este inevitabil ca derivările logice 

să fie concepute ca forme proprii ale genezei ontologice. 

Astfel, o ierarhie logică sistematizată aJt:ătuieşte temeiu� 
me todei cu ajutoru 'l căreia trebuie parcurs drumul Oll1to

logic spre autorealimrea identităţii Slubiectului cu obiectul , 

spre transfo�1are a  substanţei în subiect. In aceste condiţii, 

fiecare categorie - atît ca concept logic, cît şi toto
dată ca obiectualitate ontologică - trebuie să-şi dobîn

dească de terminaţia şi semnificaţia ei caracteristică de la 

locul care îl ocupă pe acest drum. Hegel obişnuieşte să 

definească ordinea ierarhică ce ia naşteTe în acest mc.d 

prin aceea că categoria ce apare mai ttrziu şi care este 

situată mai sus reprezintă "adevărul" categoriei anterioare, 

situată mai în admcime, că deci core�aţia logică dintre 
cele două categorii constrtuie esenţa relaţiei dintre com

plexe obiectua'le reale. Această ierarhie nu are în sine 

nimic de-a face cu raportul ontologic care dă naştere la 

conexiuni 'reale dintre realităţi. O coincidenţă a relaţiilor 
on tologice ou ieraIihia logică poate fi, în cel mai bun 
caz, o întimplare fericită ; ÎIIl mod normal, aici poate să 

se producă numai o identificare cu totull arbitrară. Iată 
ce spune Hegel în introducerea la secţiunea naturaJ-filo

zofică a Enciclopediei sale: ",Natura animală este adevărul 

celei vegeta:le, aceasta al celei mirrleraJogice; pămîntul 

este adevărul sistemului solar. Intr-un sistenl, ce e mai 

abstract este prim, iar adevăIlui fiecărei sfere este ter

menUiI ultim ; totodată însă, el este doar primul termen 

al unei trepte mai ridicaJte. IlIlţJelegerea unei trepte din 

cealaltă constituie necesitatea ideii, iar deosebi.rea for

melor trebuie inţe leasă ca necesară şi determinată" 45. 
In ceea ce priv�te exemplul concret, vedem din nou 

tendinţa ,lui Hegel de a face din ontologia naturii o bază 
subordonată a soc�etăţii . Dar !prin aceasta el deformează, 

pe de o pa Il te , olIltologicul real �n această suboIldonare, 
prin faptul !Că în apariţia vieţii şi societăţii :pa Pămînt În

tîmplarea este presalUmbată Wn.tr-o necesitate logică, nexll,l 

legic cau2JaJl dobîndind astlfel un accelllt teleologic inac-

45 Hegel. Enciclopedia ... J partea a II-a, Filozofia na· 
turii, Edi tura Academiei R�S.R., 1971, p. 30. 
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coptabit Dar asea.ncnea disefopanţc diJlltre forma logică a 

derivării şi conţinutull ontologic al COtllexării �nl'enţionale 

nu pot să il1Jl1 introducă importante eJemoote de 3Jl1bitraJl" 

în Însăşi derivarrea �ogică. ,Incă Engels a observat Ică "tre

cerile de la o categorie sau ,de la o contr.adocţie Ia cea 

următoare ,sbnt aproape �ntol'deauna arbitrare" <:16. Pe de 

altă pante şi în strunsă legătură cu aceasta, reamintim 

aici obserwaţia critică, deja eitată, a tJ�năru'lui ,Marx cu 

privi1re la faptu� că Hegel ,înlocuieşte în fitlozofia socie

tăţii ,reprezentarea legăturilor Ireale pr�n 3Jplicarea forma.Iă 

a legăturilor ,logice, aici văJdindu�se din nou violentarea 

mentală a ontologiei de către logică. 

Din păcate, critica justificată şi pentincntă a lui En

gels vizează numai ,legătura forma:Iă dj,IlItJre categorii, nu 

şi problema ontoaogică mult mai �mportantă a poziţiei ca

tegorii/lor Îln cOMtrrucţia 1ogică-iel1arhocă a sistemuLui. Acest 

lu'Cru, după cum am văzut �n ,legătură cu poziţia Pămîn
tului in sbstemul solar, nu este o simplă problemă for

mală de ordonare, ci ţine de determinaţiile cele mai 

esenţiale ale oricăTui obiect, astfel încît aici ies la iveală 

deosebit de pregnant adîncile diserepanţe dintre logică şi 

ontdIogie. iNoi prezentăm doar !Un -caz de importanţă ma

joră. Hegel wea să deducă din dialectica mocanicului şi 

chimilCului teleotlogia ca pri1IliCipiu superior, pentru ca ast

fel să deschidă drumul către ideea că in viaţă trebuie 

să se manifeste n�llaţia nouă - ÎJJncă naturală, da-r depă

şind natUlfa orgmtică - dintre subiect şi substanţă. Te
leologia �pare astfel, potrivit schemei de 'construcţie a 

sÎ5temu'lui, ca "adevărul" mecanocului şi chimioului 47. Ne 

găsim încă nemijlocit �n domeniu'l naturii, chiar dacă sîn

term la ,hotarul ei; astfel lSe 'Produce pe plan logic o ima

nentă autodepăşire a naturii. Da-r Ifewlvarea dj.a�ectică a 

progresat .prea mult de pe timpul ffui Kant pentru a lua 

în serios "exempdele" de !finalitate -în natură pe car e teo

diceele secolu'lui al XVIII-lea le mai frurni2Jau din plin. 

In ochii lui Hegel, toate acestea apar drept "puerilităţi", 

46 Enge ls. Brie! tm Schmidt vom 1, 11, 1891, în 
M-arx-Enge'ls. Ausgewăhlte Briefe, Mos.cova-Leningrad, 
1 934, 392 ; MEW 38, 204. 

47 Ştiinţa logicii, 00. cit., p. 748, V, 220; 63 453. 
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simple "jocuri puerileu 48. El ,anaJlizea:lJă corelaţia cate
gorială dinm-e scop şi mijloc, ,raportul Jor cu priJncipiillc 
mecanioului Într-un mod exemplar; dar el poate s-o facă 
numai pentru că modelul său mentctl este munca. C3Jrac
terul logic, abstract al analizei ascunde taJdeseori acest 
modell, d�i obiectiv el ar trebui să se ivească la fiocalfe 
pas; Hegell, totuşi, nu poate să realizeze această cercetare 
fără a se referi direct in punctele ei esenţiale Ia muncă, 
la scop şi mij�oc �n muncă. Din nou ne aRăm aici în faţa 
dublului caracter a'l Iilorofiei hegeliene. Pe de o parte, el 
descoperă munca ca principiul 1n care se evidenţiază fonna 
autentică a telleologiei, existenţa 1egică şi realizarea efec
tivă a scopului pt"intr-UIIl subiect conştien.t, pe de al tă 
parte, această categorie o.ntologic-alltentică este închisă 
într-un mediu omogen aJl sistematicii, ;in ca're principiile 
logice devin predominante; potrivit acestei sistematici, ne 
aflăm într-un stadiu in care IIlU au apărut încă viaţa, 
omul, societatea. Căci viaţa poate să primdă formă, potri-

.. 
vit prindpiilor logice de de7JVOltare ale sUJbioot-obiectului 
identic, abia pe treapta ideii, teleologia avind aici funcţia 
logic-sistematică de a mijloci trecerea de cra treapta I(on
ceptului -Ia cea a ideii 49. A-stfel, ieraphia logică generează 
absurditatea de a expune categorii.le IIluncii înainte ca în 
succesiunea dezvoltării logic-ontologice să fi luat naştere 
viaţa. 

Evident, în spatele acestei absurdităţi se ascunde o şi 
mai profundă discrepamţă: pe de o parte, Hegel a des
coperit lin muncă fonna de existenţă ontologic-reală a 
teleologiei şi prin aceasta a soIluţionat jUISt o străveche 
antinomie filozofică, şi anume opoziţia rigidă dintre o te
leologie dirijată Itranscendent şi dominaţia exclU5ivă a 

cauzalităţii �n ontologie. O veritabilă onto'logie a existenţei 
sociale nu este cu putinţă făJră un contra5t just înţeles 
Între cauzalitatea naturallă şi teleoJogia muncii, fără dez
văluirea intern-eJ1aţiilor lor dialectice concrete. Hegel a În
ţeles corect IIlU m.mnai acest fapt fundamentali al existenţei 
sociale, ci şi dinamica ei dialectică IÎmanentă, ce duce mai 
departe şi mai sus. Profundu'I paralelism dintre economia 

clasică engleză şi diaJlectica hegeliană se Întemeiază nu 

48 Op. cit ., p. 737. 
" Op. cit., p�' 755. 

114 



în UJltimă instamţă pe faptul că prima a oferit cea dintÎt 

alIlaliză economică socială a acestui ,fenomen, pe cînd 
Hegel a descoperit semnificaţia lui ontologică. Niciodată 

IlJU va fi suficien t accentua t .f31ptull că - în ciuda formu

lări-lor sale cu rezonan ţe oarecum mistice - principiul 
acestei dezvol tări ascendente tot mai !Complexe, tot mai 
inegale, aşa-numita viclenie a raţiunii, Îşi găJseşte Ia He

gd întemeierea §i determinaţia ontologică tocmai in cer
ceta,rea muncii. Această idee apare foarte de timpuriu Ja 

l-It'Jgel, încă �na inte de Fenomen ologie ; el spune, de 

pildă, despre semnificaţia unetltei: "OmuD. lasă natura să 

se tocească, se uită Hniştit şi se limitează doar să con
ducă tot!ul cu un efort minim: vicleşug" 50. Iar În Lo
gică, el Îlnfăţişează plastic momentele progresive ale mun
cii în cazuri concrete: "Plugul e 'mai demn de conside

raţie docît sînt nemijJocit foloasele pe care el ni le procură 
şi în scopul că:rora e\l există. Unealta se 'păstrează, în 
tim'p ce satisfacţiile nemijlocite t,rec şi sint uitate . Dato
rită uneltelor sale are omUlI putere asupra Illaturii exte

rioare, chiar dacă, prin �opurile pe care le unnăreşte, 

t"ste mai curînd atÎ:rnător de ea" 51. Pe de altă parte, în
treagă această concepţie deschizătoare de drumuri asupra 

muncii ca ,teleologie instituită este doar o ilustrare - inad
misibil forţată - a conexiunii logice în oare teleologia mai 
apare înăuntrull naturii logicist concepute ca " adevărul" 

mecanicului şi chimicului, deci ca o categorie a naturii în
seşi ; Iaptu� că aici, după cum am văzut, �te vorba des

pre trecerea logică de la concept la idee nu poate schimba 
cu nimic esenţa derivării 10glÎc imanente, deci încetăţe
nirea logică a teleologiei în natură, fapt prin care noua 
şi marea idee exprimată aici este iarăşi .retractată. 

Aceasta este insă doar o manifestare, ·desigur foarte 
importantă, a discrepanţei dintre locul teleologiei pe dru

mul logic determinat spre subiect-obiectuq identic şi de

tel"IIlinaţia ei ca acea cate�rie care pune în evidenţă 
deosebiifea şi opoziţia ,dintre natură şi societate. Nu tre

buie uitat că această antinomie ne dezvăluie o problemă 

fundamentală a întregii filozofii a lui Hegel, problemă 

pe ca.:re clasicii marxismului au definit-o, pe bună dreptate, 

60 /enenser Realphilosophie, Leipzig, 1931, II, 199. 
51 Hegel. Ştiinţa logicii, 00. cit., p. 749. 
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drept contradicţia dintre sistem �i metodă. Din punctul de 

vedere al sistemului (al ontologiei tra11JSfi�urate in logică), 

este cu totul consecvent faptul că Jogica �n sens restrîns, 

în sens propriu, constituie începutul sistemului. In alte 

sisteme m carre logica nu constituie temeiul ontologiei, 

aceasta n-ar fi decît o problemă neesen ţială de ordonare. 

A,ltfed stau lucrurile Ja Hegel. FaptuJ că logica se află îna

intea filozofiei naturii şi a spiritului dobîndeşte prin elI in
suşi o semnif[caţie ontologică; desigur, categoriile logice 

sînt aici concepute ,în primul rînd drept categorii ale gîn
dirii; Hegel totuşi este constrins de propriul său sistem 

să iimprime acestui caracter ideatic şi o esenţă ontologic3. ; 

el face acest lucru chi3Jr la începutul Logicii saJle �ntr-un 
mod hotărît şi neechivoc: "In consecinţă, logica trebuie 

concepută ca sistem alI raţiunii pure, ca împărăţie a gîn

duLui pur. Această împărăţie este a devărul aşa cum este el 
în sine, fără înveliş. De aceea, se poate spune că acest 
conţinut este reprezentarea lui Dumn ezeu, aşa cum e el 
în esenţa sa veşnică, inainte de a fi fost creată natura şi 

spiritele fin ite" 52. 'Categoriile Jogice nu Încetează prin 

aceasta să fie mintaJle, dar, totodată, dob�ndesc funcţia 

acelor idei care în structurarea teleologică a lumii au ro

IUiI de model pentru reatlizare. Este deci numai o concre

tizare consecven tă a acestei concepţii faptul că în înche

ierea Logicii, în etapa desăVlÎrşiri,i de sine a ideii, aceasta 
,,'Se eliberează pe sine î,nsăşi" şi că natura 3Jpare ca ur

mare a acestui act drept autoinstituire a ideii 53. 
Pe noi ne interesează aici doar !faptul că, drept ur

mare a unei astfel de instituiri, întreaga natură, intreaga 
existenţă socială devin un unic proces teleologic, în care 

tot ceea ce a elaborat categorial procesul de desd'ăşu

rare logică a ideii devine realitate, şi ca realitate parcurge 

încă o dată drumul t,rasat �n �ogică, �mbogăţit cu reali
tatea proprie a ideii. Căci încheierea sistemuLui o consti

tuie o nouă autoreaJiza're a ideii, de data aceasta IllU 

numai ca idee, ci toto dată ca propria ei realitate. Este 

uşor de observat: structura de bază a acestei construcţii 

ne reaminteşte din plin de acele sisteme teologice 1n 

52 Op. cit., p. 32. 
53 Op. cit ., p. 845; Enciclopedia ştiinţelor filozofice, 

partea 1, '00. cit., p. 3 70. 
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care Dumnezeu infăptuieşte creator ideea anterior gînd i tă. 

Sistemul logic al �indirii sale îl cond uce deci pe Hegel 
- evident, n umai în ce priveşte concepţia de bază, nu 

şi în  detaliile expuner�i - la o viziune învechită asupra 
lumii, viziune de mult depăşită în 'V'remea l ui. Con tradlc

ţia care ia astfel naştere apare şi mai evidentă în anal iza 

teleologiei muncii, analiză a,a care m-am referit mai sus.  

Căci "modelul" sis temului teleologic- teologic an terio r este 

şi el munca ( Dumnezeu ca "demi urg" ) ,  dar .într-o ma

nieră �pontan-ilI1conştien tă. Hegel, dimpotrivă , a înţeles co
rect şi a conştientizat in spirit pămîntean esenţa muncii,  

deci el a fost obligat să renunţe la propriile salle cunoş

tinţe pentru a putea realiza concepţia sa fundamentală 
falsă. Am văzut mai sus şi vom mai constata în repeta te 

rînduri că atît logica însăşi, cît şi is toria dezvoltă.rii spiri 

tului sînt pline de unele idei lucide, de descoperirea unor 
relaţii j uste etc . ce con ţin intuiţii on tologice profunde şi 

noi . Dar toate a,cestea nu pot, nici .în fiecare caz concret , 

nici în totalitatea lor, să înlăture acest viciu fundamental 

al sistemului, viciu care provine din funda,rea ontologiei 
pe logică. Inftluenţa lui Hegel asupra gîn dirii timpului său 

şi (pînă in zilele noastre este i.mensă şi excepţional de rod
n ică ; acolo î·n.să u nde s-a resimţit acţiunea sistemului, s-a 

fă-eut simţită întotdeauna o influenţă care a frînat dezvol
ta,rea gîndirii.  

După cum am vă�ut, chiaT poziţia logicii în cadrul 

sis temului face ca aces ta să capete a ccente religioase . 

Asupra rolului pe care-l au momentele religioase la He

gel s-au purtat nwneroase controverse. Un timp, o mare 
parte a teologiei reacţionare ortodoxe l-a invocat pe Hegel 

în sprij inul ei, pe cînd aripa radicală a adepţilor lui au 

vărut în el un ateu camuflat 54. La baza IUnor astfel de 

i nterpre tări opuse trebuie să se afle o profundă ambiguitate 

a concepţiei hegeliene despre religie . Repetăm ceeGl. ce am 

mai spus : poziţia lui Hegel faţă de religie n-are nimic 

de-a face cu di<lema lui Behlarmin, care a dominat secole. 

Lucrul cel mai izbi tor este că pe Hegel,  în genere, n ICI  

54 Vezi broşura lui Bruno Basuer Die Posaun e des 
jiingsten Gerichts iiber Hegel den Atheisten und Anti
christen, Leipzig, 1 84 1 ,  broşură la care a colabo rat şi 
tî nănul Marx. 
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nu-! preocupi nevoia Feligioasă ca atare ; el trateaz3. cu 
ironie Convorbirile despre religie ale lui Schleiermacher, 
le ironizează din plin. Străduinţa lui Jacobi către o cu 
noaştere nemijnocită ind reptată spre religie, el o respinge. 
consecvent. Conspectele sale din Jena sîn t pline de rema rci 
foarte manifest ilronice asupra ,rolu1lui religiei în viaţa de 
toate zilele etc. Şi mai tîrziu, de piJ.dă în polemica sa Îm
potriva cunoaşterii nemij locite şi împotriva credinţelor  le
gate de această cunoaştere şi nefixate pe conţinuturi strict 

dogmatice, apare pronunţat faptuJ că el are faţă de tre
buin ţele religioase ' doar un dispreţ aristocmtic şi că n u  
recunoaşte drept reaigie decît ceea c e  este sta tuat oficial de 
către biserică ca având relevanţă socială primară în rel i
gi a creşt ină 55. I ndă,rătul tuturo r  acestor atitudini se află 

însăşi poziţia sa ambiguă faţă de religie . Pe de o parte, el 
continuă în tr-un alt mod, in condiţii schimbate, tradiţiile 
iluminismului cu privire la o religie a ,raţiunii . Dar în 

t imp ce iluminiştii germani p roeminen ţi po rnesc de la 
tendinţele progresiste în ce priveşte necesi tăţile rel igioase 
actuale cu scopul de a găsi o armon ie între aceste ten
dinţe şi exigenţele raţiunii, ajungînd inevitabil în tr-o opo
ziţie atât cu biserica în ortodoxia ei, cît şi cu statul semi
feudalI, care avea ca reazem religia, la Hegel nu găsim 
nici o polemică impotriva celor conţinute în religie ; pen
tru el, acestea sînt realităţi istorice şi de aceea 'etape pe 

dru,muJ spiritului către sine însuşi.  Elementul raţional al 
religiei constă pentru Hegel �n faptuii că ea exprimă pe 
treapta inferioară a reprezentării acelaşi conţinut pe care 
numai fil ozofia este in stare să-I ridice adecvat la nive
lul conceptului. Aşadar, n ici conţ�nutul şi n ici  fo rmele 
religiei nu sînt supuse vreunei c ritici .  Hegel arată doa r  
că î n  acestea pot fi găsite aceleaşi catego rii ,şi relaţii dia
lectice ca şi in filozofia însăşi , da,r nu încă la nivel ul con
ceptului,  ci doar la nivelul reprezcn tăJrii .  I n  F enomenolo

gie, acest lucru este eXJprimat precis : "Această formă a 

reprezentării consti tuie detemninaţia în care spiritul es te 
conştient de sine in această comunitate a sa. Ea nu e 

încă conşti�nţă de sine a acestuia, ce şi-a atins conceptul 
ei ca concept ; procesul de mij'locire este incă incomple t .  

65 Enciclopedia, partea 1,  p. 1 48 ŞI  1 52 .  
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t n  aceastâ unire ă. fiinţei şi  gîndiri i  este deci o lipsă ; 
viaţa sp irituală este încă afectată cu scindarea neîmpă
cată intr-un  «dincoace» şi un «din colo» . Conţin utul este 

cont�nut adevărat, dar toate nlomente'le sale 'Puse în ele
mentul reprezentă.rii au car3lCterul de a IIlU fi concepute, 

ci de a apărea ca laturi complet independente, care se 
raportează una la ruta in mod exterior. Pentru ca conţi

hutul adevărat să-şi capete şi forma sa adevărată pen tru 
conştiinţă, este necesar ca şi aceasta din urmă să treacă 
la o formaţie superioară, ca intuiţia ei a substanţei abso

.Iute să fie ridicată la concept şi ca, pen tru ea însăşi, 
conştiinţa ei să fie identificată cu conştiinţa-,de-sine, cum 

,aceasta s-a întimpolat pentru noi, adică in sine" 56. După 

cum în treaga Fenomenologie degajă un spirit .napoleon ian , 
şi �eastă concepţie despre rel igie este profund influen
tată de poziţia lui Napoleon faţă de religie ; o recunoaş

tere a existenţei şi puterii ei istorice, îmbinată cu o 
aproape totală indepOOldenţă faţă de esenţa ei lăun trică ; 
ea trebuie să fie integrată, pentru Franţa lui Napol eon, în 

noul stat burghez, iar pentru Gernnania lui Hegel , în filo

zofia corespunzătoare acestuia pe plan spiritual . 

După cum ştim, prezen tul şi statul co respunKtor lu i 

rămîn pentru Hegel şi după că.delfea lui Na,poleon, în 

perioada Restauraţiei, categorii centrale ale spiritului . 

peci, indiferent de schimbarea accentelor, statutul filo

zofic al rel igiei nu se schimbă. Respectiva formulare di·n 

�n ciclopedie sună astfel : "Spiritul absolut, în nemijlo

cirea şi sensibiEtatea depăşită a formei şi a cunoaşteri i, 

este, după conţ�nut, spiritul fiinţind-,în-şi-pen tru-sine al 

naturii şi al spiritului ; după formă, el este mai întîi pen

tru cunoaşterea subiectivă de ondinul reporezentării. Aceasta 

,dă,  pe de o parte, momentelor conţinutului său indepen

penţă, le face presupoziţii unele faţă de al tele şi feno

;mene ce se urmează unele pe altele - o înlănţuire a 

,evenimentelor după determinaţii finite ale reflecţiei" 57 . 

Evident, substratul acestor reflecţi1i tlÎrzii ale lui Hegel este 

,altul decât pe timpul marmor spera.nţe generate de Napo

leon, ba mai mult, apropierea exterioară faţă de rel igie 

58 Hegel . F enomenologia spiritl'Ului, 00. cit.,  p. 429--430. 
67 Hegel . Enciclopedia . . .  � 00. cit., ,p. 385-386. 
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creşte, aj ungmd pLnă la prelegerile sale tîrzi i despre ar
gumentarea existenţei lui Dumnezeu. Recunoaşterea jsto
rică a religiei ca realitate eficientă sUlb raport spirituaJl se 

accen tuează mereu, fără a dobindi insă vueodată o legă
tură mai profundă cu conţinutul ei. Chiar dacă scrieri ca 
Posaune, aminti ri ca cele ale Jui Heine nu cuprind tota
litatea acestor rel aţii, totuşi, ele exprimă unele din tre 
momentele lor hotăritoa,re. Dej a faptul că definirea deose
birii dintre ,religie şi filozofie ca deosebirea cu acelaşi con
ţinut dintre reprezentare şi concept conferă o mare pon
dere opoziţiei dintre terestru şi transcendent demonstrează 
că in terpretările antireligioase sînt în bună parte justiii
cate. 

Mai urziu, evide nt, terestrul nu mai apare atît de 
direct pe prim plan in determinaţiile generale, totuşi, 
unele consideraţii importan te ale lui Hegel indică mereu 
aceleaşi tendinţe. Citez, ca exempJ.u, consideraţiile sale 
asupra Paradisului din Filozofia istoriei : "Căci starea de 
nevinovăţie, această stare paradisiacă, este o sta re anima
lică. Paradisul este o grădin ă unde nu pot rămîne decît 
animalele, nu şi oamenii. Căci animaJul este una cu Dum
pezeu, dar numai privit în s ine. Numai omul este spi rit, 
adică pentru sine însuşi. Această existenţă pentru si ne, 
această conştiinţă conitituie însă, totodată, despă rţi rea de 
spiritul generail divin" 58. Şi aici este vo rba despre carac
,terul imanent terestru al dezvoltării umane, în opoziţie 
cu păcatul originar transcenden t d in religie. Concepţia 
pespre religie a lui Hegel n-a avut lăuntric nic iodată 
:vreo legătură c u  cea roman tică din pe rioada Restauraţiei . 
Treitschke, despre care nimeni nu va spune niciodată că 
ţSte u n  radical de stînga, observa odată în legătură cu 
Ţl1in istrul Altenstein, principalul protector al l ui Hegel şi 
al elevilor acestuia : "In j urul mesei saJle primi toare se 
dezbătea uneori la rece problema dacă c reşt inismul va mai 
dura douăzeci lSau cincizeci de ani" 69. Chiar dacă în p('
rioada tîrzie a lui Hegel, în opozi\ ie cu perioarla sa d i n  
vremea Fenomenologiei, se conturează o apropi ere de p ro-

68 Hegel . Prelegeri de filozofie a istoriei, Editura 
Academiei R.S.R.,  1 968, p. 306. 

69 Treitschke. Deutsche Geschichte t m  n eullzeh n ten 
Jahrhundert, Leipzig, 1 92 7 ,  III, 40 l .  
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testantismuI oficial, totuşi, acea5tă perspec tivă nu este in 
to ta1ă contradicţie cu concepţiile sale generale. Căci dacă 
previziunile emÎJSe în discuţiile purtate în j urUlI mesei lui 
Atltenstein s- ar fi adeverit, spiritul ar fi atins în mod şi 
mai desăV1îrşit niveluJ conceptului ; religia ca reprezentare 
ar fi pu tut ,atunci să fie tratată pur istoric ca "interiori
zare" (Er-Inn erung) J în senlSul din Fenomenologie, fără 
a in troduce contradicţii in sistem. 

Cercetarea multilaterală şi  amănunţită a acestui com
plex de probleme ar fi sarcina unei istorii a filozofiei. 
Nouă ne este suficientă stab�1irea acestui con trast din tre 
transcendenta teleologică in sistemul logic şi caracterul 
terestru ÎlIl metoda dia1lectică concepută ontologic. Acest 
con trast explică - şi anume din ambele laturi - de ce 
filozofia hegeliană n-a jUlcat şi n ici nu joacă absolut nici 
un rol în toate bătăliile spirituale moderne pentru fu nda
mentarea filozofică a trebuinţei religioase. O bază şi o 
argumentare găsesc aceste tendinţe în secolul al XI X�lea 
numai în romantism 'Şi 5n curentel1e derivate, în primul 
rînd Ia Schleienmaooer şi K,ierkegaaI1d, ambii avînd o po
ziţie duşmănoasă faţă de fiJozofia lui Hegel, [n timp ce 
această filozofie a prezentat importanţă pentru con tra

curen tul cu orientare terestră, netranscendentală, de la 
Strauss şi Feuerbach plină la 11arx şi marxism. Necesitatea 
istorică a acestei mişcări, semniJ'.icaţia ei pen tru în ţele
gerea justă a feno·menuUui social au făcut din neincetata 
dispută critică cu Hegel un a din problemele vitale ale 
marxismului, în tr-un sens dublu şi totuşi unic : căci cri
tioa cea mai ascuţită a elementelor retrograJde este cu 
totul de nedespărţit de dezvoltarea critică a elementelor 
progresiste. Tocmai aşa l-a criticat tînărul Marx pe Hegel 
în disertaţia sa de doctorat, incă 1nainte de a"'şi fi găsit 
propria sa filozofie ; în felul acesta procedează, la urm� 
urmelor, Lenin în comentariilIe sale critice, mai ales pe 
marginea Logicii. Aceste critici nu numai că îmbină sub

linierea aspectelor pozitive şi a celor negative, ci, tot
odată, sînt indis()llubil legate de cerinţele zilei, situînd 
întotdeauna in centru acele aspecte care în momentul 
respectiv reprezintă problemele cardinaJ1e pentru dezvoltarea 
marxismului.  Aşa, de plldă, in critica făcută de Len in 
lui Hegel prevalează pUllJCtul de Ivedere al gnose.ologiei . 
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După Lenin) ac eastă mare tradi ţie a fost dată ui lăr i i .  re 
de o parte, în aceste condiţii, marxismul se estompează, 
pînă la dispariţie, în propria sa vatră, în mişcarea mun
citorească (evident, n umai în ţările capital iste ) ; pe de 
altă parte, inteI1lretarea sa se denaturează într-un sche
matism scol as tic şi dogmatic în formă şi practicist în con
.ţinut la Stalin şi Ja discipolii lui.  

StrudiUJl nos tru se străduieşte să restabilească co ntactul 
cu marile tradiţii ale marxismului. ElI încearcă să continue 
aceste tradiţii şi prin faptul că âşi ia drept temă ontolo
gia exis tenţei socia'le, căci în haosul actual de teodi  
pseudomgenioase, plat egaJizatoare ş i  fals profunde înnoirea 
necesară a marxismului reclamă o on tologie mtemeiată şi 
întemeietoare, care găseşte în realli tatea obiectivă a na
turii o bază rea.iă pentru existenţa socială şi care este, 
totodată, în stare să reprezinte această existenţă socială 
în lSimultana ei identitate şi deosebire faţă de ontologia 
naturii.  Analiza profundelor an tinomii ale sistemului hege
lian e doar o muncă pregăti toare pen tru o asemenea cla
rificare a problemei. Acum este important să relevăm nu 
numai mariJle descoperiri dialectice ale lui Hegel în ca
zuri partiOUll are care infinnă construcţiile false ale siste
mului logicist, ci şi fundamentele şi .principiile ontologice 
ale dialecticii sale în corel aţii'le lor esenţiale. 

II. ONTOLOGIA DIALECTICĂ A LU I H EGEL 
ŞI DETERMINAŢIILE REFLEXIVE 

A,ro fost obligaţi să expunem destul de amănunţit de
formaţi�le care apar în ontologia lui Hegel ca unnare a 
preponderen ţei metodologice a principiilor logice. Acum 
însă se pune problema ca în baza viziunii clare dobîndi te 
prin critica anterioară să extragem din "îngrăşămîn tul" 
contradicţiilor abo rdă rile on tologice co rec te ale lui I-Iegel 
şi să le redăm cît mai exact cu putinţă. Numai astfel 
po t fi p use în lumină orig,imalitatea sa deschiză to are de 
drumuri, marea sa ac tuali tate pentru problemele cu care 
este confruntată azi ontologi a, şi in primul ,rînd on tologia 
existenţei soci ale . Faptul că cu acest pri lej vom fi nevoiţi 
să atragem atenţia în repetate rînduri asupra acţiunii de
formante pe care o exerc ită priori tatea metodologică a 10-
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gicii în sistemul său nu schi nlbă nimic din caracterul 
precumpăni tor pozitiv al analizei devenite astfel necesare . 
Soarta lui Hegel in istoria gîndi rii omeneşti, şi anume 
faptul că opera sa a avut drept prim mare efect crearea 
aparenţei de a fi incheiat dezvoll tarea filozofiei şi de a fi 
îndreptat-o pe un făgaş definit iv,  în timp ce în reali tate 
el a fost descoperitorul unui nou tă I1îm , un stimulator 
peren al gînd�rii, se află, ce-i drept, în contradicţie cu 
opinia lui despre sine însuşi şi cu opiniile primilor săi 

discipoli contemporani, dar nu este in nici un caz o ex
cepţie singulară în istoria filozo fiei.  Şi operei lui Aristotel 
i s-a atribuit mult timp, în epoci diferite, un asemenea 
caracter desăv�rşit, şi ea a fost combătută adesea cu pa
siune ca o frînă a dezvoltării filozofiei şi totuşi el se 
impune în vremuri�e noastre ca un înnoitor excepţional, 

care în nenumărate domenii a croit drum unor noi con
cepţii, chiar dacă nu arareori a făcut-o în fo rme false, 
genemtoare de eroare. 

Asemănătoare este şi poZIţIa lui  Hegel în problema tica 
tilowfică din zilele Jloastre.  Numai că, pentru a nu da 
loc la confuzii, această poziţie se cere a fi conc retizată. 

După ce s-a retras marele val an tihegeJ i.an de după revo
luţie, după ce esenţa extrem de problematică a neokan
tianismului cu pretenţii neîn temeiate de ortodoxie s-a 
evidenţiat prin crize tot mai puternice, a apărut  pentru 
prima oară în cercurile isto ricilor o mare considera�ie pen
tru caracterull universai al cunoştmţelor lui Hegel ,  pentru 
modul cuprinzător şi concret în care a conceput real itatea, 

iar acest interes crescînd a generat treptat chiar o mişcare 
ce avea drept obiectiv reconsiderarea lui.  Fără a ne angaj a 
în tr-o polemică cu această mişcare 1 ,  trebuie doar să sub
liniem că dememul nostru nu are nimic de-a faee cu acele 
tendinţe.  Ele urmăreau să-I alIlcoreze istoriceşte ,pe Hegel 
în filozofia burgheză dominantă atunci, atribuind de fap t 

relaţiilor lui Hegel, pe de o parte ou Kant, ,pe de altă 
parte \Cu romantismul" o importanţă ireală, eXICesivă şi prc
zen tîndu-.l în felu� acesta - pentru a doua oară - ca 

pe un filozof al conservatorismului. Noi, dimpotrivă, afir-

1 Am tratat amănunţit această p.roblemă în cartea mea 
Die Zerstorung der Vernunft, in Werke, Band 9, Neu
wied-Berl in , 1 962,  p. 474 şi UPffi. 
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mănl că orien tarea spre vi itor a lui Hegel constă în 

inlfluenţa pe care a avu t-o .în apariţi a 'Şi 'elaborarea marxis 
mu1ui. Evident, şi în cazul acesta cste vorba de o dezvol

tare foarte inegaJIă. Engels mai trăia şi a atras zadarnic 

atenţia că moştcnirea dialectică a lui Hegel nu trebuie 

ui tată. Cu toate acestea, kan tianismul şi pozitivismul au 

el iminat djalecti�a elin conşti inţa socialiştilo r din acea 

vreme . Şi a doua încercare de recons1derare a fost za

darnică, deoarece incremenirea şi deformarea marxismului 

în perioada stalin istă nu puteau să nu .transfonne imaginea 

lui Hegel într-o mască caI1icaturaIă. ( Eforturile contrr re 

ale unor izolaţi au rămas în a'cea epocă simple episoade. ) 
Abia tn ul timii ani pare să fi venit timpuil să reînnodăm 

legătura cu marile tradi ţii Hlozofice ale lui Marx. Consi

deraţiile care uxmează despre Hegel merg pe această li

nie : prelucrarea ontologiei sale, în primul rînd a celei 
sociale, este făcută cu scopul de a pune mai bine în lu

mină poziţiile acestor doi mari gîndi tori în legătura lor 
intimă şi în diferenţa lor calitat�vă, ba mai mu'lt, în opo

ziţia Jor. Faptul că acum problemele ontologice se află 

pe prim plan nu ţine cîtuşi de puţin de vreo preferinţă 

tematică a autorului ; mai degrabă el este efectul situa

ţiei în fitlozofja timpului nos tru, care aco!ldă imperios pri
oritate acestor probleme faţă de toate celeJlai te. 

I ncepem cu un fapt în genere cu noscut, procesuali ta

tca drept categorie cen,trală a unei noi ontologii .  Marile 

descoperiri din ştiinţele naturii, e:xperienţele istorice ale se

colelor dearebit de bog3Jte în răst'urnări au zdrunc inat Î .1 
imaginea concretă, cotidiană a oamenilor despre lume stră
vechea dominaţie exclusivă a unei substanţ ialităţi veşnicc, 

aHate în J'epaus, inerte, puterea absolută a obiectivi tăţi i  
primar obiec tuale Iaţă de mişcarea concepută c a  secu n

dară. Există, într-adevăr, din cîn d în ctnd, încercări în 
filozofie de a ajunge la un comprom is cu viaţa - mă 

gîndesc în primul rînd, în această privinţă, la Leibniz -, 
tQtuşi, categoriile fi,lozofice de bază rămîn la n ivel ul obiec

tuali tăţii invariabile în sine şi pentru sine ; oind Kant 

vorbeşte despre incogn05cibi1.itatea reali tăţii existente în 

s1ne, el denumeşte incognoscibilul în mod semnificativ lu

cru în sine, iar cînd Fichte încearcă să introduc ă o mobi

l itate sistematică in sistemul fiJIozofiei, ea nu îndrăzneşte 

să facă acest lucru decit plecînd de la subiect . Hegel este 
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pri mul nlare gînd�-tor de la Heracl i t  la care devcnirea 
dobîndeşte o preponderen ţă on tologică obiectivă în raport 

cu existen ţa ; mă�eţia lui filozofică constă nu în ultimă 

instanţă în faptul că această depăşi re a priorităţii exis
tenţei asupra deven i ri i  n u are un caracter simplu şi direct , 
ci cheamă la viaţă o metodă muq tiJ aterală şi un iversală. 
Desigur, Hegel este de acord cu toa-te tezele lui Hera

elit : ",Nu ex istă teză a lui Heraclit pe care să nu o fi 

p reluat [n Logica mea" 2. Valoarea me todologică ;princi
pală a 1 stoTiei filozofiei, lucrare scrisă tîrziu ,  constă în 
faptul că Hegel cercetează pre tubindeni apariţia noii ten
di nţe ontologice chiar de la prime!le ei ,începuturi, în 

faptul că el vede în dezvoHaroa ei, de la primele mani
festări şi impulsuri cmbrionare pînă la istoria secretă pro
priu-zisă a gîndirii omen eşt i , istoria cuceririi realităţii 

obiec tive. 
Ideea me1aflizică fundamentală a identităţii subiect

obiect, a tran sformării substanţei în subiect îşi arată du
bla înfăţişare abia în această conexiune : pe de o parte, 
dUJpă cum am văzut, o ontologie orientată logic, care de
naturează prin rigiditatea ei logicist ierar:hică tendinţa 
heraelitică a noii cmtologii, pe de altă parte, una care 
formu�ează marea cerere ca omul să tră�ască într-o lume 
pe oit pos ibil adecvat înţeleasă, deşi inţelegerea adecvată 
ia naştere in mare măsură tocmai prin faptul că gîndirea 

ne învaţă să ne dăm seama că procesele tn ţelese sîn t 
străine, imanent suficiente sieşi şi i ndiIferente faţă de su
biect. De aceea, Hegel a putut să desco.pere naşterea miş
că-rii dia:lectJÎce nu nlliIIlai la Hera'CHt, ci şi la eleaţi, care 
aveau o orientare direct opusă, şi chiar l a  primii atomişti, 
Leucip şi Democri t .  

Totuşi, procesualitatea simplă, aşa cum apare ea la 

Heraclrt, este numai fonna primă, necesar abstractă a 
acestei noi înţelegeri a Jumii. (Asupra i nterpretării isto
ric-dialoctiJCe a abstr.a'Ctull ui drept categorie ontologică şi 
gnoseologică vom reveni mai amănunţit. ) Ea duce în mo d 
necesar la paradoxuri rodnice, dar insdubile în nemij 
locirea lor. Căci şi procesualita:tea realităţii este contra
d�ctorie, are un caracter dia'lectic şi, de a:ceea, comportă 

I Geschichte der PhilosoPhie, XIII, 301 ; 1 8, 329. 
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inegalitatea ca o fonnă de man�fe5'tare obiectiv condiţio

nată . Este, fără îndoială, adevărat că nu poţi intra de 
două ori în acelaşi rîu, dar este tot atît de adevărat că. 

rîul, în trecerea şi petrecerea sa neîntreruptă, prin depă

şirea neîntreruptă a propriei sale identi,tăţi, totoda,tă re

produce nclnt'rerupt această identitate a sa ; săgeata în 

zbor stă nemişcată, spune Zenon, eXlprimînd prin aceasta 
tot atît de rodnic şi paradoxaJl anumite contradicţii dia

leetice ale raportu'lui spaţiu-tim'P ... mişcare, fără a le putea 

duce la o !Soluţionare diaJloctică. Nici ohiar ce,le mai ge
niale descoperiri. ale unor legături dialectice particulare, 
întrucît, cu toată valabilitatea lor generală, ele rămîn, în 

ultimă instanţă, totuşi corelaţii particullare şi nu cuprind 

multilateral - nici reaJl, nici mental - totalitatea exis

tenţei, nu puteau să transfomle fundamental viziunea 

umană asupra lumi,i . 

In  pofjda unor asemenea impulsuri strălucite, această 
viziune a rămas în aru;amblul ei statică, orientată spre 
substaJnţialitate şi obiectuaHtate, şi nu spre procesualitatea 

universală. De l ipsa univel'lSahltăţii cupPÎnderii concrete au 
suferit nu numai genia11ele începuturi ale gîndiri i  dialec

tice din antiohitate, ci şi acele încercări care nu s-au 

l�mitat să clarifice contradicţii singU'la,re ale realităţii sau 

chiar să înfăţişeze procesualitatea realului în lumina unei 

contmdicţii fundamen tale, ci au căutat chiar să constru

iască un sistem universal al contra;dicţiei producătoare de 

mişcare şi produsă de mişcare. De l,a Cusanus şi pînă la 
Schelling apar sisteme atotcuprinzătoare care înfăţişează 

categorial omniprezenta sistematică a contradicţiei în sen
sUlI unei asemenea procesuaHtăţi universale a lumii şi a 

cunoaşterii acesteia. Prin aceasta Însă contradicţia pro

cesuală a fost învestită doar aparent cu putere ontologică, 

căci, întrucît depăşirea contradicţii'lor le face să dispară, 

depăşirea definitivă , cunoaşterea absolutului prin coinci
den tia oPPositoTum, înseamnă tocmai reinstaurarea abso

lută a lumii stati'cului : proces §i contradi'cţie sîn t degra

date - vrînd-1l1evrînd - pînă la nivelul de criterii cate

goriale ale simplei mateniaHtăţi, ale si�ei f1nitudini ,  în 
t imp ce absolutul ca tmnscendenţă se menţine, in opozi

ţie cu procesualitatea a ceea ce este material , într-o stare 
superioară, lăsînd cu mult în urma sa şi m'ai prejos de 

sine toate contradicţiile. Hegel o rupe încă de la începu-
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tul activităţii sa�e cu această concepţie. I ncă î'n 5'crisoarea. 
sa pdlemică despre Scheffling se spune, într-o opoziţie 
neenunţată explicit, în 'legătură cu concepţia de bază, 
fermă, a acestuia : "Absolutul înSl\lşi este însă . . .  identi ta
tea identităţii cu nonidentitatea ; în el există opoziţia şi 
unitatea" 3 .  Prin aceasta, după cum vom vedea, nu numai 
că a fost recunoscută o trea.ptă nouă, pînă atunci necon
ştientizată, a mobilităţii di aloctice, ci, totodată, intreaga 
viziune asupra lumii cunoaşte o risturnare ontologică : 
prin faptul că pentru absolut este val'abilă aceeaşi lege 
a procesualităţii diale'C1ice ca şi pentru întreaga lume a 
fini,t u'l ui, dHe renţa, opoziţia dintre materia'l şi tIian.scenden t 
dispare din on tologia dialectică promovată consecvent, şi 
prÎln aceasta toate obiectele ( procesele ) lumii materiale, fi
nite, pămîn teşti etc.  dobîndesc - în ul1imă instanţă -
aceeaşi structură ontologkă ca şi absolutuJl însuşi.  Ex·is
tenţa unor gradaţii ,înăuntrul acestei omogenităţi dialectice 
profunde şi universale nu poate să schimbe nimi,c esenţial 
în această struc tură de bază. Victoria ontologkă a pro
cesuali1:ăţii universale, contradictorii im'anente ei  ridică 
conceperea unitară a întregii real ităţi la un nivel cal itativ 
superior orică ror încercări din trecut. 

Prin aceasta, ca tegoria de to tali tate dobîndeşte o semni
ficaţie ontologică pe care nu putea s-o aibă inainte. "Ade
vă rul e�te ÎJl1tregul" 4, spune Hegel programa-tic în Feno
menologia sa. In această generalitate abstractă şi goală, 
catego ria de totalitate n-ar fi , totuşi, în nici un caz potri
vită pentru a constitui temeiuff unei noi ontologii , deal tfel 
ca atare ea figura deja în acede sisteme diallectice care,  
după cum am arătat, au oprit procesul dialoctic tocmai 
înaintea punctului său culmÎ1I1'a'n t. La Hegel, totalitatea 

S Differenz des Fichteschen und ScheUingschen Systems, 
1, 252 ; 2, 96. Pri1ma redactare cunoscută a aoestei fOmlu
Iări radica! noi a diaJleci'i:cii se află dej a în fllagmentul 
despre sistem din perioada de .Ia F.ranklu rt ; acolo Hegel 
se eJq>rimă ag·tfell : "Viaţa trebuie considerată oa imbina.rea 
îmbinării cu neâmbinarea" (!lI. Ndhl .  H egels theologische 
Jugendschriften, Tiihingen, 1 907,  348 ) . Evident, redacta
rea din Jena este mai conştientă şi mai generală, dar opo
ziţia faţă de SohelLing, faţă de tipul de dialectiJcă susţinut 
de acesta şi de înaintaşii săi este un bun spiritual al tînă
rul ui Hegd . 

.. ,Hegel . Fen omenologia, ed . cit . ,  p. 1 8 . 
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este, totuşi, mul,t mai mult decît o simplă cuprindere sln
tetică a u niversalităţii extensive, ea este structura de bază 
în eşafodajul 3!cestei universalităţi extensive, ea este struc
tura de bază în eşafodajul întregii realităţi. Aceasta n u  
posed ă  doar ca 3!tare atributul integralităţii, c i  este com
pusă din părţi, din "elemente" care, la rindtlli lor, sînt 
şi ele structurate ca totaiităţi . Intregul despre care el vor
beşte progtamatic este o totalitate consti tui tă din conp-
xiunile dinamice ale to tali tăţilor relative, parţiaJle, speciale .  
Se poate spune că in  acest principiu rezidă adevărata 
esenţă OIlJtologică a iUllităţii concrete a viziunii rhege
liene despre lume. Evident, n umai în forma ezoterică a 

acesteia, căci noi am văzut că �n realizarea lui concretă 
acest principiu este mull t voaJa t de reflecţii logiciste ierar
hice. Dar chiar reHecţiile lui Hegel în finalul Logicii 
sale arată că noi scoa'tem în evidenţă adevă'rata esenţă, 
putern ic ascunsă, şi nu introducem în gîndirea lui  Hegel 
un conţinut ezoteric, ceva străin. "Datorită sus-arătatei 
naturi a metodei, ş t ii nţa se prezintă ca un cerc închis 
În sine, în al cărui început sfî�itul înghite baza simplă, 
medierea ; acest cerc este în acelaşi timp un cerc de 
cercuri� fiindcă fiecare membru singular, fi ind animat de 
metodă, este reflectarea în sine, care, în timp ce se rein 
toarce în începU't, este totodată şi începutul u n ui no u 
IIlembru" 5. 

Dar simpla i ndicare a concepMui de tota�itate nu este 
sUlficientă pentru înţelegerea acestei nOI ontologii. Căci 

- privite strict lo�ic - s-ar putea ca aceste totaiităţi 
parţiale, procUllll şi tota'litatea generală ce ia naştere din 

ele să aibă încă un ca racter static, "obiectual" . Hegel 
respinge însă această posihilitate Lncă în enun�ul progra

matic menţionat şi scoate în evidenţă to t acolo unele ca

racteristici impo rtante ale dinamicii dialectice a acestei 

concepţii despre total itate. "lntregul1 este Însă numai 

esenţa care se ÎJmplineşte prin dezvol tarea sa. Trebuie 
spus despre Abso'lut că e1 este pri n  esenţă rezuHat, că el 

este numai la urmă ceea ce el este cu adevărat ; şi  tn 
aceasta tocmai stă nat ura sa de a fi ceva real, subiect, 
adică deveni rea-Iui-însuşi. Oricît de contradictoriu ar pă-

6 Hegel. Ştiinţa logicii, 00. ci t . ,  p. 843-844. 
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roa ca Absohl tul să fie conceput esenţial ca rezultat, pu

ţină gind ire pune în adevărata lumină aceas tă aparenţă 

de contradicţie. I nceputul, principiul, adică AJbsolutul, aşa 

cum el este mai întîi şi nemij locit e)OlJrlrnat, este numai 

UJn,ive.rsalul" 6. Bineînţeles, Hegel rămîne, to todată, fide'l 

propriei sa'le concepţii despre Absolu t ca subiec t-obiec t 

ident,ic . Totuşi, analizele sale au un sens gene ral care 

depăşeşte această problemă : întrucît Absolutul este con

ceput drept rezulltat, care nu dobîndeşte un conţinut ade

vărat decit prin procesul său de devenire, acest proces 

de devenire şi dezvol tare este declarat drept ontologic pri

mar. Iar existenţa, în care COtI1secinţa lui se arată drept 

rezultat, apare ca produsul lui. Acest lucru este subli

niat şi prin faptul că Absolutul este caracterizat la in

ceput ca universal, ceea ce la Hegel în aces t  context nu 

trebuie să desemneze în nici un caz o desă wrşire on tolo

gică din care ia fiinţă prin emanaţie concretul şi parti

cularul . Uiiliversalui este eviden t luat aici în sensul a ceea 

ce e doar universal , deci încă nu concret, lucru conf.ir

mat în observaţia care urmează citatului anterior : ",tot 

atît de puţin după cum oînd spun «toate animalele», 

acest ouv.înt poate fi cons�derat dTept o zoologie . . .  ". Aici, 

desigur, t recerea de la universa'l la rezuJltatul autentic 

este prezenta<tă numai ca proces de cunoaştere, totuşi, 

Hegel consideră prooesu�litatea ca SetIIm hotărîtor atât al 

realităţii, cît şi al cunoaşterii acesteia. De aceea, spune 

el ceva mai jos, în aceeaşi ordine de idei : "Dacă em

brionul este desigur în sine om, el nu este încă acesta 

pentru sine", unde drumul, pe planul reaJ1ului, de la 

a�i.Jn-sine la a .. fi-1pentru-sme determină dej a categorial 

mai exact esenţa şi direcţia acestei !procesualităţi ontolo

gic primare.  Şi astfel apar noi consecinţe ontologoce hotă

rîtoare aJle acestei teze : dacă realitatea în sens ontologic 

poate să fie întotdeauna numai rezu'ltatul unui proces, 

rezuLtă cu stringenţă că acest "rezultat" poa·te fi înţeles 

adecvat numai pllÎn acest proces, deci numai prin geneza 

lui. Orice cercetare care consideră �t rezultat ca ceva 

existent, deci static, trebuie să rămînă la datul lui nemij 

locit şi, din această cauză, va trece impasibilă pe lîngă 

6 Hegel . F enomenologia, ed� cit., !p. 1 8. 
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detenninaţiile lui hotădtoare, dintre care cea mal Impor
tantă este tocmai caracterul procesual complex alI reali
tăţii. Am văzut cît de des înlocuieşte Hegel această ge
neză reală printr-o "derivare" logică. Acest fapt trebuie 

criticat, dar măsura definitivă a acestei cri,tiei ne-o dă 

abia ontOlogia lui Hegel, în trucît ea concepe geneza reală 

ca temei dinamic al oricărei obiectualiJtăţi ( al o ricărui 

rezuHat ) .  Abia prin acest fapt iderutitatea lui spinoziană 

dintre ordinea şi legătura lrucrur�lor şi a ideilor devine 

cu adevărat dinamică şi di alectică, procesuală. Dacă ne 
amintim aici reflecţiile lui Hegel di� Logică, că cunoaş

terea "membrilor" fiecărui rezul,tat este, totodată, înce
putul unui nou membru, atunci a:vem imaginea acelei PTO

cesualităţi universale a lui Hegel în care geneza reală, 
ontologică constituie cheia cunoaştedi tuturor " rezuha
telor" . 

Prefaţa la Fenomenologie aduce şi ahe preciză ri im

portante în legăJtu ră cu această probilemă cen tra1ă a on to

logiei lui Hegel. Aici este vorba direct despre problema
tica ontologică a existenţei sociale, evident  Î'nsă, după 

cum este acest lucru de cele mai multe ori la Hegel , 

fără o delimi tare clară a acestui domeniu, unele din exem

plele date părînd să indice că Hege'l a vrut să exp rime 

aici o lege ontologică generallă. Hegel p'leacă aici de la 
noua situaţie a lumii di.n perioada publicării operei sale ; 

în cuvîn tul de închidere a cursului său, în toamn a  anului 

1 806, el exprimă această idee şi mai plastic docît în lu

crarea sa : "Ne ailăm într-un moment istoric important, 
, 

într-o perioadă de efervescenţă, cînd spiritul a păşi t hotă-

rîtor înainte, dincolo de făptu ra lui de odinioară, dobîn

dindu-şi o nouă ipostază. I n treaga masă de rep rezentă ri 

şi concepte de odinioară, legăturile lumii se desfac şi se 

destramă ca o imagine de vis. Se pregăteşlte o nouă afi r

mare a spiritu1ui" 7 .  Despre această nouă afirmare se spune 

în Fenomenologie că ,,prima apariţie a lumii no i nu este 

lllai in tii decît întregul învăluit in simplitatea lui, adică 

temeitul său geneml". De aceea, ea poate fi cunoscută 

numai ewteric, de un mic număr de oameni. "Numai ce 

e perfect de terminat este totodată exoteric, capabil să fie 

7 Rosenkranz. H egels Leben, p. 2 1 5. 
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învăţat şi să constituie U rl bUJn al tuturor" 8. Pen tru a pu
tea înţelege aceas tă idee a l ui desp re caracterul abstract 
simplu al  noului în istorie, Hegel foloseşte ca exemplu 

opoziţi,a dintre copil. şi mat ur, dintre ghindă şi stej ar. 
Dacă şi �n ce măsură ideea despre caracterul abstract 

al nOUllu� poate fi în general extinsă şi asupra natu rii 
parc �i astăzi o problemă greu de soluţionate Abia cînd 

geneza 's truc turilor din natura ano rganică va fi mult mai 
bine cunoscută decît astăzi, cind deci se va putea vorbi 
concret şi plfecis despre istoria ei, abia atunci se va vedea 

dacă şi în ce măsu ră noul  care se naşte are un caracter 

atît de simplu şi de abstrac t. Mai apropiată este aplicarea 
la natura organică, cu toate că, desigur, nici aici nu apare 

o simill�tudine adevărată cu istoria. Copillul este nu numai 
o fiin ţă vie în genere, ci e totodată, imeparabil de aceasta, 

şi o fiinţă social-istorică. I n  orice caz, conştiinţa acestui 

lucru nu poate fi exclusă din analiza pe care o face Hegel 
modului de apariţie a noului .  Este însă o caracteristică spe

c i fică a existenţei sociale faptul că conştiinţa nu este pur 

şi  simplu conştiinţa despre un lucru care ontologic ră

mme cu totul indiferent faţă de această existenţă con
ştientizată a sa, ci existenţa sau lipsa acestui lucru, jus
teţea sau fiaJsitatea sa formează o componen tă a existenţei 
înseşi şi deci conştiinţa în sens ontOilogic nu este un sim
pl u epifenomen, indiferent  cît de mare sau de mic este 

rolul ei în cazul dat. Oricum se rezolvă această problemă 

la nivel ontoiogic general, pentru ontologi'a eJcis ten ţei so

c iale acest mod în care pune problema Hegel înseamnă 

o concretizare mai adîncă, deosebit de importantă şi de 

rodnică, a procesuaJlităţii. Cînd ne vom ocupa de muncă, 

va trebui să analizăm mai amănunţit cît de importantă 

este categoria noului pentru conţinutul, structura şi di

recţia existenţei sociale. Latura de conţinut  a fost, fireşte, 

adesea examinată. Hegel este însă primul filozo f care a 

abordat această problemă a structurii  sub raportul evolu

ţiei structurii, deci tot procesual. Importanţa pe care o 

au aceste consideraţii în concepţia de ansamblu a lui 

Hegel reiese din faptul că de ele se leagă direct polemica 

sa princ1piaJă împotriva dialecticii lui Schel�ing, împotriva 

8 Hege1 . Fenomenologia, ed. cit . ,  p. 14, 15.  
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ul timei forme a concepţiilor care în Abso� ut suprirnă pro

oesualitatea. Hegel subliniază cît se poate de pregnant 

această opoziţie : "A opune cunoaşterii care dis'tinge şi 

este împlinită sau care caută şi cere împ[inirea această 

unică ştiinţă că în Absolut totul este acelaşi - sau a 

înfăţişa Absolutul ei drept noaptea în care, aşa cum se 
spune, toate vaci'le sînt negre -, aceasta e�te naivitatea 

gol�ciunii cunoaşteriicc 9. 

Dacă vom încerca să sÎJlretizăJlll esenţiaJlul din ontolo
gia lui Hegel pe baza celor expuse pînă acum, vom aj unge 

la concluzia că el concepe realitatea ca o total itate de 

complexe în sine , deci relativ totale, că dialectica obiec
tivă constă în geneza, autodezvoltarea, imteracţiunea şi  

sinteza reale a1le uno.r atari compllexe, că dÎlIl această cauză 

nici Absolutul ca concept i nterior al acestor mi§Cări to
tale nu se poate ridica niciodată la repausul unei indi
ferenţe transcendenta�e faţă de mişcările concrete, că 

dimpotrivă, ca sinteză coocretă de mişcări reale, el Însuşi 

- fără a afecta carac terul său absolut - este mişcare, 
proces, că şi înăun trul său acţionează inevitabi·l fo.nna 

primară a con tr.adicţiei hegeliene, identi,tatea identităţii 

cu nonidentitatea. Acest nocleu diaJlectic-ontollogic al fi

,lozofiei hegeliene stă Într-o vădită opoziţie faţă de con

strucţia 10gic- ieraIiliică a sistemul ui său. Hegel însuşi a re

simţit cîteodată această opoziţie, însă întotdeauna conştient 

a dat-o deoparte, insistind asupra caracterului logic uni
tar al construcţiei sistemului său. Astfel, el repe1tă, abor

dînd logica conceptului, că esenţa a luat na§tere din 

fiinţă,  conceptul di n esenţă şi deci, Î'n UJl,timă ins tanţă, 

din fi inţă. "Această deveni.re - precizează el Într-o re

fJecţie interesantă şi semnificativă - are Însă semnifi

caţia unei reacţii faţă de sine, astfel încît mai curund 
deven itul e necondiţionatul şi origina1ul" 10. I n  aceas,tă 

mărturisire, care în ul t imele ei consecinţe ar însemna 

răs turnarea întregului sistem logic sau cel puţin o mo

di ficare fundamentală a lu i,  tril.ll11lfă adevărul ultim al 

concepţiei  ontologice a lui Hegel, şi anume că reaJlitatea 

( lumea conceptului )  este ontologic plfimară, că ontO/logic 

din rea1itate rezwltă prin abstracţie esenţa, iar din esenţă 

9 Op. cit ., p. 1 6 . 
10 Hegel. Ştiinţa logicii, ed . c i,t . , p. 598. 
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fii nţa, că deci logica redă veritabile1e raporturi ontolo
gice în tr-o succesiune inversă, care, evident, este necesară 
din punct de vede-re logirc-metodologic . Şi mai clar apare 

această idee într-o consideraţie asemănătoare din aşa-nu
mita sa "Logică mică" . Aici, Hegel pune direc t pro

blema de ce, în pofida p riorităţii conceptull'ui, el nu-l 
tratează la începutu[ si-sOOmului său. Este pentru el aICI 

de la sine înţeles că obiectiv ( onto1ogic ) conceptul con

stit uie adevă ra tul început, că obiectiv (ontologic ) fiinţa 
şi esenţa sînt derivate alle acestuia. El îşi apără procedeul 
motivtÎnd că aşa cere modul de prezentare : "Dacă con

ceptul a r  fi pus la începutul logicii şi dacă ar fi definit, 
aşa cum este jus·t dUlpă ccmţ�nut, ca unitate a fiinţei şi 
esenţei, atunci s-ar naşte tntrebarea ce trebu ie glÎndit 
pr.in ,fiinţă şi prin esenţă şi cum aj ung ele să fie reunite 
în uni tatea co nceptului. I n  acest fel s-ar începe cu con

ceptull doar în ce priveşte nUimele, nu şi faptul însuşi" 11 . 

In spatele acestui ocoliş metodologie se află, fireşte, mult 
mai mult dooî.t îşi dădea Hegel însuşi seama. Tratarea 
materia Es t..,dia·lec tkă a aJcestei probleme la Marx va 
arăta că , a lua ca punct de plecare complexul relativ 

total, ontologic !primar, încă neana.ilizat, nu înseamnă a 
eXlClude mişcarea gîndi,rii în sens inveI\S către elementele 

aootracte, ci, dimpotrivă, a o promova. I n  această pri
vinţă trebuie să fie însă aJbsolut clar că adevăra-tul punc t 

de plecare a fost realitatea însăJŞi, că descompunerea ei 

prin abstralCţie duce la categorii ale refiloctării a căror 

sintetizare reprezintă un drum arI cunoaşterii realităţii, 

dar nu d rumul acestei a însăşi,  ahiar dacă, fi reşte, 

categoriille şi corelaţiile care iau astfel naştere ca rep.ro

duceri mentale ale realităţii trebuie să a�bă un ca

l13.cter ontologic, şi nu logic. Dublul caracter al logicii 

hegel iene îşi găseşte e�plicaţia şi aici tn întemeierea ei 

idealist-obiectivă, în concepţia iJdentităţii subiect-obiect, 

care nu numai că nu îngădu ie o delimitare clară a ca

tegoriilor şi metodeJolf ontologice de cele logice�noseolo

gice, n u  numai că le amestecă neîntrerupt unele cu ce

leilalte, ci, totodată, subordonează constant aserţitLIlile 

ontologice puncte10r de vede re logic-ierarhice, violentîn-

11 iHegel . Enciclopedia . . .  , partea 1, ed . cit . ,  p. 286. 
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d u-le şi detonn�nduJle astfel . Acolo unde dc�copcră e1e
nlente noi, gnoseologic rodnic e, el face acest lucru ba

zîndu-se - conştient sau iJlJConştient - pe on to logia sa 

adevărată. 

Această stare de lucruri se văJde§te cel mai limpede 

cînd abo rdăm descoperirea metodologică cea mai impor

tantă a lui Hege�, determilll aţiile ref,lexive. Credem - şi 
sperăm că în cele ce urmează vom putea să şi demon

străm acest lucru - că ne aflăm aici în faţa problemei 

centrale a diaJlecticii sale, atît în ceea ce priveşte dina

mica şi structura - independente de conştiinţă - ale 
reali tăţii, cît şi în ceea ce priveşte diferitele lor oglinciiri 

în conştiinţa subiectivă. Este cu totl1'1 de înţeles .că lIegel 

ÎIIlsuşi pune această probllemă în mod nemi}locit din per
spectivă gnoseologică, desigur, potrivit noU/lui şi impor

tantului sens al propriei saJle teorii a cunoaşterii, radical 

deosebită de cea a predecesorilor şi urmaşilor săcr , şi anume 

aşa cum apare ea în Fenomenologia spiritului. I n  fond, 

elementele metodologice fundamentale din această operă 

sînt următoarele : cum iau naştere În conştiinţa omului 

diferite1e trepte, categorii etc. ale gin di f'i i omeneşti în 

aJCellaşi timp ca prodwe şi instrumente �le ap roprie ri i 

mentale şi practice a reali tăţii, para1 el cu dezvol tarea lor, 
cum infirmarea lor treptată, integraJ1 ă sau parţială, duce 

la un mod de cunoaştere mai adecvat adevăratei esente 

a realităţii, pînă oÎnd la subiect poate să apară o perce

pere autentică a realităţii .  I n ceea ce urmează - ţirund 

seama de critica făcută În prima parte a stud iului no
stru - vom face abstracţie de soluţia specifi,c hegeliană, 

de preschimbarea substanţei în subiect, şi nu VlOm analiza 

decît rezu�tatelle realle ale acestui proces. Este semnifi

cativ fa.ptul că Hegel tratează apari ţia determinaţiilor 

reflexive în sistemul său Într-o secţiune care poartă şi 

ea titJlul de Fenomenologie. El porneşte de la viziunea 

lumii la niveliUl percepţiei şi cercetează cum din interre

laţiile între reaHi tate şi încercările omeneşti de a subordona 

subiectivitatea, aceste încercări se ridică la nivelUlI in te

lec tului. Atitudinea "naturală" a omului este cu aces t 

prilej caraeterimtă de fCllptul că el descoperă Ln realitate 

obiocte singulare şi că încea rcă să le cuprindă în forma 

lo r nemij locit dată în izolarea lor aparentă. Această 

încercare produce însă spontan con,tmri ul ei, rapo rta rea 
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unul la aI tuJl a obiectelor care apar nemij locit, şi din 

această cont radicţie născută în comportarea spon tană 

faţă de realitate rezultă de1:erminaţi�le reflexive : "Conţi

nutul conştiinţei sensibile este în sine însuşi dialect ic. El 

trebuie să fie singularul ; dar tocmai prin aceasta. . .  în

trucît conţinutul singular exclude din sine al tceva - el 

se raportează la al tceva, el se arată ca trecînd dincolo 
de sine, ca depinzînd de al oceva, ca mijlloci.t de acesta, 

ca avînd în si ne însuşi al tceva. A devărul următor al sin
gularului imediat este, aşadar, acela că el e rapo rtat 

Ia altceva. Dete r,minaţiile a'cestui rapo rt sîn t ceea ce 

nu mim determinaţii ale reflexiei" 12 . D�n mişcarea astfel 

orientată a subiectivităţii Ln efortul de a cuprinde men

tal realitatea 5e naşte intelectul,  .primul lăcaş nemij locit 

al deteruninraţiaor reflexive . 

AiG:i pare a se ivi o problemă în primul rînd gno

seologică. Desigu r, o problemă care pentru perioada de 

trecere în .care s-a fo.rmat fi lozofia hegeliană a avut o 

însemnătate hotărîtoare, şi anume nu numai în sens pur 

istoric l imitat la această perioa dă, ci ca  o problemă im

portantă, ba chiar centrală, a oricărei gîndiri teme,inice 

asupra realităţii .  De aceea, determinaţiile retilexive apar 

încă la Kant, în primul rînd în lucrarea sa dialectiJCă, 

în Critica puterii de judecată. Acolo, ele au, desigur, un 

canocter pur gnoseologiJc ; ele se deosebesc doar prin 

aJCeea că parcurg drumul mental de la UlIliversaJ la par

ticul,ar sau. drumul invers. Ele nu au nici un raport 

direct cu probUema trecerii de la inte1ect la raţiune,  care 

pentru Hegel are o impo�tanţă hotăr.îtoare. La Kant, in

telectul şi raţiunea se opun metafizic unul alteia şi se 

eXlClud rociproc. Raţiunea pură este transcendentă în 

J1aport cu fenomenele, ea nu poate atinge niciodată ni

velull unei utilizări empirice adecvate. Dar, în vreme ce 

conceptul de raţiune al lui Kant ducea la  dialectica tJ1an

scendentală, la  contestare'a oricărei posibiHtăţi de cu

noaştere a hlJCruJlui in sine, în fi,lozofia romantică ia 

naştere, mai întîi la Schel11ing, o transcendenţă iraţională, 

ref,Lexia este "privită, din cauza felului ei de a detef'Iuina, 

drept antipod şi duşman ered:itar ai mod'l1luli de a conSl-

12 En ciclopedia, partea a III-a, 00. 'Cit., p. 4 1 3 . 
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dera absolut" 13. Astfel, din cntica unilaterală a carac

terului nedialectic al simplei cunoaşteri prin inte'lect se 

trage concluzia unui sal t în iraţ10nalitatea transcendentă ; 
intelectului nu-i este opusă, ca la Hegel, raţiunea, care 

izvorăşte din proprjul lui caracter contradictoriru, ci se 

în treprinde saI tul îndrăzneţ spre intuiţia intelecruală, ceea 

ce, dUJPă cum am observat deja cu alt prilej , are drept 
urmare şi depăşirea contradicţi iilor prin dispariţia lor în 
absolut. Hegel a protestat încă în perioada colaboră1rii 

sale cu Schell ing funpotriva unei asemenea degradări a 

intelectului. In noteJle salle din Jena, el scrie : "Raţiunea 

fără in telect nu este nimic, �n t imp ce intelectUJl e c('va 

chiar şi fără raţiune. Intelectul nu. e ceva ce poate fi 

dăruit" 14. 

Raţiunea se ridică la Hegel deasupra intelect,ului prin 

aceea că ea recunoaşte corelaţia adevărată - contradic

torie, dialectică - dintre obiecte în aparenţă de-lSine-s tă

tătoare şi total independente unele de altele 1n viaţă şi 

în respectivele categorii şi relaţii categoriale în reaJlitatea 

obiectivă şi în gîndirea corectă. Fiecare act al raţiunii 

este deci, totodată, o confirmare şi o depăş1re a modului 

propriu intelectului de a concepe rea'litatea. Hegel în

făţişează această opozi �ie în legătură cu unele categorii 

astfel : �,Că pentru cea din urmă (raţiunea. - G. L.) , 

obiectul este ceea ce e determinant în-şi-pentru-sine, iden

titatea conţinutului şi a formei, a universalului şi a par

ticularului., - pentru cel dintîi ( intelectul. - G. L.) ,  

dimpotrivă, obiectul se descompune în formă şi conţi

nut, în universal şi particular, într-Qln în sine gol şi în 
determinaţia care ti vine din afara acestuia, - aşadar 

că în gîndirea intelectului conţinutul este in diferen t  f.aţă 

de forma lui, în timp ce în cunoaşterea raţională, adică 

în cunoaşterea pe treapta conceptului, el Îşi produce din 

sine forma sa" 15. Aşadar, intclectul şi raţiunea sînt opuse 

aceleiaşi lumi-obiect ( n u ca la Kant, Lumii simple10r 

fenomene şi aceleia a lucrului în sine, incognoscibi l )  ; ra-

13 Hegel. Ştiinţa logicii, 00. cit., p. 389. 
14 R.o&enkranz. H egels Leben, 546 ; Aphorismen aus 

Hegels Wasterbook, 2, 551 . 
16 Hegel. Enciclapedia . . . , partea a I I I-a, ed. cit. ,  p. 296 .  
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ţiunea şi intelectul se comportă Într-adevăr în mod esen
ţial dife rit faţă de lumea-obiect, dar această deosebire 
ia naş tere, cu o necesitate dialectică imanentă, tocmai din 
caracterul necesarmente contrad ic tori u  al intelectului în 

sine, ca încununarea şi desăvîrşi rea acestuia ( nu în sensul 
unei opoziţii de nedepăşit În tre in teloc�ia pliat-empi rică �i 
intuiţia intelectuală transcendcn t-iraţ!onaIă ) . Evident, 
această legătură organic-dialoctică nu trebuie să estom

peze con tradic�i,ile inerente ei. I n  atitudinea raţiunii,  ea 
manifestă comportarea faţă de real itate corespunzătoare 
esenţei acesteia : recunoaşterea faptului că ea este primar 
consti tuită din complexe stratificate, în mişcare şi din 
multiplele relaţi,i dinamke ale acestora, pe cin d intelcc
tul poate să cuprindă numai ceea ce apare nemijllocit şi 
roflectările abstracte corespunzătoare. Orkît ar fi însă de 
tra�ant contrastul, nu nUJmai că raţiunea se va dezvolta 
în totdeauna din inteLect, dar arnbelle - orientate asupra 
aceleiaşi realităţi - folosesc a'ccleaşi  categorii ca prin
cipii  ordonatoare ale aceleiaşi , dClŞi diferi t concepute, rea
lităţi, şi an ume detenninaţii le reflexive, "numai că" in
teloctul o fa�e tntr-o separaţie fals nemij locită, pe cînd 
raţiunea Într-o coordonare auten tică dialectÎ<:-'contradic
torie. 

Privind acest ,d rum gnoseologic al Jui Hegel de la in
telect la raţiune, ne putem da uşor seama de semnificaţia 
lui epocală : în opoziţie cu gîndi torii anteriori şi contem
porani cu el, Hegel reU!şeşte să pună bazele cunoaşterii 
unei realităţi complexe dinamic-IContradictocii, fondate pe 
totalităţi, 'răstui'nînd astfel gnoseologia din secolele a1 

XVII I  ... lea şi al XIX-lea. El a impus raţionalitClltea supe
rioară ,realizabilă �n intregul domeniu al cunoaşterii, el 
nu se opreşte, ca .i:lU1IllinlÎ.smul, la intelect, el n u  1mpinge, 
cum face Kant, cunoaşterea raţionaJlă lÎn imperiul incognos
cihiJ al �ucrului în sine, el nu se rătăceşte, ca Schelding 
şi l1"OIIlanticii, drept urmare a criticii ,intelectului, in ţara 
învăluită de neguri a iraţio.nalităţii. Sînt deci mdreptăţite 
c uvintele �ui Lenin că diaJloctÎ'Ca este gnoseoIogia lui 
Hegel 16• Dar, întruoît, totodată, teoria marxistă a cunoaş

terii ca doctrină a dia;locticii subiective presupune ronstant 

16 Vezi V. 1. Lenin. Opere ccmpleteJ voI. 29, Bucu
reşti, Edit'Ulra politică, 1 966, p .  30 l .  
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o on tologie, şi anume doctrina despre dialectica obiectivă 
a realităţii, şi in trucÎt teoria marx.i5tă a cUTIoaştepii concelpe, 
din această cauză, mi,mesis-U11 ca formă de�ine-'stătătoare 
a reprodUlCe rii mentale a realităţii, wcotim că această idee 
necesită o I ămurilfe sUipl�mentară. Se ştie că mimesis-ul a 
dispărut aproape complet din g,floseologia timpurilor mo
derne ; o excepţie o constituie materialismul f�lozofic, unde 
mimesis-ul - făcind abstraJCţie de jntuiţiile geniale a1e 
lu� Diderot - a dooondit o formă limitată, de t,ip mecanic
fotografic. O r, :în crepuscul uJ ce domină Jn doctrina hege
l i ană a iden tităţii subiect-obiect, o latu ră care arată dru
mul înainte constă [n faptul că această doctrină cU!prinde, 
ca o componentă ascunsă, germeni ai mim�i'S-ului  dialeC
tic. Căci, după cum o ICere metoda din Fen omen o logia 

lui  Hegel,  d rumul gnoseologic, drumul 'Cuoeririi prin gînd 
a lumii în general, deci şi drumul de l a  intelect ,la raţiune, 
merge paralel /CU drumul parcuI1S de modul fenomenal de 
apariţie a reaHtăţii, către esenţa ei . ,Doctrina identi tăţii 
subiect-obiec t nu numai că permite �ecunoaşterea priori
tăţii absolute a existentului \În-sine în rapo rt cu ,propri a 

sa deverure-.pentru-noi, [n cunoaşte re, ci totodată, in cazul 
unei juste coordonări a principiul ui subiectiv ou cel obie1c
.t iv, însăşi .1ogTiea Il uc ruriJor rele'V'ă o semn ifri'caţie prepon
derentă a ultimului, deşi aceasta nu se .real izează niciodată 
conştien t. I n tr-adevă r, această 5mpletire a paralel ismului  
subiectivitate-obiectivi tate ne aduce in preajma mimesis
ului, iar pe de al tă parte şi totodată, rămînînd in această 
prnvirnţă, evident, tot atît de puţin univoc detenninată, ea 
ne duce ,la depăşirea util izării moderne mecanÎoce a mime
.sis-ulu� .şi 1a o apropiere de uti'liza'rea lui mai dialectică 
de către Aristotel . Desigu r, în această privinţă n u  trebuie 
trecut cu vederea că fiJlozofia gernnană din tCllCe a vreme, 
şi anume de �a Kant incoace, a 5nceput să el abo reze 
rolul a'ctiv al subiectului în p rocesul de cunoaşte re. Aici 
,trebuie însă !Să ţinem seama că Hegel a contestat hotărît 
,activ�tatea creatoare a subiectului în lSens kantian sau 
fichtean ; că la el  'această activitate este IÎn totde auna doar 
un aspect al conexiunii indestructibile dintre subiectivi

tate şi obiectivi tate ; că l a  el această activi tate constă,  
.în esenţă, �n a aj unge � a  o aseme nea comportare în rapo rt 

cu lumea ca,re să nu 'Împied ice reveilarea esenţe i  obioc tive 

a lumii, ci, dimpotrivă, să o favo r.izeze, tocmai prin faptul 
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.că biruie formele nemij loci te ale ,fenomenului şi  le depă

şeşte . "Pe cel care priveşte raţional lumea - spune He

gel -, şi ea îl pl1iveşte raţional ; cele două aspec te se 

determină ;recip roc" 17. ACe3JStă poziţie a lui Hegel este 

mul t mai apropiată de a'cel Goethe pe care Heine îl 

numea "oglinda lum ii" deoît de a'ctivi smul unilateral al 
glÎndi ri i  la Kant şi Fiohte .  

Este lndreptăţit să  Icons�de răm gnoseologia dialectică a 

lui I-I egel �n dependenţa ei de ontologie ; elanurile ezote

rice spre mi.mesis sîn t .doar produse accesorii ale acestei 

raJportări în ultimă iTIls tanţă la realitatea obiectivă . Iar 

cu această constatare putem reveni, pe 'un plan mai înalt  

al vizi unii, l a  detel1IDi naţiHe J'eflexive. O ricine ştie că 

acestea sînt categoriile centraJle ale logicii esenţei la Hegel.  

Esenţa :Însă - chiar şi potrivi t ontologiei sale fal se, 10-
gioiste - nu este un produs al gindirii, ci a1 fi inţei. Gîn

direa care !Se ,ridică de l a  intelect la raţiune poate sesiza 

esenţa - J.mpreună cu lCletennin aţi ile reHexive esenţă-feno

men-aparenţă - numai pentru că, după Hegel,  rcalitatea 

a 'parcurs 1n mod obiec tiv, independen t de gindire, drumul 

,de la fioinţă la esenţă. Adevărul,  profunzimea şi unive r

salita,tea acestor detenninaţii ,apar cu atît mai evidente cu 

cit adevăratul cror conţinut ontologic este el iberat mai 

hotărît de că tuşele 'logiciJste ale subioct-obiectului ,i den tic .  

,Călci, ÎIn 'această concepţie a Jui Hegel, trecerea ontologică 

de la fi inţa pe dep/lin abstra,ctă la esenţa cu mult mai 

determinată şi mai cOIllCretă rămîne o doclaraţie ildeali5,tă, 

enig,matică, ininteligibillă, �n timp ee in cazul alCceptări,i 

tezei inve�e, că, ce-i drept, drumul cunoaşterii - pe calea 

abstracţiei - duce de la fiinţa abstJra:ctă la esenţa mai 

.concretă, dar 5n reaLitate esenţa, cu mult mai concretă şi 

mai complexă, constituie punctul de plecare ontologic, 

de la oare se poate ajunge apoi, prin abstracţie, la con

ceptUlI - ev,ident tot ontologic primar - de J'iinţă, se 

.risipeşte toată această negură logicistă. ( Că şi acest carac

ter complex şi total alI esenţei, luată în seIlJS ontologic, 

es'te determinat numai relaJtiv, ş i  anume de realitatea ton

cretă, vom rvedea mai depaflte. ) De aceea nu este greu de 

înţeles că alcătuirea cattegorială a esenţei ca apropiere de 

un complex relativ tota'l se bazează pe cooldonarea reCl-

17 Die Vernu nft zn der Geschichte, 7 ;  1 2, 23. 

1 39 



procă a unor catego rii aparen t de-si ne'"lStătătoare, dar în 
.rcalitate afl arte in stI1Îru;ă intercondiţionare. 'Prin aceasta 
am a j uns deci la Ill ivelu� raţiunii ,  la detenninaţiile re

flexive . 
Oricum ar fi de,rivat Hegel caracterul existenţial al 

esen ţei, el o concepe - fiind şi în această priv:inţă un 
remarcabil (înnoitor - nu n umai ca o parte a realităţii 
§i ca o etapă spre ea, oi !În acelaşi timp ca un complex, 

nu ca o categorie izolată. Tocmai aici se eviJdenţiază ori
ginea ontologică a determinaţiilor reflexive. Categoriile 
esenţă, fenomen şi aparenţă au o străveche existenţă de

sine-stătătoare ; nici con.trastu� d�ntre ele nu es te o des
coperire recentă. Agn05ti'Oismul şi scepticismul pornesc de 

la bun inceput de la opozi ţiile per�eptibi,le a�ci, care mai 

acţionează determinant şi în 'teorii,le lui Kan t. Hegel însuşi 
întăreşte aceas tă tradiţie gnoseologică ,în concepe rea apa

renţei, a fenomenului. şi a esenţei şi, pe de o parte, arată 

cum această concepere cuprinde toate conţinuturile Junlii  

existente, iar pe de altă parte arată cum apartenenţa ior 

lăun trică la esenţă este contestată şi cum această opoziţie 
es te împinsă unilatera:l în centru 18 . I n ,spatele acestor 
concepţii, extrem de diJ'eri,te intre ele, domneşte o moşte

nire teologică din ce în ce mai ascunsă : capacitatea de 

a ..sesiza esenţa este proprie gindirii divine, pe cînd celei  

umane îi  revine doar lumea aparenţei, a fenomen ului .  

Că,  odată cu dezvoltarea societăţii burgheze moderne şi  a 

ştiinţei corespunzătoare ei, această opoziţie a fost din ce 

în ce mai ,mult secularizată, este un l ucru clar. To tuşi, 

analizele noastre anterioare ne-au arăta t că şi prin aceasta 

.principii'le filozofice care aveau iniţial o if;undamen tare 

teologică nu au ISUlferi,t n ici !În această problemă ră.5tur

Jlăl'i radicrule. La urma-urmei, ceri nţa formulată de BeUar

min d'aţă de ştiinţă, cerinţă Ja care ne-am mai referi t" 

este ca ea să lase relig,iei aprofundarea esenţei 

mul ţumească cu cercetarea lumii fenomenelor. 

.cu timpul metodele se rafinează tot mai mult. 

şi să se 

Evident , 

Prepon-

derenţa abordării gnoseologke duce ehiar la conceperea 

esenţei într-un mod care o face - părelnic - accesibilă 

cunoaşterii ştiinţifice umane, şi a nume în aşa fel incît 

18 Hegel. Ştiinta logicii, 00. cit. ,  p. 380,  
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esenţa l)1 -ar fi decît o ab�tracţie  creată de subiect, ca re 
este dobî ndi tă prin gene ralizarea ex.perienţei !Sensibille, dar 

care, tocmai de aceea, ar avea tot atît de puţin de-a 
face cu realitatea existînd în sine, ca şi bazele sale, ex
perienţa sensibilă din percepţie şi reprezentare ; ba cîteo
dată chiar mai puţin docÎt alCestea din urmă . Şi chiar şi 

.atunc i  cind acest proces de abstracţie este separat de 
experienţă, oînd dobîndeş te o ,structură de-s-ine-stătătoare 
- la Kant apriorică -, separaţia insurmontabilă dintre 

fenomen şi esenţă (ca categorii ontologice) se menţine ca 
atare.  Cu multiple variaţii, aceste ,l,inii de de2JVoltare duc 
pînă la neopozitivismul con temporan. 

Actul filozofic revoluţionar al ,lui Hegel, descope.rirea 
determinaţiitlor reflexive şi situarea lor în punctul central, 

constă, jnainte de toate, în Înlăturarea ontologică a pră
pastiei care separă jn mod absolut fenomenul şi esenţa. 
Intrucit esenţa este coocepută nu ca ceva transcendent
existent şi nici! ca prooUlSul unui proces mentaJ de abstra c
ti zare, ci ca moment al unui complex dinamic, în care 
esenţa, fenomenul şi aparenţa se preschimbă neîncetat 
unele într-altele, determinaţiile ,ref.lexive apar tn această 
nouă va riantă ca avind caracter primar ontologic. Că 
Hegel a tratat aceste raporturi ontologice preoumpănitor 

drept un complex Jog.iJCist, ştim deja prea bine peThtru a 

n u  observa relaţiile ontologice care se ascund sub expu

nerile aparent pur logice. 'Hegel pleacă în descrierea sa 

de la datul 111emijlocit şi de aceea nooezvoltat şi abstract 

aiI acestor complexe, dar raporturile esenţiale sînt uşor obser

vabile încă pe această treaptă a cunoaşterii. El spune : 

",Ceea ce îi stă în {aţă ( esenţei. - G.L. ) este numai 

aparenţă. Numai că aparenţa este propria afirmare a 

esenţei. . .  Această aparenţă nu e un ce exterior, unJ altceva 

pentru esenţă, ci este propria aparenţă a esenţei. Răs

frîngerea esenţei !În ea însăşi este reflectareaCC 19. Faptul 

că esenţa şi aparenţa, în pofida contrastului lor radical, 

sînt indisolubil legate una de a;l.ta, că ele nu pot exista 

in nici un fel UIIla fără cealaltă, oferă baza ontologică a 

drwnului gnoseologic de :la intelect �a ,raţiune ; inteloctul 

rămîne ancorat �n datul nean.iJjJocit al opoziţiei, care totuşi 

19 Op. cit ., p. 3 7 7-3 78.  
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es te şi o prop rietate ontologică a complexului, pe cind 

raţiunea se ridică -treptat, prin numeroase treceri, care 

nu pot fii analizate aici, la înţelegerea cOlnplexului ca 

totalitate dialecti-că . 

Dialectica lfeaJl�tăţii, pe care o cunoaşte raţiunea, constă 
în aceea că momentele reaHtăţii sînt simul tan şi insepa

rabil  independente şi :dependente unele de al tele, că ade

vărul for este ândată falsificat cînd UII1ul dintre aceste 

raporturi dobindeşte o semnificaţie absolută care exol ude 

raportul opus, dar şi atunci cînd, în puritatea lor, dife

renţele, opoziţii le apar estompate. Esenţa, fenomenul şi  

aparenţa sint, aşadar, determinaţii Il"eflexive în măsura în 

care exprimă acest raport ; orice "'fenomen este esenţă 

care apare, orice esenţă apare într-un fel oarecare, nic i 

una nu poate exista fără aJCest r31pOpt dinamic-contradic

toriu, fiecare este menţinîndu-şi şi abandoI1lÎndu ... şi neîncetat 

propri a ei existen ţă, intdnd �n acest raport opus. Justa 

concepere a detemnilliaţii1lor refJex�ve diJstruge nu nucrnai 

duali tatea încremenită a unor enti-tăţi aparent i ndepen

dente, provenită din teologie, dar activă şi ân zilele noas

tre, ci, lin acelaşi timp, distlluge şi vechea prej udecată 

că formele nemijiocit fixa'te ale obiectuClJlităţii, constitui te 

prin anClJlogie cu reitatea, ar avea vreo prioritate onto

logică faţă de simplele raporturi, relaţii etc. care -le separă 

§i le unesc, .în care jşi găsesc expresia interacţiunile lo r 

reale . Ontologic, acestea se află la acel aşi n ivel al realităţii 

,ca şi obiectele în sens mai restrîns. Şi unele şi celelalte 

s.Înt la Ifel cunoscute de .raţiune, in ambele cazUfl con

cordanţa cu reali tatea este unicul criteriu că au fos t 

gîndite corect .  Deci, în accepţia lui Hegel nu se mai 

poate spune că obiectele ar  exista aşa sau altfel, ci că 

raporturile, relaţiile lor eoc. ar fi Il'eZUhate men talc al e  
unui proces de ab®tracţie sau ale unei ahe eXlpe rienţe. 

Fireşte, aici nu este posibil să analizăm această dialec

tică în mod de taliat. Es te suficient să stabilim că Hegel,  

concepÎnd !În acest fel rapo rturile din tre esenţă, fenome n 

şi aparenţă, a pus cin evidenţă elemen tele gene rale ale 

determinaţiilor reflexive. Expunerile care urnnează la Hegel 

în această parte de mij loc a Logicii sale se extind asupra 

cclor mai importante categorii ale tfeali tăţii şi ale <,unoaşte

Tii ei adecvate prin ,raţiune.  Nic i  în acest caz nu es te 
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po sibilă o expunere cuprinzătoare, mul tilaterală a proble

mei şi deci trebuie să ne limităm .la ceea ce este cen tral . 

După cum am văzut, cunoaşterea dete rminaţiilor reflexive 
ca detenninaţii ale structurii şi dinamicii reali tăţii repre

zintă ,răspunsul dialectic la o problemă străveche, denatu

ra tă de .idei teologice şi eriJptoteologice. Concretiza rea mai 
d eparte a aplicării acestei noi metode ne duce direct în 
inima dialecticii. Este vorba de Ifaptul că Hegel cercetează 

relaţiile ln care na tura intimă a tuturor obiectelor ( in

clusiv proceselor etc. ) devine vizibilă ca natură in timă a 

raportului lor cu sine şi, totodată., cu fiecare altul într-un 

§ir de categorii ale transformării corespunzătoare în con

trar, care merge de la identitate şi pînă J a  contradicţie. 

Şi  aici se eviden ţiază o ruptură in raport cu felul anterior 

de a considera lucrurile, în trucît înăuntrul identi tăţii  în
seşi Hegel indică diversitatea, iar înlăuntrul simplei deose
biri - existenţa în sine a contradicţiei ; în categoria apa

rent logic-tautologică de wentitate, el descoperă, pe de 

o parte, caracterul reflexiv al raportării l a  altul, iar pe 
de altă parte, şi lin strînsă legătură cu aceasta, realitatea 

ei indivizibilă. Tocmai această secţiune dobîndeşte la He

gel o tratare preponderent logică, care decurge spon

tan direct din tema tratată în totdeauna logic, dar care, 

totodată, tocmai de aceea mai ,des ascunde decît pune în 

evidenţă ceea ce e rodnic şi nou, astfel că aici devine 

inevi,tabiJă o i nterpretare mai liberă, care pe alocuri depă

§eşte textul . Credem însă că şi o asemenea comen tare 

poate să se Încadreze �n intenţi ile ultime ale l ui Hegel şi 

că ea nu trebuie \Să introducă !Ceva străin în lumea gînd u

rilor sale, cel puţin nu in privinţa unei 'tendinţe me reu acti� 

p rezente .în gîndirea lui. ,I n notele sale din Jena se gă

seşte o foarte interesantă confesiune cu 'privi,re la raportul 

din tre cercetarea autentică şi principiile generale, con{e

siune care oglindeşte clar lupta lăun trică a tînărului 

Hegel �ntre principiile ,logice şi obiectualitatea sesizată 

ontologi c. Acest fragmen t  dă interpretării noastre un temei 

în înseşi frămân tările lui Hegel : ",Pentru studiul unei 

şt i inţe este necesar să nu ne lăsăm abătuţi de principii. 

Ele sînt  generale şi nu semnifică !prea mult. După cum se 

par(', semnificaţia lor o posedă abia cel ce posedă particu

laru1 . Deseo ri, ele sîn t chiar greşite. Ele sînt cunoştinţele 
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d esp re l u cru,  dar l ucrul este deseori mai bun decît c unoş

t inţele" 20. 

Polemica lui Hegel împotriva tautologiei A = A  por

neşte to t de la p rioritatea ontologică a complexului  faţă 
de elementele izolate. ( Nu trebuie să uităm, cu acest 

prilej , importantul rol pozitiv pe care îl joacă tautologia 

logică în gnoseologia neopozi tivi:stă. )  Străduinţele lui  
Hegel în acest domeniu urmăresc să demonstreze că deo
sebirea nu poate fi eliminată din iden titate, nici din ea 

însăşi, n ici din relaţia ei cu altul ; în 'fonna logică, Hegel 
exp rimă acest lucru astfel : "î nsuşi principiul identităţii 

:şi, încă şi mai mult, acela al con tradicţiei nu sîn t numai 

de n atură analitică, ci sînt şi de nat�ră sintetică" 21. Chia: 

şi de aici .reiese că pentru el identitatea este o catego rie 

a obiectualităţii existente şi că ea nu aparţine doar logicii  
formale. Acest lucru are,  pentru conceperea on tologică a 

acestui  ansamhl u de probleme, două consecinţe importante, 

care, deşi sînt ra reo ri fo rmulate de Hegel expresis verbis 

Jn expunere a  sa, totuşi sînt pretutindeni conţinute in ea 

în mod implicit.  

Prima prohlemă ar Iputea să sune ap roximativ aşa : 

păst rarea şi pierderea ide nti tăţii înseşi este un p roces 

real, ceea ce exprimă - sub o nouă lat ură - deZlvol
tarea specific hegel iană a doctrinei lui  Herac.l i t  despre 

universalitatea şi omn ipotenţa deveniri i .  Dacă identi tatea 

este o prop rietate obiec tuală ( identitatea a ceva cu sine)  

§ i  acest obiect se află :Într-o interacţiune procesuală ne

întreruptă cu mediul său �i dacă chiar existenţa sa însăşi 

este, totodată, efectul corespu nzător al unui proces lăun

tric generat de acţiunea reciprocă a părţilor sale consti
tutive, atunci în mod necesar iau neîntrerupt n aştere 

schimbări care prilejuiesc mereu .şi me reu �ntrebarea : oare 

obiectul care se află în schimbare continuă să fie "acelaşi" ? 
Această în trebare este din punct de ;vedere ontologic deo

sebLt de importantă, deoarece Ja dife ritele niveluri ale d"i in

ţei ea trebuie să primească u n  ,răspuns foarte diferit, în 

funcţie de structura şi dinamica foarte diferite ale inter

relaţiilor interne şi externe. De aici pot rezul ta p robleme 

20 Rosenkr.anz. H egels Leben, 545 ; Aph orismen aus 
H egels Wastebook, 2 ,  549. 

21 HegeL Ştiinţa logicii, 00. cit., p. 40 1 .  
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importante şi interesante încă Ia nivelul naturii anorganice, 

îndeosebi în domeniul a ceea ce N. Hartmann numeş te 

configuraţie. Mai complicată şi ontologic mai importantă 

este situaţia in cazul naturii organice . IntrucÎt fiecare 
fiinţă orga n ică îşi menţine ex istenţa prin tr-un proces lă

untric de reproducere ( în sens dublu, ontogenetic şi filo

gene tic ) şi, totoda tă, se află în tr-o neîn treruptă in terac

ţiune cu mediU'l,  păstrarea sau pierde rea identi tăţii este 
o problemă atît de concretă, încît orice şt i inţă particulară 

care vrea să fie luată în serios trebuie să se ocupe pe l 

manen t de ea. 
Interrelaţii şi mai complicate apar în domeniul exis

tenţei sociale . Fără a putea măca&- să indicăm alCl com

ponentele dinamice, e totuşi clar că este o problemă 

§tiinţifică de prim rang dacă o naţiune, o clasă etc., me r

gînd pînă la indivld� îşi păstrează sau îşi pierd propria 

lor identitate. E su� icient să arătăm cum tratează Hegel 

în Filozofia dreptului prin cip.i ul "de2JVdltării independente 
a particularului". In an tichitate, el este factorul hotărîtor 

al destrămării societăţii şi statului ,  iar !În timpurile noas

tre,  temeiul existenţei !lor. Faptul că ceea ce Hegel tra
tează aici în formă ideologică este sesizat de Mal x în 
spirit  riguros ştiinţific, ca schimbare a funcţiei social-eco

nomice a capitalului comercial şi bănesc în aceste perioade� 
a rată poate şi mai pregnant importanţa acestui mod de 

a pune problema pen tl"u ontologia existenţei sociale 22. 

Tratarea pr�umpănitor logici stă a acestei probleme de 

către Hegel a avut drept urmare faptul că ea a fost de 
cele mai multe ori contestată sau apărată, cu totul ste
ril, tot ca o problemă logică. Consideraţiile noastre nu 

pot pretinde, fireşte, să aboldeze in extenso laturile onto

logice ascunse sau chiar şi cu atît mai puţin să dea răs
punsuri. Noi am vrut doar să enunţăm problema ca 

atare şi amplele ei implicaţii, care, to todată, pun in lu
mină importanţa notăritoare pe care o are pen tru dialec

tica lui Hegel, tocmai în sens ontologic, formularea ei ca 

identitate şi nonidentitate. 

Aceasta ne conduce la al doilea complex de probleme, 

la lanţul dialectic ce pleacă de la iden titate şi ajunge, 

22 Heged. Principiile filozofiei dreptului, Bucu reşti, Edi
tura Academiei R.S.R., 1969, p. 1 47, 2 1 8. 
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trecînd prin deosebi re şi diversitate, la opoziţie şi contra
d icţie. Şi în această privinţă, influenţa ulterioară a aces

tor analize de importanţă fundamentală ale lui Hegel a 

fost relativ mai mică : din nou pentru că forma logică a 

eXlpunerii sale a camuflat conţinutul ontologic ascuns în 
ea şi a determinat o preocupare rela tiv puternică pentru 
cele două extreme - identitatea şi contradicţia - şi 

destul de frecventa neglijare a trecerilor ca re leagă cei 

doi termeni. Acest lucru este cu atît mai izbitor, cu cît 

abordarea metodologU'C similară de către Hegel a p roble

mei trecerii de la cantitate la calitate s-a bucurat de mare 
popularitate prin tre marxişti şi adversarii lor. (Asupra 

temeiurilor gnoseologice şi ontice ale acestei �n rudiri struc

turale vom reveni ulterior. ) I n  linii cu totul mari, aici 

e vorba despre faptul că in domenitil ontologic al deter

minaţiilor reflexive creşterea sau descreşterea unui mo

men t din corelaţia dialectică, care constituie un complex, 
nu acţionează Într-o procesualitate continuă, ci, dimpo

trivă, în aceste interacţiuni apar în anumi te puncte - si

tuate al tJfel în fiecare con text concret - salturi, schim

bări bruşte în structura şi dinamica complexului . Obiectiv, 

la baza expune rilor lui Hegel, de care urmează să ne 

ocupăm, se află aceste probleme, şi anume la cel mai 

înalt nivel de generalitate, care şi ea dobîndeşte aici, din 

păcate, o formă precumpănitor logică. Este Însă in tere

sant de observat cum din cînd în cînd apar la suprafaţă 

importante cons tatări ontologice, punînd in lumină temeiu

rile ontologice ascunse ale analizelor logice. Astfel, vor

pind, de pildă, despre deosebire, Hegel spune : "Deose

birea în gene ral e ,dej a contradicţia în sine ; fiindcă ea 

este unitate a uno r  ceva care există numai intrucit nu sînt 

una şi e separare a uno r  ceva care există numai ca sepa

rate sub acelaşi raport" 23. Raportul dinami{:-dialectic pe 
care Hegel îl defineşte aici spunînd că deosebirea este 

forma în sine a contradicţiei se înscrie în linia generală 

a co ncepţiei sale despre orice dezvol tare ; să ne gîndim 

la fragmentele citate anterior din Fenomen ologie, în care 

orice nou apare la început abstract (doar în sine) , pen

tru a se dezvolta treptat în fo rme mai co ncrete .  La acest 

23 Hegel. Ştiinţa logicii, ed. c�t., p. 4 1 7 .  
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nivel de foarte mare generalitate, atari direcţii de dezvol
tare dobîndesc o semnificaţie sporită : ele arată cum, prin 
simplă creştere, anumite complexe de obiecte şi relaţiile 
lor pot trece p rin transfonnări calitative radioeale, dar că 
aoeestea nu alpar "din senin", adilCă, în ultimă instanţă, nu 
sînt întîmplătoare, ci sîn t, ca prefacere decisivă, produse 

ale unor modificări treptate şi fine. A'semenea constatări 
sînt de cea mai mare importanţă pentru întreaga ontolo
gie. Amintim doar pe scurt faptul că, atunci cînd e vorba 

despre moduri de fiinţare de un nivel mai înalt şi mai 
complicat, aceste raporturi dobîndesc şi ele prin com

plexitatea lor determinaţii de formă superioare. Din nou 
apare ai-ei, porn ind de la formele simple ale naturii anor
gan ice, trecind prin eonfiguraţii la lumea organică ( să ne 
gindim, de pildă, la fenomenul mutaţiei )  şi aj ungînd l a  
existenţa socială, un ş i r  d e  complicaţii tot mai mari şi 
de aceea calitati,v diferite, în care - din nou potrivit legii 

dialecticii înţelese ontologic - formele superioare cuprind 
în sine un nou inderivabil, dar totuşi, în cadrul existen
ţei, nu pot lua naştere decît pe baza ,formelor mai sim

ple ; fără fiinţare ... în-sine nu poate exista nici fiinţare-pen
tru'"lSLne. 

Dacă trecem acum la a treia grupă principală de deter
minaţii reflexive, la nemij locire şi mij locire, 5nttmpinăm 
în expunere dificultatea că Hegel, într-adevăr, foloseşte 

această pereche de determinaţii în intreaga sa filozofie 

în mod curent şi acoroîndu-i un loc central, dar nu o 

examinează �n mod special nicăieri, nici chiar a-eolo unde 

se ocupă de determinaţiile reflexive ; ou toate acestea, chiar 

şi cea mai fugitivă privire este suficientă pentru a sesiza 

esenţialul şi specificul acestei perechi de de terminaţii : 

obiectiv - inseparabilitatea lor, cu toate că apar ca două 

entităţi independente şi de-sine-stătătoare, subiecti,v - ri

dicarea de la in telect la raţiune. Acest mod de a apărea 

îl relevă, desigur, şi Hegel, atrăgînd atenţia asupra ,,,fap

tul ui că, deşi cele două momente apar ca fiind distincte, 

n ici unul din ele nu .poate lipsi, ele fiind �n legătură in

disolubilă" 24. 1 n  notele anterioare, el arată că ambele 

po t  fi găsite ,,.În conştiinţă" . Prin aceasta, după cum vom 

24 Hegel. En ciclopedia� partea 1, ed. cit., p .  52. 
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vedea de mdată, el atinge, fireşte, intr-W'l mod unilateral 
o ,particularitate importantă a determinaţiilor reflexive : 
faptul că ele sint legate de subiectul cunoscător. Noi însă 
sîntem de părere că această teză a lui Hegel se potri
veşte numai nemijlocirii, nu Însă şi mij1oci rii. M ijlocirea 
este o sinteză categorială în cel mai înalt grad obiectivă, 
foarte generală a tuturor forţelor, proceselor etc.,  care de
ternnină apariţia, funcţionarea şi existenţa specifică a unui 
complex. Deci, nici în natură şi nici în societate nu poate 
exista un obiect care să nu fie �n acest sens - şi acesta 
este şi sensul avut în vedere de Hegel - ceva mij locit, 
.rezultatul unor mij lociri. In acest sens, mij locirea este o 
categorie obiectivă, ontologică, care � trebuie să fie prezentă 
în orice realitate, independent de subiect. 

In schimb, în ceea ce priveşte nemij:locirea, Hegel a 
sesizat cît se poate de profund adevărul, defin ind-o drept 
o categorie a conştiinţei. Desigur, ceea ce sesizează con
ştiinţa drept nemij locire e legat, de asemenea, de anumi te 
stări de lucruri obiective, fiind abi a  apoi desprins din ele. 
Căci, pe de o parte, toate procesele de mij locire parcurg 
stări ale complexelor respective, iar aceste stări există 
obiectiv, chiar dacă conştii nţa nu le sesizează ca nemij 
locire a acesto r complexe. Aceasta se referă mai ales l a  
natura anorganică, unde o atare nemij locire existentă in 
sine se transfo rmă numai în conştiin ţa umană într-una 
existentă pentru noi şi nu cere nici un f�l de semnifi
caţie ontologică pen tru procesul de mij locire în sine. Pe 
de altă parte, există însă şi o eficienţă reală a nemij lo
citului care nu trebuie să treacă prin nici un fel de con
ştiinţă �i care tn toate cazurile in tră într-un rapo rt re
flexiv cu mijlocirea. Ne referim la natura organică, în 
care fiinţa vie, lie plantă, fie animal, se află în inter
acţiune cu mediul ca un întreg ce se reproduce. Aici in ter
acţionează - nemijlocit obiectw - crunplexe cu complexe, 
şi anume numai un .întreg finit, în stare de funcţiune, 
nedescompus, intră Într-o legătu ră nemijlocit necesară cu 
un ântreg de acelaşi fel. (Că �tiinţa descoperă treptat mij 
loci rile pe care le au aceste il"aporturi dintre nemij lo
ciri n-are nici o legătuTă cu problema noastră. ) Abia în 
existenta specific umană, în existenţa socială, ŞI anume 
pe o treaptă extrem de primitivă, în muncă, în limbaj , 
se separă şi se îmbină nemij'locirea şi mijoloci rile ŞI apar ca 
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determinaţii reflexive ontologice. Aici avem deci în faţa 

noastră o conexiune categorială caracteristică pentru exis

tenţa socială, şi numai pentru ea, deşi, după cum am 

văzut, chiar o atare determinaţie specific socială n-ar 

putea să existe fă ră să fi avut "an tecedente" în natură.  

I-Iegel are în vooere şi  semnifi�aţia socială a acestor de
terminaţii reflexive ; să ne gîndim la anal iza obişnuinţei 
ca "a doua natură" în Enciclopedie. 

Dacă nu vrem ca această schiţă să devină un înt reg 

volum, este imposibil să interpretăm în acel'aşi fel întreaga 

"logică a esenţei" . Vom face in să observaţia gene rală 
că tocmai în această problemă apar din ontologia idealistă 

a identităţii subiect-obiect şi din eXlpunerea ei  logicistă 

momentele deformante decisive, şi anume "derivarea" lo
gică a unei determinaţii reflexive din alta şi, în conse

cinţă, ordonarea lor ieraIihică ( catego ria superioară şi 

posterioară fiind "adevărul" celei inferioare şi anterioare ) .  

tn legătură cu aceasta, pe Lîngă anomaliile ie rarhiei lo

gice, despre care am vorbit, apare o problemă ontologică 

nouă, deosebit de importantă, aceea a dimensiunilor cate
go riilor. Abia în cursul acestei eXipuneri se va putea lămuri 

în ce măsură catego riile autentic on tologice, ca determi

naţii ale unei realităţi în sine eterogene, sînt moduTi de 
fJeprimare a pluridimensiona1ităţii acesteia. DalCă luăm, de 
p�1dă, determinaţii reflexive ca formă-conţinut sau esenţă
fenomen, e clar că ele sînt eterogene, că dezvăluie dimen

siuni diferi te ale reali tăţii procesuale, că, din această 

cauză, se suprapun adesea, că rel'aţia lor reciprocă poate 
fi concepută adecvat numai analiZJÎnd particul aritatea ei 
în fiecare caz singu'lar, în principiu concret. Gindirea 

însă omogenizează cu aceeaşi necesitate cu care realitatea 
existentă în si ne este eterogenă. Aceasta ridică în faţa 

on tologiei probleme metodologice foarte importante, care 

la un asemenea ni�l de genera1itate pot fi doar schiţate, 
dar nu soluţionate. Deocamda tă se poate spune numai că 

aici devine necesară o permanentă autoco rectare - onto

logică - a gtindi rii omogenizante. Este, de asemenea, clar 
că cele mai puterni'Ce tendinţe de omogen izare se manifestă 
tocmai în elaborarea logică şi matematică a conceptelor. 
Aşa se explică discrepanţele lăuntrice, repetat relevate de 

noi, din eXlpunerea - axată pe logică - de către Hegel 

a ontologiei sale ; aJşa se e�l:ică, în direcţi a  contrară, defor-
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marea realităţii în neopozitivism. Inevitabilitatea tratării 
ontologice se manifestă în această conlucrare sub forma 
unei metodici care în nici un caz nu poate să rămînă limi
tată doar la filozofie ca atare, ci mai degrabă trebuie să 
intervină spontan în orice analiză şti inţifică ; astfel, ce
rinţa ca formulele matematke folosite în fizică, biologie, 
economie etc., pentru a nu denatura problemele concrete 
înseşi, să fie întotdeauna inteI1pretate fizic, biologic, eco
nomic etc. are o întemeiere onto1ogică, dar, totodată, este 
un postulat inevitabil al concreteţei şi exactităţii ştiinţi
fice, 'lucru pe care cercetători de frunte, în a căror atitu
dine "realismul naiv" nu poate fi înlăturat de nici un 
fel de prejudecăţi, n simt întotdeatina pregnant, chiar 
dacă nu sînt în stare în toate cazurile să-I exprime adec
va t pe plan fi,lozofic. 

O asemenea problemă a pluridimensionalităţii este la
tent conţinută în consideraţiile lui Hegel despre formă 
ca detenninaţie reflexivă. Hegel vede aici foarte mult di n 
complexitatea ontologică a acestei probleme, 'Ceea ce re
zultă din faptul că el tratează forma în trei rînduri, ca 
pereche reflexivă a esenţei, a materiei şi a conţinutului . 
Din nou, succesiunea, derivarea runei determinaţii din alta 
constituie partea cea mai puţin rodnică a e)O:punerii .  Este 
cu totul just că aceste trei raporturi reflexive se condiţio
nează reciproc şi trec unul într-altul, dar în nici un caz 
din raportul esenţă-formă nu "urmează" raportul fonnă
materie şi nici din acesta raportul formă-conţinut ; ele 
ar putea să se succeadă şi să "urmeze" unele din altele 
şi invers, căci, deşi este în fond vorba despre un iver!\aH 
tatea formei ca deterrninaţie, această detennina'ţie apare 
în realitate în dimensiuni diferite, care se încrucişează şi 
se suprapun adesea, ceea ce n-are nimic de-a face c u  

atari "derivări" . Cu atît mai importante şi mai conclu
dente sînt străduinţele lui Hegel de a da o fundamentare 
dialectică universalităţii formei. Acest lucru Înseamnă pen
tru el o dublă polemică, atît împotriva acelora caTe con
sideră că numai conţinutUl determină obiectual itatea şi 
atribuie formei doar o semnificaţie attesorie, cît şi îm
potriva acelora care rOC1Jnosc numai forma ca principiu 
activ, eficient, opus materiei, considerată drept "determi
natul indiferent", drept ceea ce este pasiv. Nu este nevoie 
de o incu rsiune în is toria fillozofiei pentru a vedea că 
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ambele extreme, separat, au jucat şi mai joacă şi astăzi 
uneori un mare rol [n gindirea omenească. Polemici,le lui 
Hegol atU ,  in general, un caracter precumpăn itor gnoseo
logic ; el porneşte de Ia reprezentările date nemij loci t, 
analizează co ntradicţiile procedurii de separare şi  izolare 
în jntelect, pentru a ajunge pe această cale la nivelul. ra
ţiuni i ,  la îmbinarea şi opozi ţi.a dialec tică a acestor dete r
mi naţi i reflexive. Aşa aj unge el în repetate rind uri I a  
fonnulări a utentic dialectice ale acesto r raporturi ref]e
;xive. "Ceea ce apare ca activitate a formei e apc; to t 
atlÎ:t de mul t  şi mişcare proprie a materiei [n5eşi" 25. Sau în 
legătu ră cu forma şi conţmutul : "In opoziţia dintre fo r
.mă şi co nţinut, trebuie să reţinem ca esen ţial faptul că 
conţinutul nu este lipsit de formă, ci are forma în el 
însuşi, după cum forma îi este ceva exterior. . .  In sine 
avem aici raportul abso'lut al co nţinutului şi ,fo rmei,  anume 
preschimbarea unuia în ee:lălal t, as tfel încit conţinutul 
nu e6 te decît preschimbafea formei în conţi nut, iar forma 
n u  este decit preschimbarea conţinutului ân lonnă" 26. 

Marele progres pe care-l reprezin tă concepţia },u i Hegel 
despre formă ca detemninaţie reflexivă constă, in primul 
rin d, în faptul că concepţia - determinată teleologic prin 
.muncă - despre for-mă nu mai poate fi pro iectată în 
natură, cum, de pildă, apare într-un mod atît de izbi
tor în on tologia lui Aristotel ; că in felul .acesta înce 
tează prio ri tatea unilaterală, falsă a formei ca unic prin
ci piu activ, Ifără Însă ca astfel să i se diminueze activi
tatea şi  funcţia ei relativ determi nantă ; a'ceastă funcţie 
apare, dimpotrivă, într-o proporţie aproximativ j ustă ca 
momen t al unei in teracţitmi dialcctice. Dacă am folosi t 
reze rva " aproximativ" este deoarece concepţia lui Hegel 
.despre interacţiune, In multe privinţe justă şi profundă, 
este afectată Într-un PUIlJCt important de tendinţele defor
mante ale sistemului .  In trucit sistemul poate atribui un 
,r0'1 ontologic deci's iv, director numai ideii înseşi , inter
acţiunea trebuie să fie u n  fel de echilibru între forţe în 
principiu echiva!lente şi, totodată, un fel de sinteză stat ică 
a unor fo rţe dinamice. Fără îndoială, există cazu ri în 
care aeeasta co respunde realităţii. Totuşi, pentru dezvol-

25 IIege1 .  Ştiinţa logicii, ed. c i t . ,  p. 440 . 
26 Hegel. Enciclopedia . . . , partea 1, ed . c it . ,  p. 247 . 
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tarea rea-Iă, ontologic semnificativă, sîn t  ho tărîtoare acele 

i n te ractnuni în oa re se real izează ceea ce Marx a numi t  
mai tîrziu ,,-momentul de depăşi re" . Hegel atri-buie u n  
asemenea rol numai ideii înseşi şi, d e  a'Ceea, e l  trebuie 
să diminueze semnificaţia ontologică a in teracţiunii,  pe 
care, dealtfel, o recunoscuse atît de corect.  El îşi exprimă 
ideile în felul următor : "Acţiunea reciprocă este, fără 

îndoială, cel di.n tîi adevăr al rapo rtului de la cauză la 
efect şi stă, ca să zicem aşa, în pragul conceptului ; 
cu toate acestea, tocmai de aceea nu putem rămîne la 
folosirea acestui raport atunci cînd e vorba de cunoaşterea 

prin concept. Dacă ne oprim la considerarea unui Cl'n
ţinut dat numai sub unghiul acţ iUHii reciproce, compor
tarea aceasta este total lipsită de concept" 27 . 

Din toate acestea 'rezuJ.tă un dublu dezavantaj pen tru 
cunoştinţele ontologice atît de l'mportante obţinute prin 
determinaţiiIe reflexive . Pe de o parte, natu ra , considera tă 

ca un întreg, apare ca ceva static, ceea ce, fi reşte, co res
punde, aşa cwn am văzut, concepţiei de ansamblu false 
a lui Hegel . Pe de al tă parte, in mul te cazu ri nu va fi 
cu putinţă să ce rcetăm co rect importanţa crescîndă a 

"momentului de depăşire" a interacţiuni lor şi inte rrelaţii

lor pe diversele trepte ale fiinţei. In chestiun i tSingul are, 
aceasta constituie o problemă şi pentru Hegel . Aşa, de 

pildă, în Enciclopedia sa, cînd aproape de fragmen tele 

ci  tate de noi el respinge conceptul generaHzat de absen ţă 

a fo rmei şi numeşte ceea ce se desemnează de obicei prin 

aceste cuvin te "lipsa fonnei justeU 28 . Pentru on tologia 

existenţei sociale - iar Hegel îşi ia exemplul tocmai d in  
această sferă -, acest lucru este absolut co rect, totuşi, 

numai datorită faptului  că forma decu� aici din tr-o 

abordare teleologică, la baza căreia se afolă în mod necesa r 
al te rnativa dintre corec t şi fals . Aşa, de pildă, în stadiul 

de proiect, o operă de artă poate să fie "lipsită de formă" 
în accepţia lui Hegel, pe cînd o plan tă degene rată ca 

urmare a unor condiţii defavorabile are o fo rmă mon
struoasă, dar nu e l ipsită de formă. Lipsuri similare 

putem constata în eXipunerile extrem de importan te ale 

lui Hegel despre parte şi întreg sau exterior şi interior ca 

27 Op. cit ., p. 282.  
28 Op. cit . ,  p. 248. 
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determinaţii reElexive. Temeiul nemij'locit pentru aceasta 
se af.lă in faptul} că, deşi Hegel a fost primul care a 
3lpreciat j ust cara'cterul teleologic al muncii, el a transfor
mat-o într-un .prin�ipiu universal ( teieologia ca "adevărul" 
mecanismului şi c himismu lui în filozofi.a nat urii ) ,  estom
pind astfel esenţa teleologiei şi semnificaţia ei specifică 
în on tologia ex,istenţei sociale - teleologia "pură" şi 
cauzalita,tea spontan�tLvă ca detemninaţii reflexive. 

I n  incheierea analizei a ceea ce Hegel consideră drept 
logj,ca esenţei, drept lăcaşul dete rminaţiiJlor reflexwe, tre
buie să mai arUJIlcăm o scurtă privire asupra modu lui în 
care el tratează categoriile modalităţii. Aici, în unele 
puncte importante, tendin ţele sale auten tic ontologice ies 
cu şi mai muhă fo rţă la iveală decît în al te domenii .  
Hegel respinge, în primul �înd, concepţia lui Kant că 
esenţa acestor categorii este de a fi  oategori i exclusiv 
ale cunoaşterii şi ti nde cu hotă rnre spre interpretarea lor 
on tologică. Aceasta se manifestă chiar şi prin faptul că el 
concepe realitatea drept centrul acestui domen iu. Căci este 
dar că, atât gnoseo.logic, cît şi logic, necesi ta tea trebuie 
să consti tuie punctul central al abordă,rii mod ale, pe cînd 
pentru orice ontologie au tentică reali tatea es te acea to ta
litate căreia trebuie să-i fie subordonate toate determina
ţiile moda'le, inclusiv necesitatea. Desigu r, avem aici în 
vedere o ontologie netranscenden tală, o on tologie imanen tă 
lumii, nu una teologică &au criJptoteO'logi'Că. Căci în acestea 
din urmă universul este t ratat în primull rînd ca fi ind 
dominat de o necesitate absolută ; inexorabila fi inţare a 

realităţii aşa cum este ea (Geradesosein der Wirklichkeit) , 
poate cea mai impo rtantă det erminaţie on tologică ima
nentă a ei, ajunge să fie astfel doar un mod de apariţie, 
dacă nu chiar o aparenţă, din spatele căreia apoi, în 
diveIlSele teologii, prin reveliaţie şi prin cunoaşterea deri
vată din ea, trebuie să devină vizibile, în fe1uri diferi te, 
necesitatea absolută, intenţia, voinţa lui Dumnezeu etc. 
Dar acele teorii bazate pe viziunea na turalist-ştiinţifică 
despre lume, care concep COSIIl1osud ca fiind dominat de o 
necesitate absolută şi rigidă, aj ung - fără voie - la o 
concepţie fataJÎ5tă asemănătoare a realităţii concen trate 
în natură, aceasta pierzîndu-şi carac terul imanent de reali
tate şi păI1ind să fie subordonată unei predestinări ( fără 
Dumnezeu ) ,  fie că aceasta e cunosoută, fie că e necu-
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JlOSlOUtJ.. Aceastl ·  ultimi referire are in zilele · noastre o 

valoare cu precădere pur istorică, deoarece viziUlllea natu

raHst-ştiinţiIică mai evoluată a depăşit de mul t acest 

punct de vedere. Satirizarea lui mai reapare cînd şi cînd 
in gimnastica mentală de nivel foiletonistie, aşa ounn face 

Nietzsche în Reîntoarcerea egalului ; pe timpul lui Hegel 

însă, el a fost, eviden t, mult  mai răspîndi t şi mult mai 
infiuent decît astăzi. 

In doctrina despre modalitate a lui Hegel există o 

puternică tendinţă de a înlătura asemenea concepţii şi de 

a acorda real ităţii locul central care-i revine. Gînd el îşi 
încheie complicatele sale consideraţii despre necesar spn

nînd : "este astfel fiindcă este" 29, ac�tă frază presupune 
că necesitatea se bazează pe reali tate, şi nu invers. Pe 

de altă parte, din cauza unor temeiuri pe care le-am 

expus dej a cu al Le prilejuri, vorbind despre inconsecvenţa 

în tratarea teleologiei, problema mai tîrziu fa imoasă şi 
rodnică a necesi,tăţii "oarbe" este îndreptată tot în direc
ţia teleologicului şi chiar a teologioului, prin faptul că 
depăşirea acestui car3.ICter orb e legată de revelarea scopu

lui. Aici, Hegel revine, pe bună dreptate, la remarcabib 

5a interpretare a muncii, dar generalizarea de către e l  
n C'Critică a acestei conexiu ni duce, to tuşi, la  statuarea 

providenţei . Depăşirea caracterului "orb" prin aprofun

darea necesi tăţii Sşi pierde sensul ei raţional concret şi 

recade în vechea teleologie tocmai pentru că generali

zarea trece dincolo de existenţa socială, dincolo de sem

nificaţia social-ontologică a necesităţii r�unoscute. Ten

dinţa au ten tic ontologică spre subordona rea necesi tăţii 

faţă de reali tate nu este dusă consecvent pînă la capăt.  

In toate acestea se maniJ'estă o adîncă nes�guranţă, car� 

îşi are izvorul în dubla ontologie a lui Hegel . El este, pe 

de o parte, un antemergător al ce10r care se stră.duiesc 

�ă conceapă realitatea în în treaga ci complexi tate contra

dictorie - ca rapo rt complex-dinamic În tre complexe 

dinamice -, pe de altă pa�te şi în gindirea Jul persistă 

pregnan t acea e:QItare a raţiun ii care a dominat în di

ve rse fo rme multe filozofii anterioare lui. Cea mai ele

mentară experienţă de viaţă i-a învăţat pe oameni că pro-

29 O 
. 2 7 -

p. czt ., p. .) .  
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cesele existenţei lor concre te în realitatea obiectivă po t fi 

în ţelese raţional ; aceasta înseamnă că desăvîrşirea in tel€X:

tului şi a raţiunii poate avea importanţă în dominarea 
reali tăţii tocmai pentru că aceste instrumen te sîn t  apte 

să il"eproducă mentaJ cu fidelitate esenţiClllul şi generalul 
din fapte şi din evoluţia lor. Activitatea au tonomă a 

in telectului şi a raţiunii nu devine, fireşte, din această 

cauză, iluzorie, tocmai deoarece esen ţialul, gene ralul şi 
leg.ieU'1 nu sînt niciodată nemij locit date şi direct repro

ductibile, ci trebuie să fie dobindite prin tr-o muncă grea, 

de-6ine-stătătoare. Cu cît progresează elaborarea mentală 
a raţionalităţii rea-Iu.ui, ou atît creşte iluzia că totali

tatea realităţii ar fi pepcepută ca un sistem unitar şi 

raţional. Asemenea concepţii stau la baza multor sisteme 

teologico-teleologice şi apar şi în forme laicizate. Extin

derea runoştinţelor concrete despre natură, societate şi 

om infinnă tot mai energic această concepţie şi se ex
primă, aşa cum am văzut în cazu'l lui Hegel, în fo rma 

ambiguă a unei simultane afirnnM-i şi negări a unei nece
si tăţi un iversale atotstălpînitoare, care revelează raţionali

tatea unitară şi în recunoaşterea caracterului ultim, de 

nedepăşit al existenţei concrete a realităţii. Ace3JStă ultimă 

tendinţă este la Hegel cît se poate de rodnică în primul 

rînd prin sesizarea necesităţii şi intMnplării ca detenni

naţii reflexive corelate, cu toate că nici în acea-stă pro

blemă el nu duce consecvent pînă la capăt .propriile sale 

consideraţii importante. EWelent, găsim şi în aeest com

plex tautologii logiciste, ca, de pildă, atunci cind el defi

neşte necesitaJtea "ca unitate a posibilităţii şi realităţii" . 

Pen tru şovăiala ÎIIl aceste probleme, generată de justul 

său spirit critic, este caracteristk faptul că, de'Şi după 

pă['erea l ui această determinare este corectă, adaugă de 

îndată că ea 3Jf fi "supel1filciaIă şi de aceea de neîn

ţleles" 30. 

Mai importatn te smt încercările lui de a se apropia de 

corelaţia re.fllexivă dintre necesitate şi in timplare. Hegel 

consideră înt1mplătorul drept "ceva ce poate să fie sau 

să .nu fie, ce poate să fie aşa sau altfel şi a cărui fiinţă 

sau nefiinţă, a cărui fiinţare într-UJIl fel sau în altul este 

30 Op. cit., p. 269, 2 70.  
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În temeiată nu în el însuşi, ci în al tul" 31. Prin aceasta,  
fără tndoială, o latu ră a întîmplă torului este just înţ-Gleasă , 

numai că nici aici buna in tenţie nu-şi găseşte desăvîr
şirea lăUII1 trică. Căci temeiul ul tim se amă, desigur, în 

această rCilportare la altul, adică în faptul că, deşi un 
lanţ oarecare, considerat izolat, are o rigu roasă determi
nare cauzală, în reaHtate el poate să facă parte dinţr-un 
complex în care tocmai conexiunea res.pec tivului even i
ment este detenninată ca întîmplătoare. Dacă, de pildă, 
unui om îi cade din întâmplare o cărămidă pe cap, că
de_ea pie trei este, desigur, determinată strict cauzal ; po
sibil ca tot strict caU2!3II să fie determinat şi faptul că 
respectivul om trecea tocmai în acel moment prin �cel 

loc, de pildă pentru că acesta esfe drumul lui co tidian 
spre locul de muncă. I ntîmplătorul ia naştere deci numai 

în cadrul unui complex concret, în in terdependen ţa mo
mentelor eterogene ale unui proces complex. Pe de altă 

parte, se poate spune, de asemenea, că întimplătol'ui ia 

naştere tocmai din şirurile de determinaţii IăUlIltrire, fie
care specie în raport cu genul, fiecare individ în raport 
cu specia posedînd elemente de contingenţă" Hegel vede 
limpede bogăţia eterogenă a naturii, dar, întrucît contestă 
existenţa unei dezvoltări a ei, nu aj unge la acea dialec
tică a întîmplării şi necesităţii care mai tîrziu va consti

tui fundamentul categorial al daIWinismului. In ceea ce 

priveşte existenţa socială, concepţia sa este cu mult mai 
limpede. El recunoaşte " rolul hotărîtor" al în tîmplării 

în limbă, în drept, în artă etc.  Exagerarea amintită a 

raţionalităţii îl face, totu§i, să considere depăşirea acciden

tali tăţii pe plan pur gnoseologic, un ilateral din punctul 

de vedere al practicii umane şi, de aceea, să vadă însăşi 

depăşirea ei în înţelegerea conexiunilor care o cauzează, 

.în abilitatea practică de a-i stăpîni consecinţele, Î1Il timp 

ce pe plan ontologic e vorba de cunoaşterea, respectiv 

de dominarea practică a accidentaluJui. Totuşi, tocmai de

finiţiile corecte ale lui Hegel arată că, în acele complexe 

care constituie realitatea ca natură şi ca socie tate, acei

dentalul se află într-un in destructibil rapo rt reflexiv cu 

necesi tatea, că împletirea lui inextricabilă cu necesitatea 

31 O . (" 66 p. elt., p. � . 
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se manifestă în caracte rul concret al fiecărei realităţi. 
Doci şi aici cele două on tologii ale lui  Hegel sint  inex
tricabrl împletite - exage rarea rol'll�ui necesi tăţii, pe de 
o parte, conceperea justă a realităţii, pe de al ta - şi 
Lmbină în sinteza lor specifkă categorii atît de eterogene, 
dar indisolubil legate prin determin aţii reflexive. 

I n  această măsu ră au fost rodnice �ncercările lui  Hegel 
de a aplica metoda determinaţiilor reflexive la categoriiae 

mooale. Hegel ia în consideraţie totdeauna perechi mo
dale, apropiindu-se astJfel, atu nci când logicismul !Său nu-l 
împiedică, de modul co rect de a pUJIle şi a soluţiona 
problemele. Aşa, de piLdă, în primu1 rînd, este deosebit 
de rodnică încercarea sa de a considera problema posibi

l ităţii în unitate ref.lexivă cu realitatea.  Pentru Hegel, 
posibilitatea este totdeauna ceva real existent ; posibiji
tJatea rămîne posibilitate numai ca raportare la al tceva, la 
o reali tate schimbătoare. "Această realitate care constituie 

posibilhatea unui lucru nu e deci propria sa posibilitate, 
ci este fiinţa-in-6ine a unui alt ce real ;  ea msăşi este 
realitatea care trebuie să fie suprimată, e posibilitatea 
ca numai posibili tate" 32. Acest raţionament frumos şi pro
fund poate avea ampJe consecinţe pentru ontologie. Hegel 
le-a intuit în repetate rinduri şi uneori le .... a formulat 
eXlplicit. Astfel, în cu totul alt context, dar tot în legă
tură c u  determinaţiile reflexive, el ca,mcterizează proprie
tatea în felul următor : "Un lucru oarecare posedă proprie
tatea de a produce în altul cutare sau cutare schimbare 
şi de a se exterioTiza în rel,aţia sa intr-un fel particular 
al său. El manifestă această proprietate numai cu condi
ţia unui fel de a fi co respunzător aiI celuilal t lucru, 
dar această proprietate îi e în acelaşi timp proprie şi 
constituie baza identică cu sine a lui : de aceea, această 
calitate reflectată se numeşte proprietateCC 33. Proprietatea 
apare deci aici ca posibilitate, d ar numai în măsura în 
eaTe este raportată la UIIl alt existent, ca posibili tate 
amt a lucrului a cărui proprietate este ea, cit şi a unui alt 
proces. 

Credem că în felul acesta S4 deschis drum pentru in
ţelegerea posibilităţii înăun trul realităţii. ( Această formă 

32 Hegel. Ştiinţa logicii� ed. cit . ,  p. 54 1 .  
33 ap. cit ., p. 475-476.  
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on tologică a posibili tăţii trebuie distinsă foarte precis de 
cele in care formele specifice, omogen izate prin  cantitate, 
ale refloctă'I'ii realităţii, da'Că nu se contrazic singure, po t 

să contribuie ca instrumente mintale la mţelegerea reaJli

tăţii : aşa se întîmJllă în matem,atică şi în geometrie . ) 

Odată cu in ţelegerea caraoterului mod al a,l proprietăţii 

- un exemplu pentuu g\Taniţele instabile dintre forma 
ontică şi forma procesuală a obiectelor reale - poate 

să fie concretizată categorial şi diversi tatea nivelurilor 
existenţei, încercare pe care Hegel însuşi n-a întreprins-o. 

Deja o analiză ontologică a procesuqui vieţii arată (este 
semnitficart:iv că N. Hartmann a recunoscut acest luoru în 

genere j ust, în ciuda concepţiei sale fundamental false des

pre posibilitate ) că noile adaptări, l110ille de2Noltări etc. 

ar fi cu neputinţă fără o anumită labi'litate în structura 
lău ntrică şi în p'l'ocesele organismelor. Adaptarea la ÎIn

prejurăTi radi'Cal schimbate şi conservarea SaJU dezvol tarea 
proguesivă pe această bază a individului şi a speciei pre
supun deci la organisme existenţa unor proprietăţi care, 

indiferen t în ce măsură le-a descoperit ştiinţa, pot apărea 

ca posibili tăţi pentru o asemenea evoluţie, pentru transfor

marea în altceva ; conservarea de sme, în condiţiile unor 
schimbări fundamenta1le ale ÎInpil'ej urări,lor de viaţă, poate 
fi concepută even tuaJl , în acest sens, şi on tologi'C. Iar fap

tul că în existenţa socială această funcţie de posibilitate 

a proprietăţilo'l' creşte atît de mult extensiv şi intensiv, 
îooît aici apar calităţi cu totul noi, aproatpe că nu mal 
cere nici UII1 fel de demonstraţie . 

Nici afirmaţia că determmaţii.le refllexive COll'cepute ast
fel se află în centruil dialeoticii hegeliene nu va stîrni  

o po lemică . Rămîne doar întrebarea cît e de mare puterea 
de acţiune a acestui cen tru. Hegel însuşi limitează va la

bilitatea ei la mie�ul Logicii sale, la logka esen ţei .  I ntr-un 

paragraf al Logicii mici in care rezumă prin.cipial acea'Stă 
problemă, el schiţează proglresul ierarhic în logică şi im
plicit aria de valabilitate a determmaţiilor refilexive : ,,,Tre

c.erea în altUiI este procesu1 dialectic în sfera fiinţei şi 

aq>a riţia în a'I.tul, in sfera esenţei. Mişcarea conceptului 
�te, dimpot,rivă, dezvoltare, prin care se pune n umai ceea 
ce este dat dej a Îln sine" 34 . Fără intenţia de a discuta 

34 Hegel . En ciclopedia . . .  , pa rtea 1,  ed. cit . ,  p .  2 89. 
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aioi In ce mlsurl poate fi susţmută aceastl fmpărţire a 

lui Hegel din punctul de vedere 311 logicii saJle ierarhice, 

ne permitem totuşi să afinnăm că ea contravine în mod 

flagnant ontologiei autent ice �i rodnice a lui Hegel, pe 

care ne-am străduit să o scoatem in evidenţă pînă acum. 

Opinia noastră este că diferenţa, fonnulată de Hegel ca 

hotărîtoare, din tre logica fiinţei şi logica esen�i, şi anume 

"trecerea în altul" !n opoziţie cu "apariţia în al tul", nu 

poate fi susţinută din punct de vedere ontologic. 

Această imposibi,litate de a o susţine se evidenţiază, în 

peimul nnd, în faptul că însuşi Hegel este constrîns, atunci 

cmd analizează dialectic categoriile particulare ale logicii 

fiimţei, să anticipeze nemărturisit asupr.a metodei şi struc

turii determinaţiilor reBexive. As tfC'l , el spune despre 

"ceva" : "Ceva se raportează deci la al său altceva, el 

nu e numai al său altcevra. Acesta e în acelaşi timp şi 

inclus în el, precum e şi separat de el : ceva e fiinţă
pent1'u-alt-ceva". 1 n  continuare, Heg� fixează sensUil pP 
rochilor opuse "ceva" şi "al tcev<a" , precum şi "fiinţa-pen

tru-al tceva" şi "fiinţa-m-sine". El stabileşte, corect, că 

"ceva" şi "altceva" se desprind unul de aJtul şi concre

tizează acest ra'port, cu autentic simţ dialectic, astfel : 

" Dar adevărul lor constă in relaţia lor. De aceea, fiinţa

pentru-al tceva şi fiinţa-în-sine sînt detcrminaţii afirmate ca 

momente ale unuia şi aceluiaşi ce, ca determinaţii care 

sînt .relaţii �i rămîn ÎIn unitatea dor, .în UJIlitatea fiinţei de

terminate. Fiecare din ele conţine deci în ea 5nsăşi ,tot

odată şi momentul său distinct de ea" . Hegel termină des

crierea lui "ceva", după cum oricine poate vedea, Ila nive

lul şi în formele categoriale 'ale detenninaţiilor reflexive : 

,;;iinţa-în-sine şi fiinţa-pentru-ahceva sînt mai întîi deose

bite. Dar faptul că ceea ce ceva e în sine este identic 

cu ceea ce el şi posedă în el, şi invers : că ceea ce este 

CII ca fiinţă-peThtru-a1tceva e şi în sine, acest fapt este 

identitatea fiinţei-ân-sine cu fiinţa-pentru-rutceva, confonn 

detenninaţiei că ceva însuşi este acelaşi al ambelor mo

mente, ele fiind deci în el neseparate" 35. După părerea 

mea, este indubitabil că Întreaga această analiză a lui 

,,.ceva", corectă din punct de vedere dialectic, ar putea 

să figureze, fără a schimba u n  singur cuvînt din text, în 

35 Hegel . Ştiinţa logicii, ed. cit. ,  p. 1 03 .  
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�ogic.a esenţei. Iar !n �ncheierea acestui demers al g6,ndi rii , 

Hegel face apel, prin analogie, la expunerea sa despre 
interioritate şi exterioritate, deci la UJIl caz tipic de relaţie 
pe baza deter.miIl1aţiilor refllexive. Nici în acest oaz nu pu
tem pa�urge întreaga 10gică 'a fi inţei pentru a arăta cum 
canacterul reflexiv se impune in fiecare stadiu hotărîtor 
al cercetării .  Ne .limităm să indicăm capitolul despre 
"fiin ţa�ntru-.sine", unde Hegel analizează raportarea 
acesteia la sine şi 'la celelal te obiecte fiintunde .pentru sine 
ca atracţie şi repulsie. E� stabilleşte relaţia reciprocă, co
ordonarea 'Celor două momente, arăt,ind că in relaţia din
tre ele atracţia acţionează în �nsăşi repulsie, fapt prin 
cCllre dualitatea este depăşită, ca şi cum fiinţa"'1pentru-sine 
ar fi ceva e�clU8i,v : "Repulsia ca afirmare a multiplilo r, 
atracţia ca afirmare a lui unu" arată că şi "atracţia e 

atracţie numai prin mijlocirea repulsiei,  cum repulsia e 
repuiisie prin mij locirea atracţiei" 36. Credem că şi acest 
raport, considerat ontologrc, nu se deosebeşte în esen ţă 
de cazuri,le prezentate ca determinaţii refJexive în logica 
esenţei. 

Raportul reElexiv apare şi mai simplu, şi mai evident 
în partea cea mai vestită şi mai innuentă a logicii fii n

ţei, şi anume în rruportul dintre calita,te şi cantitate. Co
respunde mtru totul principiilor constructive alle logicii lui 
Hegel, expuse de noi pe larg în prima parlte a studiului 
nostru, faptul că el introduce 'În ierarhia .logică mai ÎIIltîi 
ca.} i tatea şi că abia apoi, după ce a dedus logic şi canti
tatea, aj unge să vorbească, în capitolul despre 'măsură şi 
relaţii�e de măsură, despre tCorelaţia lor dialectică con
cretă, aşa iooit ar putea lua naştere aparen ţa că calitatea 

şi cantitatea ar fi forme de naturi diferi te şi independente 
wna de alta ale fiinţări i obiectelor, forme cCllI'e pe o anu
mită treaptă aj ung ,la acea relaţie reciprocă care este 
caracterizată de obicei ca trecerea aOT uJna Într-al ta. 

Această aparenţă .ia naştere !Însă din modul �n care pre
zintă Hegel tlucrurile, pe care J-am criticat �n prima parte, 
cît! şi din reprezentările false legate de acest mod de pre
zen tare a ca'racteruiui lor ontologic, .reprezentări c�re şi 
ele sîn t un !produs a'l metafizicii  idealiste a identităţii su
biect-obiect. In reali tate, rellaţia de măsură este ontologic 

36 Op. cit .� p. 1 60.  
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mai primară decît fiinţarea .separată a ealităţii şi a canti
tăţii, dobîndită abia prin abstracţie. Hegel însuşi spune 
despre măsură : "Da:r tot ceea ce există are o mărime pen
tru a fi 'Ceea ce este şi, în general, pentru a avea o fiinţă
determinată" 37 . Aici este exprimat extrem de direct fa:ptul 
că determinaţia can titativă a oricărui obiect se află în tJr-un 
rapoJ'\t de indisolubilă simultaneitate cu modalitatea sa cali
tatiNă. 'Hegel .însuşi arată dar şi fără ecnwoc această moda
litate a cantităţii şi cali tăţii, ele fi ind �n fiecare obiect se
parabile numai prin abstracţie,  în realitate 'rămţnînd in
separabile : "Aceste calităţi sîn t în raport una cu alta, con
form deter-minaţiei măsurii ; acesta este exponen tul lo r, 
ele sint însă in sine raportate una la al ta dej a în fiinţa
pen tru-sine a măsuri i ,  cîtimea e in dubla fiinţă a ei cîtime 
exterioară şi specifică, incît fiecare din canti tăţile deosebite 
are în ea această dublă detemtinaţie şi, în acelaşi tiTIllp, e 
cu totul împletită cu cealaltă ; tocmai prin aceasta şi numai 
prin aceasta sînt determinate callităţile . Astfel ,  ele nu sînt 
numai fiinţa determinată, existentă una pt>.ntru alta ân ge
neral , ci sînt afirmate ca inseparabile , iar determinaţia 
de mărime lega tă de ele e o unitate cali tativă, e o unică 
determinaţie de măsură, în care, conform conceptului lor, 
ele se conexează .în sine. Măsura e deci raportarea canti
tativă imanentă a două calităţi una Ja al ta" 38. 

Citind asemenea expuneri ale lui Hegel !şi altele ase
mănătoare d�p re raJPOrtwl 'real dintre calitate şi cantitate, 
nu putem să vedem prin ce se deosebesc acestea de de
ternninaţiile reflexive tipice, ca fo:rmă-'Conţimut, in terio.r
exterior etc. Faptul că a ,fost posibiJl să se ceoceteze cali
tatea şi can titatea în tîi independente una de allta nu con
travine cu nimic acestui mod de a concepe lucrurile. Fi
lozofia însăşi a studiat multă vreme determinaţii tTeflexive 
amt de tipice ca esenţa şi aa>arenţa ca fiind independente 
în opoziţia lor. E8te deci lesne de î'nţeles .ca 'lucrurile să 
stea la fed în cazul unor deter.minaţii obiectuale elementar 
cunoscute, cum sint canti tatea şi cali tatea. Siiilgura deose
bire constă un faJptul că, în cazul anterior, Hegel atribuie 
reprezentările separate nivelului cognitiv al in telectului, pe 
cînd aICI - datorită unor motive decurgnnd din ierarhia 

37 O p; cit., .p. 320.  
38 Op. cit ., p. 326.  
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logică a sis temului - el nu pune problema trecerii de la 
intelect la raţiune, la cunoaşterea interdependenţei diaJec

tice inextric3JbHe a unor momente 3JParent de-sine-stătătoare. 
Dar acest iluel'u n-are nimic de-a face cu esenţa proble
mei . Canti tatea şi ca'litate.a sînt, potrivi t naturii lor onto
logice, detenninaţii reflexive tipice. Tocmai aici faptele 
care ţin de t,reptele iniţiale ale dezvoltării pot .în tări această 

constatare ontologică. Ştim de mult, din etnografie, că cu 
mUiltă vreme �nainte ca societatea să realizeze numărarea, 
conceperea cantitativă a obiectellor, oamenii au stăpînit 
practic pur calitativ, pe baza unor percepţii calitative, 
complexe de fapte .pe care astăzi sîntem obişnuiţi să h· 
concepe,m cantitativ. Astfel, păstorii '" nu şi-au numărat 
niciodată cirezile, ci cunoşteau individual fiecare animal 
şi puteau, din această pricină, să stabilească imediat pre

cis, :fără a număra, fiecare pierdere.  Experimentele lu i  
Pavlov arată că cîinii pot reacţiona perfect ,la 30,  60, 

1 20 de bătăi de metronom ca la calităţi distincte, fără 

să fie vorba in acest caz de o numărare. De ,aici reiese 
că nivelul separării de către in telect a detenninaţiilor re

f,lexive nu este doar o treaptă anterioară unirii lor dialec
tice prin ,raţiune, ci reprezin tă un progres al civil izaţiei 
faţă de reprezentarea iniţială nemij loci t uni tară . 

Dacă trecem acum la o succintă examinare a părţii a 

treia a logicii, logica conceptului, de la bun Început tre
buie să ridicăm o obiecţie de principiu faţă de modul ge

neral de a determina această sferă de către Hegel . rn 
strînsă :legă tu ră cu caracterizarea generaJlă a celor  t rei 
stadii  ale logicii, caracterizare citată de noi , Hegel spune 
despre cel de-al treilea stadiu : "Mişcarea conceptului tre

buie privită oarecum doar 'Ca un joc ; acel altul pe care 

ea îl pune nu este de fapt al tul" 39. Şi acest entmţ este 

o consecinţă logică a teo riei on tologice despre identitatea 
subiect-obiect : intrucît logica conce'J}Jtu�ui este considerată 
cea mai înaltă treaptă a preschi mbării substanţei în su

biect, apare drept logic nec�ar că raportul d in tre mo

mente şi înt reg se apropie tot mai mult de identitate, că 
momentele t,rebuie să piardă independenţa lor şi să nu 
mai fie străine unele faţă de al tele. Dar, aşa cum am 

arătat in legătură cu logica fi in ţei că Hegel exagerează 

39 Hegel, Enciclopedia . . . , partea 1, ed. cit . ,  p. 289. 
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Într-un mod inadmisibil componenta independentă, dar că 
simţul său ontologic just il face să .renunţe tacit, în ca
zurile concrete, 1a aceste premise eIl,a;borate prin speculaţii 
logice şi să adopte determinaţii.le reflexwe, mai apropiate 

de real itate, to t aşa acum trebuie redusă c,ri tic interde
pendenţa exagerat omogenizată a momentelor şi a rapo r
turilor procesua'le dintre ele. Un bun p rilej pent ru aceasta 
îl oferă exemplul folosi t de Hege l în a'celaşi paragraf, 

exemplu .în care el prezin tă dezvoharea ca un asemenea 
raport, ca un asemenea proces în care trebuie să se ex
prime noua armonie a dete rminaţiilor. Deşi I-Iegel res
pinge concepţia mecani,cistă despre organismul viu, con
form căreia sămînţa plantei ar conţine realiter forma ul
terior dezvol tată a planrtei, el găseşte, totuşi, in această 
ipoteză un miez de adevăr, şi anume "că, ]n procesul 

său, conceptul rămine la sine însuşi şi că prin aJCest proces 
n u  se pu ne sub raportul conţinutu lui nimic nou, ci se 

produce numai o modificare a formei" 40. Acest lucru 
corespunde, într-adevăr, ontologiei iden tităţii subiect-obiect, 
dar nu real i tăţii , nici chiar în concepţia concretă a Jui 
lIegell. Căci este clar că tocmai dezvol tarea ridică con
t inuu prob1 eme cali tativ noi şi că ea int,roduce în reali
tate opoziţii şi contradicţii noi, necunosoute pe treapta 
inferioară, care e imposibil să ,fie concepute doar ca s im
ple "modificări ale formei". Deşi Hegel respinge teoria 

evoluţie i în ,lumea organică, totuşi, potrivi t concepţiei sale, 

domeniul existenţei sociale este şi el o componentă a celu i  

mai înalt nivell al logicii, ca ş i  viaţa, ba ch iar ocupă în 
ra'port cu ea o treaptă mai îna-!tă . A ceastă treaptă se 

lllanife.stă în reaJlitatea �nsăşi ca o afi.rmare şi mai preg

nantă a noulu i ,  şi în primul r.ind ca apanţIa unor opo

ziţii şi contradicţii care în această privinţă depăşesc nive

lul biologiJOuJui, după cwn acesta depăşeşte ,nivelul exis
tenţei anorganice. Aşadar, tocmai pen tru cele mai impor

tante obiectivări din log ioa ,conceptulu i , caracterizarea an

terior amintită a lui ,Hegel nu poate fi susţinută . 
Acest lucru ,reiese, după cum vom vedea, chiar din 

expunerea lui Hegel . Dacă acelor consideraţi i prin care 

el vrea să afi rme acest element nou Sn structura Jogicii 

40 lbid. 
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conceptului le opunem consideraţiile prin care el - în 

3.lCeea.şi operă - inlfăţişează .procesul :vieţii m contextul ge
neral a1 naturi i, reiese că, în ronceperea dia-lectică a aces
to-r complexe şi corelaţii, Hegel trece atît de departe din
colo de .programul său limitat metafizic, încît în acest fapt 
devin vizihile ,respingerea acestuia şi 5 nto a rce rea ,la deter

minaţiile reflexive autentic dialectice . Această descriere 
categorială a procesului biologic �n to tal i tatea sa sună la 
Hegel astfel : "Viul Is tă în faţa unei natu ri anorganice, 
faţă de care el  se comportă ca putere asupra ei şi pe 
caTe şi-o asimilează . Rezultatul aces tui proces nu este, ca 
în procesul chimic, un produs neutral in care independenţa 

cellor două laturi ce stăteau u na jn faţa celeilalte e su

primată, ci viul se arată ca exti nzindu-§i domina ţia asu
pra altului său , care nu poate rezista puterii sale. Na
tura anorganică, supusă de ceea ce vieţuieşte, ,suferă această 
supunere, da tori tă faptulu i că ea este în sine ceea ce viaţa 
este pentru sine. Viul se uneşte astfe1 în a-I tul doa r cu 

sine însuşi. I ndată ce .sufiletul a păTăsit trupul,  puteril e 
e1ementare ale obiectivităţii îşi încep jocul lor. Aceste pu
teri stau, -ca să spunem aşa, mereu gata de atac, pentru 

a-şi incepe procesul în co rpull organ ic,  şi viaţa este luptă 
continuă împotriva lor" 41. Scoatem lin evidenţă numai 
trei momente din acest con text. I n primul rînd şi 5nainte 
de toate, faptul că Hegel înfăţişează aic i  un proces de 

interacţiune ale că-rui compo nente sint totodată identice 

şi în contradicţie. Identitatea şi carac terul totodată con

trad ictoriu al fi inţări i în sine a naturii şi al fiinţării pen

tru sine a vieţii fac să reiasă înt regul rapo rt ca fiind 

tipic tocmai pentru determinaţiile reflexive . I:n aJl doilea 

rînd , relevăm faptul că în această interrelaţie noul co n

tradictoriu se iveşte cu necesitate vi tală atît la începutul 

ei, deci atunci cînd o rganismul se constituie ca atare, cît 

şi la sfîrşit ul ei, atu nci cînd se stinge şi trece în circuitul  

normal al naturii anorganice . Aceast�L profundă co n trad ic

ţie a dublului nou care ia naştere n u  e compa tibilă cu 

concepţia "armon ică" a dezvo11tării la care ne-am ,referi t 

anterior. I n măsura �n care această co n tradicţie se deose

beşte de cazurile tipice din logica esen ţei, ea accen tuează 

41 Op. cit . ,  p. 353 .  
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şi mai mu1t momentele lor dialectice. tn al treHea mnd, 
observăm că Hegel, aici in opoziţie cu teoria sa generală 
despre interacţiune, teorie pe care am enunţat-o anterior, 
descoperă chiar şi momentul de depăşire şi, prin aceasta, 
apropie şi mai mult concepţia sa de înţelegerea justă a 
detefllll inaţii-Ior reflexive. 

1n logica concep tului propriu-zisă �par drept categorii 
specific noi în primul nnd universaJlul, particularu:l şi sin
gularul. Conţinutul filozofic al acestor categorii este foarte 

important şi plin de consecinţe pentru viziunea de ansam

blu a lui Hegel asupra lumii, dar şi acest conţinut este 

puternic voalat de logicizare, deoarece aplicaţiile hotărî

toare ale acestor ca tegorii sînt Încopparate în doctrina des

pre concept-judecată-si logism. ,Cu toate acestea, este uşor 

de văzut că Hegel apl ică aceste ca tegorii în mod esenţial 

ca determinaţii reflexive. Aces t  fapt se vede deja in 
aceea că el, deşi le prezintă ca av1ndu-.şi locul în logica 

conceptului, tratează totuşi primele lor raporturi dialectice 

încă în încheierea logicii esenţei, şi anume - în spiritul 
prezentării - ca dete rminaţii ref,lexive : "In chip nemij 

locit însă, fiindcă universalul nu este identic cu sine decît 

întrucît conţine în sine modul determinat ca depăşit, şi e 

deci negativUJl ca negativ, el, universaluJ, este aceeaşi 

negativitate care e singularitatea ; iar singularitatea fiind 

şi ea determinatul determinat, negativul ca negativ, este 

nemij locit aceeaşi identitate care e universalitatea. Această 

simplă identitate a lor este particularitatea, care conţine, 

în nemij loci tă unitate, de la singular momentUll modului 

determinat, iar de la universal momentul reflectării-în-sine. 

In consecinţă, aceste trei totaJităţi sînt una şi aceeaşi 

reflexie" 42. Aceste categorii sînt examinate exact în ace

laşi spirit şi [n logica conceptului ; singularitatea apare 

drept "deja afirmată de către particularitate", iar aceasta 

din urmă ca "universalitatea determinată". " Universali

tatea şi particularitatea apar . . .  drept momente ale deve

nirii singula,ri tăţii" . "Pa'Tticularul es te, din acelaşi motiv 

datorită căruia este numai universalu1 determinat, de ase

menea şi singularul, şi reciproc, deoarece singll1larul este 

42 Hegel . Ştiinţa logicii, 00. cit., p. 567-568. 
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universalu'l determinat, el este in aceeql mlsurl un par
ticular" 43. Ar fi, totuşi, o ignorare unilaterală a inten

ţiilor lui Hegel dacă din acest raport s-ar reţine doar reci
proca trecere a celor trei momente unul !Într-altul . Atunci 
cînd aplică aceste categorii la domeniul existenţei sociCl!le, 

Hegel arată în .repetate rînduri şi în multe locuri impo r

tante că f�ecare di'Il,tre aceste categorii, tooma.i prin modul 
ei propriu de a fi, poate caracteriza ontologic anumite 
structuri şi schimbări structurale ale societăţii. I n  alt con
text am mai atras atenţia asupra rolului care-i revine 

particUllarităţii în caracterizarea contrastului hotărîtor din
tre antichitate şi con temporaneitate. Asemenea exemple 

abundă Ila Hegel 44. 

Pe măsură ce sistemuJ lui Hegel Înain tează de la co n 

cept la idee, devine mai vizibil că baza structurală a com

plexelor care apar aici şi a contradicţiilor specifice lor 

rezidă mereu în determinaţiile reflexive. Acest lucru l-anl 

putut vedea mai sus, cînd ne-am referi t  la raportul orga

nismului cu mediul .  Fireşte, astfel de relaţii apar şi po t fi 

concepute raţional numai dacă ÎnJăturăm on tologia iden

ti tăţii subiect-obiect şi  lăsăm genialele tendinţe logice ale 

lui  Hegel să se dezvolte liber, potrivi,t auten ticei lor di

namici lăuntrice. Aşa, de pildă, stau lucruri le în problema 

raportului dintre cauzalitate şi teleologie, de care ne-am 

mai ocupat. Dacă acesta constituie, pot'rivi t expresiei lui  

Hegel, "adevărul" mecanismului ş i  chimismului, atunci ne 

aflăm în faţa unei recăderi în metafizica de modă veche. 

Dacă, dimpotrivă însă, concepem te1eologia sa a muncii 

ca raport existînd exolusiv în domeniu'} existenţei sociale, 

unde, dealtfel, îi şi este Jocul f.iresc, atunci apare un ra

port auten tic al determinaţiilor reflexive, care consti tuie 

baza ontolQgică a ceea ce Marx numeşte schimbul de 

substanţă dintre societate şi natură. Oricît ar fi de inde

pendente, de deosebite, ba chiar opuse) pentru in telec t, 

cauzal itatea şi teleologia, raportul lor reflexiv generează, 

în cad rul muncii, procese inseparabBe în care sînt astfel 

43 Op. cit ., p. 6 1 8-6 1 9. 
44 Lukacs. Ober die Besonderheit als Kategorie der 

Asthetik, în Probleme der Ăsthetik, Werke, Band 1 0, 
Neuwjoo-Berlin, 1 969, .p. 539 ş.u., 565 ş.u. 
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reunite dialectic cauzalitatea spontană şi teleologia insti

tuită. I n t rucit tocmai munca oferă imaginea primară a 

practicii sociale, în concepţia hegeliană, astfel interpretată, 

a teleologiei muncii se află o determinaţie fundamen tală 

pen tru ontologia existen ţei 'sociale. Nu e cazul să con ti

nuăm aici această analiză. Căci filozofia sociaJIă a iui 

Hegel conţine, alături de dominaţia deIormantă a on1:0 10-

giei plănuite de el, atîtea aherări ale faptelor ,reale, ca 

urmare a 'prej udecăţilor sale isto rice din acea vreme, 

înoit numai o rein tenpretare fun damentală ar putea să 

scoată la lumină ceea ce este, totU/şi, rodnic. Pen tru noi 

este ,suficient că am ev�denţiat valabitJitatea genera�ă şi  

fe rtili tatea me todologică a dete�mi naţiilor reflexive pentru 

o ontologie dia'lectică şi îndeosebi pentru o ontologie a 

exis tenţei sociale. 

Concepţia noastră despre esenţa unitară a determina

ţiilor pare să simplifice diferen ţierile create de Hegel. I n  

real itate, abia prin îndepărta rea acestor scheme logiciste se 

deschide drum spre adevă'rata diferenţiere. Aceasta ar fi 

trebui t să concretizeze, în primul I1înd, lanţul dialectic 

genial stabilit de Hegel,  de la iden titate, prin deosebire 

şi di'vernitate ,  pînă la opoziţie şi contradicţie. Hegel în

suşi n-a dus-o niciodată pînă la capăt, ea şi-a demonstrat 

eIicienţia abia la clasicii marxismului, iar mai tîrzi u a fost 

din nou dată uitării.  Semnificaţia acestei di·ferenţieri nu 

poate fi niciodată preţuită îndeaj uns, căci "degradarea" 
• 

dialecti08ii de către adversarii ei se bazează cel mai ade-

sea - şi uneo ri cu o oarecare îndreptăţire - pe faptul 

că adepţii ei ope rează exclusiv cu formele cele mai dez

voltate, cele mai acute ale contradicţiei, neglij,înd formele 

de trecere. De asemenea, abia din unificarea, propusă de 

noi, a determinaţiilor reflexive rezw tă posibili tatea ca di

versele forme de manifestare ale diaJecticii astfel concepute 

să fie diferenţiate în raport cu diversele niveluri ale exis

tenţei, corespunzător modalităţii lor ontologice. Pres tigiul 

dialec ticii a fost ştirbit şi în această privinţă, prin faptul 

că, în parte, relaţihle dialoctice c�e apar numai la cel 

mai în alt nivel ruJ. exi,stenţei au fost aplicate necritic la 

fo nne inferioare ale existenţei şi că, totodată, s-au făcut 

mereu încercări de 'a reduce mintal complexele dialoctice 
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cele mai complicate la cele mai simple. In sfîrşit, mod ul 
nostru de a privi lucrurile ne oferă un instrument min tal 
pentru a de'limita corect gnoseologia de ontologie şi  de 

a determina j ust dependenţa primeia de a doua ; acest 
lucru se întîmplă prin faptul că trecerea gnoseologică de 
la intelect la raţiune e înfăţi.,ată ca o consecinţă a dialec
ticii obiective a esenţei şi a fenomenului , iar priori tatea 

ontologică a complexelor dialectic structurate faţă de ele

mentele lor, componen tele lor etc. determină cu necesi tate 

această trecere gnoseo'logică în interesul cunoaşterii cît mai 

adecvate a realităţii. Această prioritate a complexelor a 

fost clarificată pen tru prima oară în istoria filozofiei prin 

intermediul de terminaţiilor reflexive .... 
De acest fapt se leagă ceea ce Hegel însuşi a intuit  

doar în mod genial, dar nu a conchis nkiodată consec

vent, şi anume că subiectul şi obiectul sîn t şi ele deter

minaţii reflexive, dar care nu se realizează ca ata re decît 

la n ivelu'l exis tenţei sociale. Această intuiţie este sîmbu

rele de adevăr care se ascunde in acea mitologie a dez

voltării pe care el a enunţat-o explicit : este vorba de 

incercarea 1 ui de a concepe naşterea tu turor  determi na

ţiilor reflexive printr-o derivare istorică un iversală. E des

tul să comparăm expunerea sa - indeosebi în F enome-

1l o1ogie - cu cea a inaintaşilor săi pentru a vedea acest 

lucru. La Descartes sau Spinoza, această determinaţie re

flexivă a fost ruptă �n două ,Ia nivelul da tului nemijolooi,t 

( gîndirea şi în tinderea) , la Kant ia naştere o subiectivare 

gnoseologică a lumii ontologice a obieotului, ia r cînd 

Schelling opu ne natura neconştien tizată is toriei conştien

tizate, el proiec tează conştiinţa sub fonna inconştientului 

în natură, pen tru ca apoi, sofistic, să o dezvol te din aceasta. 

Vom vedea că realizarea a ceea ce Hegel a intuit şi a 

cunoscut va avea o importanţă hotămtoare pentru teoria 

existenţei sociale. 

In final, intenţionăm să menţionăm, doar succint,  că 

lămurirea caracterului şi sferei de acţiu ne a detemninaţiitlor 

reflexive poate să contribuie şi Ia clarificarea conceptului 

mult întrebuinţat, foarte popular, dar rar analizat , de de
păşire a contradicţiilor. Credem că trebuie să se facă o 

distincţie netă între depăşire in domeniul realităţi i înseşi 
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şi depăşirea doar în domen iul cunoaşterii ei, deşi în am
bele cazuri este VOI1ba despre raporturi existenţiale de tip 
ontologic. I n tr-adevăr, dacă detemnin.aţiile refilexive deter

mină o dimensiune concretă înăuntrul unui complex exis
tenţial - să ne gîndim, de pildă, la raportul fo rmă-

con ţinut -, a,tunci depăŞirea ei nu poate să fie decît la 

nivelul cunoaşterii, o ridicare de sine a conştiinţei de la 
nivelul intelectului la cel alI raţiUlllii, la pătrunderea în 
conexiunea. dialectică reală. O depăşire on tologică a unor 

alSemenea detenninaţii reflexive este imposibilă, căci, dacă 

e vorba despre o depăşire de facto a unei obiectual i tăti 
date real, atunci rapo rtul fonnă<onţin ut in noua obiec
tuali tate (sau în noile obiectualităţi care iau naştere ast
fel ) ,  ţinind seama de �riaţiiie respectUve, nu va fi decî t 
doar o reînnoi re : va lua naştere mereu un rapo rt fonnă

conţinut. (Eviden t, studiul (X)llcret al noilor ra;porturi 

fo rrnă-conţi'1lut constituie o problemă ştiinţÎlfică importantă. ) 
Desigur, �i Între complexe obiectuale reale, inclusiv pro

cese, poate exista raportul de determinaţie .reflexi.vă, În
cepînd de la forţe real co ntradictorii ale naturii, aflate 

astfel .Într-o ordonare comună, şi pînă !la clasele sociale 
coordonat antagonice. Aici sînt posibile atît echilibrul veş
nic rcla'tiv, detenninat de dinamica contradicţiilor şi de

păşi.rea acestui eohiHbru, cît şi depăşirea tot�Iă sau par

ţială a unui complex printr-al tul, şi această depăşire se 

produce, În reali tate, schimbmd deci mai mult sau mai 

puţin În mod radical realitatea Îmăşi, fapt de care de

pinde, la rîndu-i ontologic, realiter, proporţia dintre dis

trugere şi conservare în actul (procesul ) depăşi rii .  Deci, 

în t imp ce depăşi rea mintla!Iă are în genem·I un carac ter 

teoretic, cum e, de piLdă, înţelegerea raJPOrtu'lui fonnă

conţinut - ceea ce, evident, nu ne dă dreptul să ne dis

pensăID niciodată, Într-un caz dat, de cercetarea concretă 

a conţinutului concret al determinaţiI10r refilexive respec

tive -, depăşirea reală în natură este înfă!ptui.tă de inter

acţiunea legică a complexelor, care intel1acţiune, chiar dacă 

este necesară, nu poate fi deci,t o necesitate "oarbă", pe 
cînd în exis tenţa socială, în rîndul componentelor reale 

ale depă-şirii se include conştiinţa socială, atît cea falsă, 

cît şi cea adevărată. O cunoaştere venidică a complexelor 

care actionează în sensul depăşi.rii sau în sens contra r  
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poate deven� doci, tn anumi te ,împrej urări, o componen tă 
ontologic-.reaJIă a procesului depăşirii. Evident,  şi cunoaş
terea proceselor naturi i  poate să ducă la depăşirea reală 
a complexelor ;  de la cunoaşterea strUJCturii atomului şi 
pînă la cultivarea organismelor vii se desfăşoară o aseme
nea serie de depăşiei reale. Intrucit cunoaşterea pri·lejuieşte 
o intervenţie activă în dialectica d ep ăşiri 10 r, acest proces 
se îndeplineşte în domeniul existenţei sociale ca schimb de 
substanţă jntre societate şi na:tură, �nţelegerea justă a dialec
tici i  naiurii fiind, desigur, o premisă obligatorie. 



MUNOA 

Dacă ne propunem să prezen tăm on tologic categoriile 
specifice ale existenţei sociaile, derivarea lor din fo rmele de 
existenţă anterioaTe, legătura lor cu acestea, în temeierea lo r 
pe .a.ce9tea, deosebirea lor faţă de acestea, ,trebuie să ne in
cepem investigaţia cu analiza muncii. DeSligur, nu trebuie 
uitat niciodată faptU'1 că fiecare treaptă a existenţei, în 
intregul ei, cit şi în detalii, are un caracter de complex, 
cu alte cuvin te ohiar şi categoriHe ei cele mai .cen trale şi 
determinante nu pot fi adecvat înţelese decît în cadrul şi 
pe baza ca rac teris ticii de ansamblu a respec tivului nivel 
al e�i,s.tenţei. Chiar şi o examinare superfochală a existen
ţei sociale ne relevă conexiunea indisolubilă a categoriilor 
ei fundamentale, ca munca, limbaj ul, cooperarea şi divi
ziunea muncii, ne relevă noi rapo rtu ri ale conştiinţei cu 
realitatea .şi, de aceea, cu sine îllJSăşi etc. Nici una d in tre 
acestea nu poate fi adecvat înţeleasă dacă e luată izolat ; 
să ne gîndim, de pildă, la fetişizarea tehnicii ,,.descope
rită" de pozitivism şi care a influenţat puternic pe anu
miţi marxişti (Buhanin ) ,  jucind încă şi în 2Jilele noastre 
un rol care nu este de neglijat - şi aceasta nu doar la 
adorato rii orbi ai unive�alităţii manipulării, astăzi a tît 
de influentă, ci şi  la oponenţii dogmatici ai acestora de 
pe 'po2liţiile eticii abstrac te. 

Pentru elucidarea problemei trehu ie să ne în toarcern la 
metoda celor două căi a lui Marx, deja ana1izată de noi, 
să descompunem mai intîi prin abstragere a'llaJlitică noul 
complex existenţial, ca pe fundamen tul as tfel dobîndit să 
putem reveni sau înainta la complexul existenţei sociale 

nu doar ca la ceva dat, şi deci doar reprezentat, ci şi 
conceput în totalitatea sa reală. In realizarea acestui 

obiectiv ne vor oferi un anumit aj utor metodologie tendin-
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tele de dezvoltare a dirente10r modalităţi de existenţă, de 
asemenea deja cercetate de noi. Ştiinţa contemporană în
cepe să desprindă concret uI'lIIlele genezei organicului din 
anorgan ic, arătind că în anumi te condiţii (de atmosferă, 
presiune etc. ) po t apărea complexe extrem de primitive, 
în care sint dej a  prezente în germene caracteristicile fun
damentale ale organicului. Fi reşte, acestea nu mai po t eX1sta 
în ambianţa. concretă de astăzi , putînd fi reproduse doar 
pe oale experimentală. Iar teoria evoluţiei organ ismelo r 
ne arată cum treptat, foarte contradJ ctoriu, cu multe În
fundări, categoriile specific o rganice ale reprod ucţiei do
bîndesc rolul dominant în organ�sme. Este, de exemrlu, 
caracteristic că întreaga reproducere a p'lantelor se reali
zează - de regulă, cu unele excepţii lipsi te de impor
tanţă - pe baza schimbului de materii cu na tura anOT
gan ică. Ahia [n regnul animal , schimbul de materii se 
realizează total sau cel puţin precumpănitor în regnul 
o rganicului şi, iarăşi de regulă, chiar şi materiile ano rga
nice necesare sînt prelucrate numai printr-o atare mij lo
cire. Drumul evoluţiei este acela al predominaţiei maxime 
a categorii'lor specifice unei sfere a vieţii asupra acelora 
care îşi trag existen ţa şi eficienţa într-un fel ireductibil 
din sfera de exis,tenţă inferioară. 

In raport cu existenţa socială, acest rol de sferă. infe
rioară îl are o rganicul (şi pri n intermediuJ Jui, fi reşte, şi 
IU!lllea 'anor�anicuJI'lli ) .  Ne-am referit dej a  în alte con
texte la acest sens al dezvoltări i  sociale, sens caracte rizat 
de Ma'rx ca "retragere a hotarului naturii" . Desigur, o 
reproducere eXlperimen tală a trecerii de la precumpănito rul 
organ ic la socialitate este de la bun �nceput excl usă. Hic 
et nunc-ul social 311 unui atare stadiu de trecere este im
posibil de reconstituit experjmental datorită ireversibili tă
ţii penet rante a camcterului istoric al exi·stenţei sociale. 
Aşadar, nu putem realiza o cunoaştere nemij loci tă şi pre
c isă a acestei transformări a existenţei  o rganice în exis
tenţă soc-ia1ă. Maximum real izabil este o cunoaşte re post 
festum, o aplicare a metodei lui Marx, potrivit căreia ana
tomia omului ne oferă cheia anatomiei maimuţei, şi 
deci stadiul mai primi,tiv poate fi reconstrui,t min tal 
pornind de la cel superio r lui, de la direcţia şi tendin ţele 
dezvoltării acestuia.  O maximă apropiere ne-o permit să

păturile arheologice, care aruncă o lumină asupra diver-
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seIor etaJpe ale trecerii, a:tît din punct de vedere anato

mÎlco ... fiziologic, cît şi din punct de vedere social 

( unelte etc. ) . Saltul tnsă .rău:nne, totuşi, salt şi nu !poate, 
in uhimă instanţă, fi pe deplin lămurit conceptual decî t 

prin eJtperimentul min tal menţionat. 

Trebuie să ne fie deci întotdeauna dar că e vo rba 

despre o trecere - ontologic necesară - prin sal t de la 

U 11 nivel existen ţial Ia altu.l , calitativ diferit de acesta. 

Speranta primei generaţii de darvini§ti de a descoperi ve

riga lipsă (missing link) dintre maimuţă şi om a fost ine

vitabil zadarnică, deoarece carrueteristicile biologice po t 

IămuTi n umai etapele de trecere, dar n iciodată sal tul În

suşi .  Am arătat însă totodată că descrierea, oricît de pre

cisă, a dife renţelor psiho-fizice dintre om şi animal va 
trece pe lîngă faptul ontologic al saltului (şi al procesului 
real în care el se înfăptuieşte ) amta timp cît nu va fi în 

stare să IămurealScă �pariţi'a acestor caracteristic i ale omu

lui pe baza existenţei sale socia'le. Ex:perimentole psiholo
gice cu animalele cele m-ai dezvoltate, în primul rînd 

maimuţele, pot con tribui tot atît de puţin la Jămurirea 

esenţei acestor noi corelaţii. Se uită uşor, cu acest prilej , 

ca racterul artificios al condiţiilor de viaţă în care sînt  

puse aceste animale. I n  primul rînd, e în\Iăturată fireasca 

nesiguranţă a existenţei lor (căutarea hranei, primej diile ) ,  

în al doilea rînd, aceste animale n u  lucrează cu unelte 
făcute de ele, ci cu UJIle1te r�alizate şi combinate de către 

experimentator etc. Or, esenţ.a muncii omu.lui  se în teme

iază, în primul rînd, pe faptul că ea apare În procesul 

luptei pen tru existenţă, ia.r în al doitlea rînd, pe faptul 

că toate eta,pele ei sîn t  produse ale propriei sale activi 

tăţi. De aceea, anun1i te asemănări, adesea mult exagerate , 
trebuie privite cît se poate de cri tic. U nicu� moment c u  
adevărat instructiv constă î n  faptul că î n  comportamentul 

animalelor superioare se constată o mare elasticitate ; un 

caz limită spec-iCllI ,  si tuat ca,litativ pe o treaptă şi mai 

inahă, 'trebuie să-I fi reprezentat s.pecia la care sahul 1" 

muncă a reuşit efectiv ; speciile existente astăzi se află 

sub acest raport, evident, pe o treaptă mult inferioară � 
de la care nici o punte nu duce spre munca autentică. 

1 n trucÎt aici e vorba despre comptlexu1 concret al soc ia
lităţii ca fo rmă de existenţă, se poate pune cu drept cu

vînt  întrebarea de ce am ales tocmai munca din acest 
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complex şi i-am atribuit o asemenea pozIţIe privilegiată 
în acest .proces şi în sal tul pe care l-a constituit apariţia 
omului. Examinînd lucrurile ontologic, răspunsul este mai 
simplu decît pare la prima vedere. Deoarece toate cele
lalte categorii  ale acestei forme de ex�stenţă au deja prin 
esenţa �or un carac.ter net lSOOial ;  msuşir.i1e, felul lor 
de a acţiona se manifestă abia în cadrul existenţei sociale 
deja co�tituite şi, oridit de incipient este modul lor de 
manifestare, el .presupune saltul deja [nfăptui t. Numai munca 
are, prin natura ei ontologiJCă, un camcter manifest de 

trecere. Ea este, prin esenţa ei, o relaţie Între om ( so
cietate ) şi natură, şi anume atît anorganică ( unealtă, 

mate rie pr:imă, obiectul muncii etc.l , cît şi organică, re

laţie care, in anumite privinţe, poate să se încadreze şi 
ca, fireşte, în seria menţionată, dar şi care, inainte de 
toate, marchează chiar in omul care munceşte trecerea de 

Ia simpla exis tenţă bio10gică Ia exilStenţa socială. Marx 

�pune, de aceea, cu depUnă dreptate : "In calitate de 
creatoare de va,}ori de intrebuinţare, de muncă utilă, 

munca este deci o condiţie de existenţă a omului inde

pendentă de orice fonnă socială, o necesitate naturală 

eternă, care mij loceşte schimbul de substanţe dintre om şi 

natură, adică însăşi viaţa omului" 1. I n  acest text rapor

tat Ia geneza umanului nu trebuie să ne supere termenul 

prin excelenţă economic "valoare de intrebuinţare" . Ina

inte ca valoarea de întrebuinţare să fi ajuns Într-un ra

port reflexiv cu valoarea de schimb, ceea ce se poa te 

întîmpla doar pe o treaptă relativ mUilt mai înaltă, va

loarea de intrebuinţare nu desemnează nimic al tceva decît 

si mplul produs al muncii,  produs pe care omul este în 

stare să-I utilizeze cu  folos î n  reproducerea existenţei sale .  

I n  muncă sînt  cuprinse in nuce toate detenninaţiile c ar e ,  

după cum vom vedea, constituie esenţa noului în exis

tenţa socială. Munca .poate fi deci considerată ca fenomen 

originar, ca model al existentei socia,le ; lămuri rea acestor 

determinaţii ne dă, ca urmare, o imagine atît de preg

nantă a trăsăturilor ei esenţiale, încît ni se parc meto

dologic avantajos să Începem cu anal iza ei. 

1 K. Marx şi F. Engels. Opere, voI . 23,  Bucureşti, Edi
tura pol itică, 1 966, p. 57.  
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Trebuie să ne fie însă clar că prin această considerare 
izola tă a muncii ca fenomen de bază se realirează o ab
stralCţie ; formarea societăţii, ,prima diviziune a muncii , 
limbaj ul etc.,  e drept, iau naştere din muncă, dar n u  
î n  tr-o ordine temporală clar deter'min abilă, c i  î n  esenţa 
lor, simultan. Flacem doci a ic i o abstracţie sui generis ; 
din punct de vedere metodologic, ea are u n  caracter ase
mănător cu acele abstra'cţii de care ne-am ocupat temei
n ic atu nlCi cÎ'l1d am analizat structura de idei din Capi
talul lui Marx. Prima ei descompunere ne este da tă iocă 
în al doilea capitol ,  în cadrul cercetării procesului de re
producere a existen ţei sociale. Aşadar, această formă a 
abstracţiei, întocmai ca la Marx, nu înseamnă că aseme
nea probleme sîn t fă>cute să dispară - desigur, numai 

temporar -, ci doar că ele apar aici oarecum numai la 
margine , la oriZO'llt şi că cercetarea lor adec�tă, con
cretă şi totală este rezervată u nor stadii mai dezvoltate ale 
cercetării. Pentru moment, ele sînt puse în lumină numai 
în măsura în care sint legate nemij loci t cu munca - con
cepută abstract - şi sînt consecin ţe on tologice directe 
ale ei. 

1 .  MUNCA - INSTITUIRE TELEOLOGICĂ 

Este un meri t al lu i Engels de a fi plasat munca în 
cen trul procesului de umanizare a omu�ui.  Şi el cerce
tează premisele biologice ale noului ei rol în acest salt de 
la animal �a om. (EJ le găseşte fu diferenţierea pe care 

a dobindit-o funcţia vitală a miinii încă la maimuţă. "Ea 
serveşte cu precădere pentru a culege şi a ţine hrana, 
aşa cum fac şi unele mamifere i nfierioare cu labelle dina
inte.  Cu aj uto rul miinii, unele maimuţe îşi co rustruiesc 
cuiburi în copaci sau chiar, oa cimpanzeul, un acoperiş 
printre ramuri pentru a .se apăra de intemperii . Cu ea 
apucă o bîtă ca să se apere de duşmani sau îi bombar
dează pe aceştia. din ul'lI1lă cu fructe şi pietre" . Engels 
indică însă cu aceeaşi fermÎtJate că, în ciuda unor atari 
pregătiri, aici mai ,trebuie avut în vedere un salt care nu 
se mai realizează ÎIIlăuntrul sferei orgtanocului, ci repre
zintă o depăşire principială, calitativă, ontologică a aces

tei sfere. In acest sens, Engels spune, relerindu-lSe la mîna 
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maimuţei ŞI mîna omuJlui : "Numărul şi dispoziţia gene

rală a oaselor şi a muşchilor sînt iden.tice la amîndouă, 

Însă mîna celui mai primitiv sălbatic poate executa sute 

de operaţii pe care nici o mînă de maimuţă nu le poatp. 

imita. Nici o mînă de maimuţă n-a confecţionat vreodată 

ni'Ci cel mai grosolan cuţit de piatră" 2. Engels lSOOate în 
evidenţă cu acest prilej procesul foarte îndelungat în care 

se realizează această trecere, ceea ce nu schimbă Însă cu 

nimic caracterul ei de salt. O investigaţie lucidă şi co

rectă a acestei probleme ontologice trebuie să aibă mereu 

în vedere că acel salt înseamnă o schimbare cali ta tivă şi 

structurală în existenţă, schimbare în cadrul căreia, deşi 

etapa de po rnire cuprinde în sine anumite premise şi 

posibilităţi ale etapeaor ul terioare, acestea din urmă, to tuşi, 

nu pot fi dezvoltate din etalpa iniţială printr-o simplă con

tinuitate rectilinie. Esenţa saltU'lui o cons6tuie această 
ruptură în con t,inuitatea normală a dezvoltării,  nu apa

rioţia bruscă sau lentă în timp a noii existenţe. Despre 

problema funda'men tală a acestui salt în cazul muncii VOlll 

vorbi în continuare. Trebuie să menţionăm însă aici că 

Engels are dreptaJte cînd derivă form'area societăţii şi lim

baj ul nemUlaeit din muncă. Aceste probleme le vom trata 

mai tîrziu, potrivi,t planului nostru de expunere.  Aici ne 

vom referi doar succint la faptul că aşa-numitele societăţi 

animale (cît .şi "diviziunea muncii" în general în regnul 

animal ) constituie d�ferenţieri fixate biologic, aşa cum se 

poate observa cel mai bine în "statul albineJor" . Că, din 

această pricină, oricum s-ar .fi născut o atare organizaţie, 

ea nu mai posedă nici o posibilitate imanentă de evol uţie 

c are s-o ducă la depăşirea ei ; ea nu este decît un mod 

specific de acomodare a unei specii animale la ambianţa 

ei ; cu cît funcţionează mai bine "diviziunea muncii" as tfel 

apăru tă, .cu cît ea este mai puternic ancorată biologic, cu 

atît mai puţin poate evolua. După cum vom vedea, divi

ziunea muncii produsă de mU'llcă în societatea omenească 

dă naştere, dimpotrivă, propriilor ei condiţii de reproduc

ţie, şi anume in aşa fel încît reproduce rea simplă a ceea 

ce există la un moment dat e doar cazu'l limi tă al tipice i 

reproducţii lărgite. Acest fapt nu exclude, fireşte, apariţia 

2 K. Marx şi F. Engels. Opere} vot 20, Bucureşti , Edi
tura poaitică,  1 964, p. 469. 
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unor impasuri in dezvoltare, dar cauzele acestora sint con
diţionate întotdeauna de structura respectivei, societăţi, şi 
n u  de caracteristicile biologice ale membrilor ei. 

,Marx arăta, voI1bi'nd despre esenţa muncii deja. deve
nită adecvată : "Noi preSll!pU'nem munca într-o formă pro
prie exclusiv omului. Păianjenul efectuează operaţii asemă
nătoare celor ale ţesătorului, iar albina face de ruşine, prin 
cOIllStrucţia celulelor ei  de ceară, pe mU'l ţi arhitecţi. Ceea 
ce deosebeşte însă de 1a început pe arhitectul cel mai prost 
de albina cea mai peI1feotă este faptul că el construieşte 
cehllia în cap înainte de a o construi din ceară. La srurşitul 
procesului de muncă apare un rezul tat care încă la înce
putul acestui .proces exista ideal în imaginaţia muncitorului. 
Omul nu se limitează la a modifica forma elementului din 
natură, ci el îşi real izează totodată scopul său pe care îl 
cu noaşte, care determină legic modul şi caraeterull activi

tăţii lui şi căruia el trebuie să-i subordoneze voinţa sa" 3. 

Prin aceasta este exprimată categoria centrală ontologică 
a muncii : prin muncă se realizează o insti tuire teleologică 
înăun trul existenţei sociale, marcînd naşterea unei noi obiec
tualităţi. Astfel, munca devine, pe de o parte, model 
pen tru orice pIlactică socială, în trucLt în cadrul acesteia 
- chiar dacă aceasta se petrece prin mij lociri foarte 
ramificate - se realizează necontenit instituiri tedeolo

gice, în ultimă instanţă materiale . Fireşte, aşa cum vom 
vedea mai tirziu, caracterul mumcii de model pentfou com
portarea oameniJor în societa'te nu trebuie să fie exagerat, 
considerat ca o schemă generală ; tocmai luarea în seamă 
a deosebi rilo r foarte importante demonstrează înrudirea 
ontologică esenţială, căci aceste deosebiri evidenţiază că 
munca poa te servi drept model pentru înţelegerea altor 
instituiri social-teleologi'Ce, deoarece, potrivit fi'inţei ei, ea 

este Ifomna �or orjgmară. Simplul fapt că m1.llIlca este rea
lizarea unei instituiri teleologice este o e�perienţă elemen
tară a vieţii de toate ziJele pen tru toţi oamenii, din care 
pricină acest fapt a şi devenit o componentă de neînlă
tumt pentru orice gîndiTe, de la conversaţia ziLnică pînă 
la economie şi filorofie.  Problema care se pune aki nu e 
aceea a uneI opţiuni pentru sau contra caracterului tele-

3 K. Marx şi F. Engels. Opere, voI. 23, Bucureşti, Edi
tura politică, 1 966, p. 1 90-1 9 1 . 
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01. al muncii, adevărata probleml constă în faptul el 
�eralizarea aproape neiim�tată a acestui fapt elementar 

- repetăm : de la viaţa cotidi'ană plină la Il}it, religie şi 

filozofie - trebuie sUlpusă wnei autentice analize eri ti'ce 

ontologice. 

Nu este, plrin urmare, deloc supprinzător faptul că mari 

gtinJditori care s-au preocupat mult şi cu profunzime de 

existenţa socială, ca. Aristotel sau Hegel, au înţdles cel mai 

Hmpede caracterul teleJologic al muncii, că analizele lor de 

structură necesită doar unele adăugiri, dar în nici un caz 

corectări deci.sive, pentru a�� păstra vtalabilitatea şi în zi

lele noastre. Problema ontologică ,propriu-zisă constă în fap

tul că modul teleologic de in5titui� - şi la Arjstotel şi 
Hegel - nu rămîne limitat la muncă (sau în tr-un sens mai 
larg, dar jmtilicat, la practica omenească în genere ) , ci 
este ridicat la nivelul unei categorii cosmologice univer
sale, ceea ce face ca de-a lungul în tregii istorii a finQzo

fiei să se ivească un raport de concurenţă între cauzadi

tate şi te1eologie, o antinomie de nooezlegat. Este cunos

cut faptul că finalitatea determiI1l3.ntă la niV1dluJ organicului 

l-a fascinat în aşa măsură pe Aristotel - asupra gindi rii 
căruia a exercitat o profundă i nfluenţă preocuparea sa 

pentru biologie şi mookină -, încît in sistemul său tele

ologiei obiective a reali tăţii îi revine un rol hot:ăcltor. To t 

atît de cunoscu t este şi faptul că Hegel, care a în făţişat 

caralCterul teleologic al lIDuncii mai concret şi mai dialec

tic decit Arirstotell, a făcut, la rîndul său, din acest prin

cipiu teleologic motorul istoriei şi prin aceasta ai întregii 

sale viziuni despre lume. (Ne-'am referit la unele dintre 

aceste probleme în capi tolul1 despre Hegel . )  Şi astfel, 

această opoziţie străbate, de la inceputuri1e filozofiei pînă 

la annonia prestahillită a lui Leibniz, întreaga is to rie a 

gîndirii şi a religiilor. 

Referirea la religii se întemeiază pe caracteristica. teleo
logiei ca categorie obioctiv-ontologică. Pe cmd cauzali,ta

tea este un principiu aJ. automişcării, adică al mişcării 

care se desfăşoară de la sine, caracter care se mentine 
chiar şi atunci c�nd un şir cauZ3JI îşi are punct,uJ de ple 

care într-un act al conştiinţei, teleologia este prin esenţa 

ei o categorie institui tă : orice proces tefleologi-c compo rtă 

insti-tum-ea wnui scop şi implicit o conştiinţă care iIlSltitu ie 
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scopul . De aceea, a instItui înseamnă în acest co ntext nu 

numai a ridica în conştiinţă, ca î-n cadrul altor  categorii ,  

în primul rînd în cazul o3Ju2Jal i tăţii, ci conşti inţa iniţiază 
pr1n alCtw instituirii un proces rea� , şi anume unul teleolo

gi�. A institu i are aici, prin urmare, un caracter emina

lllente o ntologic. De 3JCeea, cOJ'l.Cepţia teleologi.că asupra 

n a turii şi istoriei înseamnă nu numai fi nal i tate, desfăşura'rea 

lor oonfoml unui scop, ai implică şi faptull că existenţa 

lor, mişcarea lor, atât proce�l în totali tatea Lui, cît şi 
în detaliu, trebuie să aibă un creato r conştient. Trebuin1a 

care dă viaţă unor atari concepţii de.5tpre lume nu numai 

l'a autorii fillistini de toodicee diJll seco lul al XVI 1 I-ILea , 
ci şi l'a gîndi,tori lUJCizi şi profunzi, ca Aa-istotel şi I-Iegel,  
es te  o trebuinţă umană, exemplară şi primitivă : trebu

in1Ja unui sens al vieţii, al decurgerii lUICrurilor în l ume 

pînă la - şi acest lu<:ru în prim rond - tn tîmpIăI1ile 

vieţii indoividUlalle. Chi'ar şi după ce deZV101 barea ştiinţei 

a destrămat acea ontologie religioasă, în care principiul 

teJeolog.ic p utea să se desfăşoare nestingheri t la nivel cos

mic, această trebuinţă primitivă şi elementară supravie

ţuieşte, totuşi, în gîndirea şi si'mţirea vieţii de toate zi.lele .  
Ne putem referi nu numai la ateistul Niels Lyhne , care la 
căpătîiuJ copiLuJ.ud său murib\.lJI1d a înceocat să influenţeze 

printr-o rugăciune procesul teleologic dirijat de dum
nezeu ; această atitudine aparţine în genere forţelor mo

trice psihice fun1damen tale ale vieţii de toate zilcle . 
N. Hartmann în analim sa a gîndi.rii teleologiee formu
lează această Slituaţie foarte pertinent :  "Aici se manifestă 

tendmţa de a rntreba cu orice prilej : Pen tru ce trebuie 

să se penreacă lucrurile tocmai aşa ? Pentru ce trebuia să 

mi se întîmplle tocmai mie ? sau : Pentru ce trebuie să 
sufăr astfel ? Pentru ce a trebuit să moară atî,t de tînăr ? 

La orice în tîmploare care ne «afectează» într-un fel ne 

si mţim îndemnaţi să ,punem asemenea întrebări, chiar dacă 

acest fapt nu ar fi decit eXlpresia unei nedumeriri, a unei 
neaj utorări. Se presupune în mod tacit că oricum acestea 

a r  putea fi bune la ceva ; se caută un sens, se caută să 
se surprindă în faptul mtîmplat o j u.sti.ficare. Ca şi cum 
în viaţă tot ce se întî:rnplă ar trebui să aibă un sens" . 
El arată, de asemenea, că pe planul limbaj ul ui şi al  ex

primării gîndirii acel "pentru ce ?" se poate preschimba 

adesea in tr-un "de ce ?",  fără ca pri n aceasta să fie Îm-
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pinsă în umbră dominanta finaliostă 4. Este uşor de Î1llţeles 

că, dată fiind adinca înrădălCinare a acestui fel de a glÎndi 
§i de a simţi în viaţa de toate zilele, foaMe rar se rea
lizează o ruptură radic.a1ă cu dominaţia teleo1ogiei în na

tură, viaţă etc. ; această cerinţă religioasă, atit de per

manent activă î-n viaţa de toate zilele, se face simţită şi 
în alte domenii în afară de viaţa personală a fiecăruia. 

Această sciziune poate fi observată limpede şi la Kant. 

Prun caracterjzarea pe care el o dă vieţii organice drept 

" finaditate fără scop", K.ant a circumscris genial esenţa 
ontologică a sferei organice a existenţei. FA combate p,rin

tr-o j ustă critică teledlogia superficială a teodiceelor pre

decesorilor săi, care chia·r şi în sinipl:a favorizare a unui 

lucru de căJtre al twl vedeau realizarea unei teleologii tran

scenden te. El deschide astlell drumul către adevărata cu

noaştere a acestei sfere a existenţei, întruJOÎlt apare ca po
sibil fap tul că din simple conexiuni necesar cauza-le ( şi, 

totodată, întîmplătoare ) iau naştere structuri ale exiSlten
ţei înăuntrul cărora ajung a fi valabile legităţi ( adap

tarea, reproducerea individului şi a speciei ) pe care pe 
drept le putem cara.cterim. ca fiind obiectiv adecvate unui 

ţel .  Kant îşi închide în să singur drumuJ care l�ar fi putut 
conduce, pe bam acestor constatări, la adevărata pro

blemă. Aceasta se Îflnmplă dart�ită procedeului său me

todologic obi§nuit de a încerca să soluţioneze gnoseologic 

probleme on tologice. Şi, întrucît teoria sa despre cunoaş

terea obiectiv valabilă este orientată exclusiv spre mate

matică şi f�zică, el trebuie să aj ungă la co nsecinţa că ge

niala sa idee nu poate avea unnări gnoseologice pentru 
ştiinţa despre organic. Intr-o fonnuaare devenită celebră, 

el spune : ,�te absurd ca omul să se glÎndească sau să 

spere că se mai poate naşte vreodată un Newton care să 

facă inteligibilă măcar zămislirea unui fir de iarbă, po

trivi t legilor naturii, fără să fie supusă unei i.ntenţii . . .  " 5. 

Problema tica acestei aSeTţiuni nu se manifestă doar în 
faptul că după trecerea a nici măcar o sută de ami ea a 

fost infinnată de teo ria evoluţiei chiar în prima ei fo r

mulare darvin istă. Engels îi scrie Lui Marx după ce l-a 

4 N. Hartnlann. Teleologisches Denken, Berlin , 1 9 1 1 ,  
p. 1 3 . 

6 Kant . Kritik der Urteilskraft, § 75 .  
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CItit pe Darwin : "Teleo1ogia nu fusese încă nimicită sub 

unul din aspectele ei, dar acum acest lU!Cru s-a făcu t"' .  
Iar Marx, deşi are rezerve tn privin�a metodei lui Darwin, 
constată că opera lui Darwin "ne oferă o bază istorică

naturală pentru concepţiile noastre" 6. 
a al1ă consecinţă şi mai importantă a încercări i kan

tiene de a fo nnula şi a răspunde la probleme ontologice 

gnoseologic constă în aceea că, în ultimă �nstan ţă, pro
bieTII a ontologică Î1I1săş.i rămîne nedooiiSă şi că gîrudirea 
ajunge la un punct mort, atinglÎnd o anumită limită de

terminată "critic" a domeniului ei de acţiune, adică ajunge 
să nu mai poată răspunde la în,t rebare nici pozitiv, nici 
negativ, în cad rul obiectivităţii . In felul acesta, tocmai 

prin in te11Il1ediul cri ricii cunoa.şteriti se lasă o uşă deschisă 

pentru speowlaţii transcendente, adică pentru o recunoaş
tere pînă la urmă a posibilităţii soluţi�lor teleologice, chiar 

dacă acestea nu sînt roounoscute de KaJIl t pentru dome
niul ştiinţei . Ne gîrtd�,m, în primul rind, la concepţia 

- uiterior detenninaJll tă pentru Sclrellllng - despre in
tuitivul intellectus archetypus, pe care noi,  oamenii, nu-l 
posedăm, dar a cărui exis tenţă, potrivit lui Kant, "nu 
conţine vreo contradicţie" 7 şi care ar fi în stare să re
zolve atari probleme. Din această pricină, problema cau
zalităţii şi a teleologiei apare, de asemenea, în forma 
.}ucrurui în sine incognoscibhl pentru noi. In zadar respinge 
Kant pretenţiile teologiei, spuaUnd că această negaţie se 

limitează la cunoaşterea "ooastră", căci şi teologia ridică 
pretenţia de a fi ştiinţă, şi rămîne, din această cauză, în 
măsura în care vrea să fie ştiinţă, supusă autorităţii cri

ticii  cunoaşterii .  Numai că în CUIl1.Oaşterea naturii ex

plicaţiile bazate pe caum.litate sau pe teleologie se exclud 

rooiproc, şi acolo unde Kant cercetează practica ome

nească, el îşi îndreaptă atenţia exclrusiv asupra formei ei 

cdei mai înalte, celei mai subtile, celei mai sociale prin 

originea ei, asupra moralei pure, care din această pnicimă 

nu rezultă la el dialectic din activităţile vieţii (sociale ) ,  

CI se află într-o opoziţie esenţială şă. de neînlăturat în 

6 K. Marx şi F. Engels. Opere, voI. 29, Buou reş ti , Edi
tura politică, 1 968, p. 468 ; K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voI. 30, Bucureşti, Editura politică, 1 966, p.  1 1 7 . 

7 Kant. Kritik der Urteilskraft, § 7 7 .  
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rapoI1t cu aceste aotivităţi. Şi aici, aşadar, problema pro

priu -zis on toJogică ră,mîne fără răspuns. 

Ca în orice problemă auten tică a ontologiei , răspunsul 

corect are şi aieoi,  in nemij locirea lui, un caracter apa

rent banal, funcţionînd ca un fel de ou alI lui Columb. 

Totuşi,  este sruficien t să e�aminăm ceva mai îndeaproape 

determinaţiile conţinute în soluţia dată de Marx teleo

logiei mUIlJCu pentru a vedea implicaţii.le ei vaste şi ho

tărîtoare pentru rezolrvarea unor faJliSe grupuri de pro

b1eme. mn altitudinea JUli Marx f.aţă de DB.rwin reiese 

dar - lucru oare, dealtfel, este ceva de la sine înţe

�es pentru orice cunoscător al �ndirii lui - că Marx CO!l
testă eXlilStenţa oricărei teleologii în afara muncii ( a  prac

ticii R-mane ) . La M·arx, cunoaşterea teleo10 g.iei muncii 

depăJşeşte cu mult înceocările de sol uţionare ale unor pre

cursori atî-t de mari ca Aristotel şi Hegel, deoarece pen

tru el munca este nu una dintre numeroasele fomne de 

manifestare a teIeologiei în generaJl, ci singurul punct în 

care o ins tituire teleolog�că poate fi indicată on tologic 

ca moment real al realităţii materiale. Această cunoaş

tere corectă a realităţii olarifică sub raport ontolog,ic un 

în treg şir de probleme. Este prima oară cînd caracte

ristica reală hotărltoare a teleologiei - şi anume că ea 

poate dobîndi reaJlti tate numai ca instituire - capătă o 

bază reală simplă şi uşor inteJl,igibiIă : nu este necesar să 

repetăm determinaţia ei marxistă pentru a vedea că nici 

o muncă nu ar fi cu putinţă dacă nu ar fi precedată de 

o astfel de 1nstituire, care să� determine procesul tn 
toate et�pele lu i .  Această caracteristică specifică a muncii 

au sesizat-o !Clar, desigur, şi Aristotel şi Hegel ; intruoît 

însă ei încercau să concealpă tot teleologic atit lumea 
organiculu i ,  cît şi mersul istoriei,  au fost neVO I ţI să 

născocească pretutindeni un subiect al instituirii necesare 

(spiritUlI lumii la Hegel ) ,  reaJlitatea transIo rmîndu-se ca 

urmare, vrînd-nevrind, într-un m it . Prin stritOta şi exacta 

limitare de că tre Marx a teleologiei La muncă ( la prac

tica socială ) , prin eliminarea ei din toate celelalte sfere 

ale existenţei, teleologia nu pierde nimic din 1nsemnă

tatea ei ; dimpot rivă, ac eas ta creşte prin faptul - care 

se cere analizat - că cea mai ÎnaJ1tă treaptă ounoscu tă 
de noi a existenţei, treapta soc ială, abia printr-o astfetl 

de acţi u n e  'reală a tedeologicului înău ntrul ei se con.s t i -
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tuie propriu-zis, se desprinde de trea.-pta care constituie 
baza existenţei ei, de viaţa organică, devenind o nouă 
modalatate de-6ine-5tăJtăttoare a existenţei. Putem vorbi 
raţio nal despre existenţa sociaJIă numai dacă înţelegem 
că geneza ei, desprinderea ei de baza sa, independenţa ei  

se în  temeiază pe m'UIlcă, adică pe constanta realizare a 

unor 1nstituiri te1eologice. 
Acest prUn moment are însă - consecinţe filozofice cu 

implicaţii foarte ample. Sînt cunoscute din istoria filo

zofiei luptele ideo.logice dintre cauzalitate �i teleologie 
oa baze categoriale ale realităţii şi ale mişcărilo r ei. Orice 

filozofie de orientare teologică era obligată, pentru a-şi 

aduce dwnnezeul la unison cu cosmosul, cu lumea oame

nilor, să tl1Îmbiţeze superioritatea teleologiei faţă de cau

za1lÎltate ; chiar dacă dumnezeu nu face altlCeva decît să 

ion toarcă ceasUlI Lumii şi să pună astfell în mişcare siste

m ul cauzal, o asemenea ieramie creator-'Crea�ie, ca şi  

priorit3Jtea instituirii teleodogice,  devine inew tabilă. Pe de 

altă parte, orice m�terialism premarxist, care respingea 

facerea transcendentă a �umii, .trebuia, totodată, să con

teste şi posibilitatea unei teleologii realI active. Noi am 

văzut că şi Kant - desÎgu1", în. temnino'logia sa orien

tată gnoseologic - a trebuit să vorbească de incompatibi

li.tatea cauzalităţii şi teleodogiei. Dacă se admite dimpo

trivă, aşa cum face Marx, că teleologia este o categorie 
real-activă exclusiv în muncă, re�ultă de aici nemij:lo

cit o ooexis.tenţă concretă, reală şi necesară a cauzaLi

tăţii cu teleologia ; ele rămin, e drept, contrarii, dar 

numai înăun trul unui proces uni,tar real, al căaIiui dina

mism e în tJemeiart: pe intemcţiuoea acestor contrarii, pro

ces care, pentru a da �iinţă acestei mtemcţiuni ca reali

tate, preschimbă cauzalitatea, fără însă a-i afect:1a aJ.tfel 

esenţa, într-una de asemenea iru;·tLtuil1:ă. 

Pen tru a vedea albsolu t limpede aceslt h1lCru, putem 

lua în consideraţie şi anallizele muocii realizate de Aristo

tel şi Hegel. Aristotel distinge îrnălUntrw. munoii com

ponentelle gindire şi înfăJptuire. P�in prima componentă 

se insti,tuie scopul şi se cercetează mij,loacele realizării 
lui, prin cea de-a doua, ţe1.lli. astfel instituit aj unge la 

realizare 7. C1nd N. Hantmann descompune anali tis� 

1 A . 1 M / . . -"" rtea. Z, QIP1LI"" nstote .  eta urca, '-- _ .� ""  
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c�onentă Îl11 două acte, anume instituirea scopului şi 
cercetarea mij,loaeelor, el concretizează, Într-un mod j ust 

şi rodnic �n învăţăminte, ideea jnovatoare a lui AristoteJ , 

dar nu schimbă nemijlocit nimic hotărîtor în ceea ce pri

veşte esenţa ei ontologică 8. Căci aceasta rezidă în faptul 

că o schiţă mintală ajunge să se realizeze material, că 

o irutiltuire gîndită a ţelu'lui schimbă material realitatea, 

in troduce în realitate c eva material, eaTe în raport cu 

natura reprezintă ceva radical nou din punct de vedere 

calitativ. Acest lucru Î,I arată foarte p'lastic exemplul lui 

Aristotel cu clădirea unej case. Casa este ceva tot atit 

de material existent ca ş.i piatra, lemnul etc. To tuşi, în 

1nstituirea teleO/logică ia naştere o obioctuali tate cu tOl-ul 

deosehiltă de e1 errnen te. Din simpla "fii nţare-în-'sine a pie

trei sau a lemnului nu poate fi "derivală" o casă pri n 

nki un fel de desfăşurare imanentă a insuşirilor lo r, a 

legi tăţilor şi a forţelo r care acţionează in ale . Pentru a 

real,iza aşa ceva este nevoie de pu terea gindului şi a 

voinţei omeneşti, care ordonează aceste însuşi rj material

faptice într-o conexiune principialI cu totJul no uă. De 
aceea, Aristotel a fost prlmul care a recunoscut ontolog ic 

specifkitatea acestei obiectualităţi de neimagi.n�t doar pe 

baza ,,'logicii" naturii. ( Deja aici este vizib11 că toaJte fo r

mele idealiste sau religioase ale tetleologiei naturii, ale 

prezentării naturii drept creaţie a lui dllJIDnezeu n u  sînt 

deoît proiecţii metafinice a1le acestui unic model real. In 
legenda creaţiei din Vechiul Testament, acest model 

apare atît de llimpede, încit dumnezeu nu numai că 

controlează constan t ceea ce a făcut - în tocmai ca 

subiectull uman al muncii -, ci totodată, aidoma omul ui 

care munceşte, se odihneşte după munca depusă. Mo

delUiI pămîntean-uman al muncii poate fi recunoscut tot 

atît de uşor şi în alte mi:turj ale creaţie i ,  chiar dacă ele 

au luat nemij locit o formă filozofică ; să ne reamin t i m  

încă o dată de acel ceas al lumii care a fost întors d e  

căt re dumnezeu . )  

Ţinînd seama de toate acestea, nu trebuie suba:pre

ciată valoarea dife renţierii făcute de Hartmann.  Sepa

l13.ţia celor două acte , a fixării scopului de cerce tarea 

8 Teleologisches Den kenJ p. 68. 
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mij loacelor, este de ce.a mai mare \Însemnătate pentru 

inţelegerea procesului muncii şi .îndeosebi pentru !inţelege

rea ontologiei existenţei sociale. Tocmai aici se arată legă

tura i'll:destrulCtiJb�Iă a categoriilor in sine opuse care consi

derate abstract se ex,clud .rec�proc : eauzailitaJtea şi teleolo

gia. Investigarea mijloacelor necesare pentru realizarea 
scopului instituit trebuie să includă o recunoaştere obiec

tivă a 'Produce rii acelor obiectual i tăţi şi procese a căro r  

acţionare este capabilă să ducă la realizarea scopului  fixat. 

Dar instituirea scopului şi investigarea mijloacelor nu po t 

produce nimic nou, intrucÎ·t realitatea naturi i  ca latare tre
buie să rămină ceea ce este în sine, un sistem de com

plexe a căror Jegitate sf1dează cu tot3Jlă indiJferenţă orice 
străduinţe şi gînduri omeneşti . Investigaţia are aici o 
funcţie dublă : pe de o parte, ea dezvăJuie ce anume 
e�te dominant în sine în obiectele respective, independen t 

de orice conştiinţă, pe de al tă parte, ea descoperă noi 
combinaţii, noi posibilităţi funcţionale ale lor, scopul 

instituit teleologic devenind rea1izabil abia prin punerea 
în mi{-care a acesto ra. Fii'I1�area.Jn-sine a pietrei nu con
ţine nici un fel de intenţie, şi nici măcar vreun indiciu 

că piat ra ar putea fi utili7J3.tă drept cuţit sau topor ; 

piatra poate, totuşi, să dobîndeaslCă această funcţie de 
uneaLtă num.ai dacă prop�ietăţile ei  date în mod obiectiv, 

existente în sine, smt apte de o combinaţie care să facă 

posibil acest lucru. Este ceea ce se poate vedea dar 

din punct de vede re onbo.logic şi pe treapta cea mai pI1i

mitivă. Cînd omul primitiv culege o piatră pentru a o 

întrebuinţa, de pi1dă, ca topor, el trebuie să rOOUlIloască 

corect această corelaţie între proprietăţile - deseori în

tîmplător apărute - ale pietrei şi utilitatea ei co nc retă 

în momentu� respectiv. Abia prin aceasta a înfăptuit el 

acel act de cunoaş.tere pe .care l-au analizat Aristo tel şi 

Hartmann ; cu cît munca este mai dezvoltată, cu atî t 

această stare :de lucruri devine mai eviJdentă. Hegel, care, 

d upă cum ştim, a generat multă confuzie prjn exti nderea 

conceptului de teleologie, a recunoscU/t dej a  timpuriu în 

mod j ust acest caracter al muncii. In prelegerile sale de 

la Jena din 1 805- 1 806 putem citi "că propria activi

tate a I13Jturii, cum ar fi elasticitatea arcului de ceas, 

apa, vîn tul, este în trebuinţată astfel încît ele să înfăp-
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tuiască în existenţa lor sensibilă cu totul a:ltceva decît 

voiau, că acţi'llll1ea ei oarbă se schimbă într-o acţiune cu 

finalitate, în contmriull ei însăşi . . .  " ,  iar omul "lasă na

tura să acţioneze, priveşte liniştit ,la această acţiune şi 
dirijează în treg-ua doar cu un minim efopt" 9. E demn 
de remarcat că conceptul de viclenie a ratiunii, atît de 
important mai tîrziu în Filozofia istoriei a lui Hegel, 

mijeşte poate pen tru prima oară aici, cu pJiilej ul analizei 

mUlI1cii. Hegel inţelege just caracterul bilateral al acestui 

proces, pe de o parte faptul că instituirea teleologică 
exploatează "doar" propria activiltate a natu rii , iar pe 

de altă paMe că utilimrea acestei activităţi transformă 

natura în contrariull ei. Deci, această activitate a naturii 

se transfonnă, fără modificarea ontologică a bazelo r ei , 

într-o aotivitate institui.tă. Rrin aceasta Hegel a de5cris 

o latură ontologic hotărîtoare a rolului cauzalităţi i natu

rale în procesul mUJlcii : fără a fi supuse Ulnei preschim

bări lăun.trice, din obiectele naturii, din forţele el la 

naştere ceva cu totul diferit ; omul care munceşte poate 
să integreze în combinaţii cu to tul noi însu�iri'le lor şi 

legile mişcării lor, să le împrumute funcţii şi moduri de 

a acţiona cu totuJ noi. Dar, întrucît toate acestea nu 
se pot petrece decit în plină imanenţă ont1:dlogjcă a le

gilor naturii ,  singura modificare posibilă a categoriilor 

naturii este că - în sens o ntologic - ele sînt insti

tuite ; faptul că sînt instituite mijloceşte subo r,donarea 
lor faţă de instituirea telcologică de ternninantă, avtÎnd, 

to todată, unna rea că din întrepătrunderea iIlStiltuită a 

caumllităţii şi teloologiei ia naştere un obioot, un pro

ces etc. unitar şi omogen. 

Natură şi muncă , mij loc şi scop produc , pri.n urmare, 
în acest fel ceva in trinsec omogen : procesul nluncii ,  iar 
în final produsul muncii. In lă,tu rarea eterogenităţilor pri n 

unitatea, omogenitatea insti tuirii are însă limite bine de

tenninate. Nu ne referim deloc la faptul de la sine În

ţeles, arăta.t anterior, că OlTIogeru tatea presupune cumoaş

terea j ustă a conexi unilor cauzale neomogene din reali

tate. Dacă acestea din urmă sîn t înţelese gr�it în pro

cesul de investigaţie, atunci - in sens ontdlogic - e1e 

9 Heg-el. Jenenser Realphilosoph ie, Leipzig 1 932,  II .  
p. 1 98 ş.u.  
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nu pot fi cîtuşi de puţin institu ite ; ele rămîn în con
tinuare active în modul lor n3JtJuml, iar instituirea te
leologică se înJătură pe sine însăşi ,prin faptul că este 
redusă - ca iroaEzabiHi - la o stare de conştiinţă ne
putincioasă în raport cu natura. Putem sesiza aici direot 
deosebirea dinrtre insti,tu irea în sens ontologic şi instituirea 
în sens gnoseologic. Gnoseologic , o instituire greşită în 
raport cu obiectul rămîne totuşi o instituire, chiar dacă 

trebuie să i se admită falsitatea .sau eventual doa,r carac
terull incomplet. Instituirea ontologică a cauzal i tăţii în 
complexuJ unei insti tuiri teleologice trebuie să-şi cuprindă 
însă just obiectuJ, ialI' în caz contrar ea nu este, sub 
alCest raport, cîtuşi de puţin o instituire. Pentru a evita 
Însă o hipel"trofiere care să gemereze un noodevăr, este 
nevoie totuşi de o delimitare dialec tică a afirmaţiei de 
mai SU5. IntpucÎt fiecare obiect al naturii, fiecare proces 
al ei reprezintă o infinitate intensivă de proprietăţ-i , de 
rapollturi reciproce cu lumea înconj urătoare etc. ,  cele 
spuse mai sus se referă doar La acele mo.mente ale infi
ni tăţii intensive care au o impol'tanţă pozitivă sau nega
tivă pentru instituirea teIlealogică. Dacă pentru îndepli
nirea muncii ar fi fOSlt necesară fie şi numai o cunoaş
tere aproximativă a acestei infinităţi intensive ca atare, 
muIlJOO. nu ar fi putut niciodată să ia naştere pe trep

tele primitive ale observării naturili ( nemaivorbind de 
cUtDoaşt:erea în sems conştient) . ACe3IStă stare de fapt este 
demnă de observat nu numai pentru că in ea e con
ţinută posibili ta1:ea objectivă a dezvohării ascendente ne
limitate a muncii, ci şi deoarece din ea rezultă limpede 
că o instituire corectă, o iIl5tituire care cuprinde adecvat 
momentele cauzale necesare pen tru scopul dat, doci, aşa 
cum se cere, concret pentru instituirea COIIlcretă a scopu
lui, rămme rea.liZ'Rbi,Iă cu succas chiar şi .în cazurile în 
care reprezeI1Itănile generale despre obiectele, conexiunile, 
procesede etic. din natură sînt în tota:litaJtea lor încă pe 
d�n ne.core5lpunzătoare ca cU010ştinţe despre natură. 

Această diaIectDcă dintre corecti,tudinea rigur03lSă in dome
niul îngust al instituirii teleoJogi.ce concrelt:e şi puternica 
falsitate 'POSIbilă in sesizarea naturii în deplina ei fiin
ţlaTe-3a1-sine are pentru domeniul munci,i o amplă sem
nificaţie, de care mai tîrziu ne vom ocupa mai amă
nuntit. 
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Omogenizarea scopului şi mijlocUJl.ui, despre care am 

vorbi t anterior, trebuie să rue însă l1mit3!tă diaJloctic, im

plicit concretizată şi dintr-un allt punct de vedere. Dej a 

dub'}.a sociaJli,tate a i.nstitruiril scopului - care ia naştere 

dintr-o nevoie socială, dUlpă cum totodată are men i 'rea 

să o satisfacă, în timp ce caracteruJ natural al substra

tului mij'loacelor de în,făJptuire a acestei insti,tuiri a scopu

lui conduce prac tica ÎI11tr-un mediu şi 1ntr-o acti.vitate 

cu to tu� altfel! structurate - dă naştere unei eterogeno.

tă�i de pri ncipiu între scop şi mij loc. Depăşirea ei prin 

omogenizarea i'llstlituirii ascunde în sine,  după cum am 

văzut deja, o problematică importantă, care ne arată că 

simpl a subordonare a mij loacelor faţă de scop n u  � 

chiar atît de simplă cum pare a fi ta prima vedere. Nu 
trebWe niciodartă să uităm faJptuil clementar că real1zabi

litatea sau zădă,micia imstituirii scopului depinde întru 

rot:ul de măsura în care s-a reUJŞit pri n investigarea mij 

loaiCelor să se presch�mbe catmiJitatea natural ă într-una 

- ontologic vorbiru:l - instntuită. Instituirea scopului 

îşi are sursa într-o nevoie socia:l-umană ; pen tru ca ea să 

devină totuşi o adevărată instiruire,  trebuie ca cercert:area 

mij loacelo r, adică cunoaşterea naturii, să fi atillls o anu

mită treaptă pe măsura 'lor ; dacă aceasta Încă nu este 

atinsă, instituirea scopului rămîne doar un simplu proiect 

utopic, un fel de vis, aşa cum zbol'ul oamenilor a rămas 
un VIS începÎJnd de la Icar pînă la Leonardo da Vinci 

şi încă m'llJltt după aceea. Rrin urnnare, punct'ul Îlll care 
munlOa se dovedeşte în in terdependenţă cu apariţia gin

di ri,i ştiinţifice şi cu dezvoltarea ei din perspectiva onto 

logiei existenţei sociale este tocmai acel domeniu pe 

care l-am desemnat ca investigarea mij loacelor. Am amin

tit deja pri ncipiuJ noului, care e prezoot şi în cea mai 

primi tivă teleologi e a ml\.llllcii.  Acum putem adăuga că 

nocon teni1la producere a nouluj, prin care în muncă apare, 

după cum s-ar putea spune, cate@Oifia zonală )1- a socia

l uq ui, prima ei desprindere olară de naturalul pur, este 

con ţinută în acest mod de a apărea şi de a se dezvolta 

aJI munci i . Acest fapt are drept consecinţă că in o rice 

: l- I n  man w;cfi.swl autorului nu este dar dacă cuvîn tul 
respectiv este Gebietskatego'Tie (catego rie zonaJIă) sau 
Geburtskategorie (.categorie geneti că) . 
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proces de muncă sing.u3ar şi corect Jeopul domină ş! 
dirijează mij loacele. Gînd însă ne referim la procesele 
de muncă în contiruuitatea şi deZVO'ltarea lor istorică 
înăunt�Uil complexelor reade ale existenţei sociale, apare 
o anumită illlversare a 3J00Stui raport ierarhic, evidellJt nu 
absolută şi .totală, totuşi de cea mai mare importaJnţă 
POOltru dezvol tarea societăţii fi a umanităţii.  Intrucit cer
ceta rea naturii, indispensabilă muncii, este axată pe elabo-
1 area mij�oacelor, acestea consti twe vehicw ul principal 
al gam.nţiei sociale a fixării reztdtatelor proceselor de 
muncă, a continuităţii expel"ienţei �n muncă şi, În sfîrşit, 
indeosebi, a pemecţiolllării muncii. Ca urmare, pen tru 
eJeistenţa socială însăşi această cunoaştere cit mai adec
va tă , care stă la baza mij loacelor (u neLtelor) , este ade
seori mai impo.rtan tă decît o oarecare satisfacere a ne
cesi tă�iolor ( instituirea scopul ui ) .  Este o conexiune pe 
care încă Hegel a CUlllOscut-o corec t. In această privinţă, 
el spune în Logica sa :  "Mijlocul însă este termenul me
d�u ex terjor al sulog1ismului m care constă ]nf�ptuirea 
scopului ; nliHocul e acela în care se manifestă raţiona
l i tatea scopului ca una ce se conservă în acest alt ceva 
exterior şi tocmai datorită acestei exterio ri tăţi. Iată de 
ce mijlocul este superio't' scopuruor mărginite a1le finali
tă�i i exterioare ; plugul e mai demn de cons�deraţie decît 
sÎn.t nemij locit foloasele pe care el ni le prooură şi în 
scopul cărora el există. Unealta se păstrează, în t,imp ce 
saJt:isfcacţihle nemij'locite trec şi mt uitate. Datorită unel
telor sale are oIIllrl putere asupra naturii ex!terioare, chiar 
dacă, prin scopuI'�le pe care le urrnă·reşte, el îi este mai 
curind subol'dona t" 10. 

Noi am mai ex;pus, dealtfel, această suită de idei în 
capitoLUII despre H'egel ; considerăm că repeta-rea ei nu 
este superfluă, deoarece în ea sÎnlt dar eXrprimate unele 
momente foarte importante ale aces.te.i interoependenţe. 
In primul rînd, Hegel rel.iefea.ză aici, în genere pe drept, 
durata mai mare a mij l'Oa.celor ÎiIl raport cu scopucile 
nemij locite, cu reaJ.oizarea acestora. Ev.ide nt, în realitate, 
această opoziţie e departe de a fu atît de tranşantă cum 
o prezintă Hegel. Căci, deşi ,,satisfacţiile nemijlocite" 

10 Hegel. Ştiinţa logicii, BUJCUreşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1 966, p. 749. 
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singulare "trec şi. shlt u1tateU, satis.flacerea. nevoilor In 
societatea luată ca un întreg are, de asemenea, duratl 

şi con t1m. ui tate. Dacă ne reamintim legă tura reci procă 

dintre productie şi consum înfăţişată în capitolul despre 

Marx, devine vizibil că producţia nu nl.l.IIla.i că se men

ţine şi se reproduce, ci, totodată, are şi o anume in

fluenţă asupra conwmudui. Dcsig.ur, în această interac

ţiune, momentul precumpănito r, d�ă cum am văzut 
acolo, este producţia ( aici, mijlocul în institu�rea teleolo

gică ) ,  dar opoziţia hegeliană, datorită contrapunerilor ei 

prea tranşante, trece oarecum pe lângă semnificaţia ei 

rOOlIă. In al doilea rînd, şi tot pe drept:, în legătură cu 

mijlooul se evidenţiază momeIlltJuI dominaţiei ,,.a:supl13. pa

turii exterioare", împreună cu de .. asemenea j uswicata 
limi tare dialectică că omUil în fixarea scopulm îi este, 

totuşi , subordonat. Aic i, eXlpunerea lui Hegel trebu�e 

concretizată, căci această subordonare se referă într-ade

văr la natură - omul, după cum 3II1l arătalt, nu poate 

să-.şi fixeze decît scopuri pen,trlU a căro r  realizare posedă 

efootiv mijloacele -, pe cînd în ultimă instanţă e vorba 

de fapt despre o de2'M)\!tare socială, despre complexul pe 
care Marx îl caracterizează drept sdhimbul de substanţe 

al om ului, al societăţii cu natura, lmde neîndoieJLnic mo

mentul social trebuie să devină cel precumpăn itor. Astfel,  

desigu r, superioritatea mij locului este subl,iniată mai pu

ternic decit la Hegel însuşi . In al treiaca r.înd, ca ur

mare, mij locul, respectiv unealta es.te cea maai importan tă 

cheie pellJtru CIU'IlOaşterea acelor etape ale dezvoltării uma

nităţi i despre care nu posed�m nici un fel de a!lte do

cumen te . In spatele acestei probleme de cunoaştere se 

ascl.lJ11de totuşi, ca de obicei, o problemă ontologică. Djn 

uneI tele pe care adesea să:păturile arheo'logice le scot la 

lurnină ca aproape unicele documente ale unei perioade 

to tal dispărute, putem să aflăm despre via1Ja concretă 

a oamcmi'lolf care le întrebui'l1ţau mullrt: mai mult decî,t 

pare a fi scris nemij locit in ele. La baza acestei posibi

lităţi stă faptul că la o analiză corectă u'l1eal,ta nu numai 

că poate dezvălui is tor� propriei sale deveni ri, ci des

chide o perspect1vă largă asupra modului de viaţă, as u

pra concepţiei despre lume etc. a celor ce o întrebuin

ţau . 1111 cele ce unnează va trebui să ne ocupăm ,i noi 

cu as�mClnea probleme ; aici atragem ClItenţia d03lr asu-
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pra problemei sociale de mare genera:Htate a retnagerii 

grani telor n(lJtu rii, problemă pe care Goooon a descris-o 

exac t Ln analiza olăriei din perioada numită de el re

voluţia neoEtică. El atrage aten ţia, 1n primul rînd, asu

pra punctului central, asupra deosebinii principialle dintre 

procesul de muncă Ln olă riJt şi procesul de muncă re

clama t de producerea uneltelor de piatră sau os. " In ca

zul unei unelte de p iatră SaJU de os - spune fjl în con

tin uare -, libertatea meşterului era li,m1rt:ată de fonna 

şi climoosiunile materialului ; trebuia să se procedeze prin 

tehnc.ica tăierii ,  prin despritnderea unor f,ragmente. Art� 

olarwlui se elibe rează de orice limită de acest gen : meş
teru1 modelează argila după pLac şi poate suprapune ele

men tele fără să se preocupe de soliditatea lipituriJlor" . 

Astfel este clar s.cos în evidenţă U41 punJot impo rtant al 

deosebirii dint're două epoci. Şi anume este indicată di

recţia urmată de om pentru a se elibera de dependenţa 

faţă de materialul natural folosit la început şi dă bu

nu riJor saIle de ÎlI1trebui nţare e�aot oaracteristicile care 

corespund necesităţilor sale sociale. Gordon Childe ob

servă, de asemenea, că această retragere a graniţelor na

turii e U41 proces treptat. peşi noua fo.rmă nu mai este 

legată de maJterialul originar, totllŞ'Î, a luat naştere din 

premise asemămătoare.  " Pri,mele oale imită 1n chip vizi

bil roc�pienteJe uruaJle făcute eLin al,te materiale - tigve, 

piei, Îmjpletitufli de nuiele sau de paie, sau chiar din 

cranii :UlJDane" 11. 

In AJl patrulea. rînd, mai trebuie evidenţiat că, prin 

esenţa ei, cercetarea obiectelor şi a proceselor naturale 

oare premerge institruir.ii cauzalitătii în făuri·rea mijiloa

celor, chiar dacă timp îndelungat acest lucru nu a fos.t 

recunoscut conştient, to tUJŞi, constă din acte de cunoaş
tere autentice şi prin aceasta conţine în mod obiectiv 

începutulI, geneza ş,tiinţei.  Şi aici e valabilă aprecierea 

lui Marx : "Ei nu ştiu acel lucru, dar îl fac". De con

secinţele foarte importante ale conex.illiI1ilor care iau naş

tere astfel! ne vom ocupa mai jos în acest capitol. Aici 

putem indica prelimilIlar nUiiilai că orioe cunoaştere şi 
folosire a unor COiI1exiuni c3JU2lctle, deci orke iI1Stitu�re 

11 Gordon Ohilde. Făurirea civilizaţiei, BlltCureşti, Edi
tura ş tiin ţifică, 1 966, p. 1 05.  
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a unei cauzaJlităţi reale, figu rează, ce� drept, întotdeauna 

în muncă, ca mijloc pentru UJIl anUll11i.t scop individual , 

dar au, totuşi, obiectiv însuşirea de a fi aplioabile la 

al tceva, inclusiv la ceva care în mod nemij locit este 

tota� eterogen.  Chiar dacă timp indelungat acest proces 
s-a realizat co nştie nt doar pur pmctic, de fapt cu ocazia 

fiecărei u tiliz�ri .rooşite mtr"'un nou domeniu se ivesc pe 

planul gtîndirii aJbstracţii corecte, a căror struc tură 

obiectivă Iăuntr.ică poartă deja amprente importante ale 

gîndirii ştiinţifice. Chiar şi istopia ştiinţei de pînă acUll11, 

deşi ea pune rareori această problemă în mod cu totul 

conştient, arată !În cît de multe cazuri legităţi geneI :3.le 

de un înal,t grad de abstracţie au- luat naştere din in

vestigarea nocesităţiJor practire, dm căutarea celui mai 

bun fel de a le satisface, adică din cercetarea celor mai 

bune mij loace în muncă. Dar şi făcînd aootracţie de aces.t 

fapt, i5toria oferă unele exemple în favoarea faptului 

că succesele dobindite în muncă, abstraotizate în conti

nuare - mar noi am indicat deja că astfel de generali

zări iau naşte re în mod necesar in procesul muncii -, 

pot să se maturizeze pînă la punctUlI în care pot deveni 

bazele unei tratări pur ştiinţifice a naturii.  De exemplu, 

este în genere cunoscut că geometria a avu t o astfel de 

geneză. Nu e aici locul să cercetăm mai îndeapIOIape 

acest complex de prollleme, e suficien t să atl'agem Men

tia asupra UIIlui caz interesant, pe care ni-ll prezmtă Ber

nal, referi ndu-se la cercetările lui Needham asupra astro

nomiei antice chineZle. El spune că abia dUlpă descope

rirea roţii a devenit posibil să se imi1e exact mişcarea 

circulară a ceruJui în jurul polilor. Se pare că astro

nomia chineză chiar a porni t de la această idee a rota

ţiei. Pînă atunci, bolta cerească era t'ratată şi înţeleasă 

ca şi lumea noastră 12. Din tendinţa ei lăuntrică spre 

autonomizarea investigaţiei mi j:loacelor în pregătirea şi 

înfăptuirea procesu'lui de mun-că iau naştere deci gîndi,rea 

orientată ştiinţifi:c, iar mai tîrziu di,feri teJle ştiinţe ale 

naturii. Aici nu e vorba, fireşte, despre o unică geneză 

a unui nou domeniu de activitate din alttul, ci aceasrt:ă 
geneză se repetă - desigur, în fo rme extrem de diverse 

12 Vezi J. D. Be.mal . Ştiinla în istoria societălii, Bucu
reşti, Editura pol,itică. 
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in tntreaga istorie a ştiinţei pină în ztleie noastre. 

Diversele modele de reprezentări care stau la baza ipote

zelor cosmologice, fizice eoc. sînt, de cele mai muJlte ori in
conştient, codetermitnate de reprezeIlItăpile ontologice a/le 

vieţLi de 'to3lte zilele din acel timp, oare, la rîndul lor, 
sînt în stlllnsă conexiune cu e�perienţeae de muncă, cu 

metodele de ffiUIllCă şi cu rezultatde muncii din acea 

v,reme.  Unele mari coti,turi în ş tiinţă îşi au rădăcina în 
imagin i d�re lume oferite de v.iaţa co tidiană (de muncă ) 

oare s-au născut treptat, dar care, aj1unse la o anumi tă 

t reruptă, apar ca fiind de o caJJi.tate 1"ad ic al nouă. Deşi 
s i,tuatia cea mai frecven tă din ti'mpurile noastre, cînd 

ştiinţe dej a diferenţiate şi profund organizate fac munca 

prelim inară pentru industcie, ascunde mu1toI1a acest fapt,  

ea nu-i modifică ÎIn mod esenţiad ontologic real�tatea ; 

ar fi chiar in teresaI1lt să se uI1mărească mai îndeaproape 

ontologoc-critic in fluenţele 3ICestu i mecanl1Sm pre găti to r 

asupra ştii.nţei . 

Chiar şi  desc r i erea pe ca re am făJcU/t-o plnă acum 

muncii , şi care e dC!parte de a fi desăVlîrşi tă, ara tă că, 

în compa raţie ou formele an terioare de ex i&ten ţă, a ano r

gan i'C wu i  şi a organicuJuJi , odată ou munca a apărut în 

ontologtÎa existenţei sociale o categorie calli ta\t iv nou ă .  

Această noutate constă în infăptuirea ins.tituirii teleolo

gice ca produs adecvat, gindit şi voit.  ltIl natură nu 

există decit reaJ1i,tăţi şi o neîntreruptă schimbare a di

verselor lor forme co ncrete, o altă fi,inţare concretă a 

lor. Tocmai teoria marxistă a muncii ca singum. formă 

exi'stentă a unei lfiin ţări ivite teleologtÎc .întemeiază, chiar 

prin aceasta, pentru prima oară, specificul ex�tenţei sociale. 

Căci daJCă diversele teortÎi i,dealiste sau religioase despre 

dominaţi'a universrulă a teleologiei 31r f.i j uste, atunci 

acea51tă deosebire - dacă gîndim pînă la capăt - nici 

n-ar maa exiSlta . Fiecare piatră, fiecare muscă ar fi , de 

asemenea, a reaJ1izare a "muncii" lui dUllllnezeu, a spi

ri tului lumii etc . ,  aşa Cl1lIIl este realimTea an terior amin

tită a instituirilor telec'logice înfăptuite de om . Dar, în 

mod consecven t, odată cu aceasta a'r trebui să dispară 

deosebirea ontologică lrotădtoare dintre societate ş.i na

tură. Dacă fiJozofii.Je ideal iste tind, totuşi, către un 

d ualism, ele pum �n contllast în mod precumpănitor fu.nc

ţ i i le apareIlJt pur sp i rhuale ale conştiinţei oamenilor, apa-
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re.nt despnnse total de rea:}ÎJtatea maJteliÎailă, cu lumea 
exi5tenţei pllC materilade . Nu e&te de mirare că, în aceste 

condiţii, terentrl propriu activităţii omului - schimbul 

de malterii cu natura din care el ia naştere şi pe care 

el o stăpÎIIleşte din ce în ce mai muh prin pr3lOtica sa 

şi, în primul f'ÎIl1d, prin munca sa - ajunge să fie ne

socotit şi că deci singura activitate omenească corect 

înţe'leasă pare on tologic să oadă de-a gaJta. din cer , că 

e cOIllCepută ca "sUlpIfartemporaIă" , ca "a tempo rai ă " , ca 

o lume a trebuielui (Sollen) în opoziţie cu exis tenţa.  

(Despre geneza rmlă a obl'iga.ţiei din teleoJogita muncii  

vom vorbi puţin mai depa rte . )  Contradicţiile aOO9tei con

cflPţii  cu rezulltatele onto'logice ale şti�nţei modeme Slin t 

atit de evidente, încât nu mai trebuie să fie expllISe în 

atnăJDUJl t. Să încerce cineva, de pi1ldă, să adocă la unison 

on tollogic teza ex,istenţ·ialistă despre "arunoarea (Gewor
fenheit) în lume" cu imaginea ş.ti inţei despre apa riţia 

omul ui .  Reail,i za rea, dinlj)iOt rivă, produce adt Jegăltura ge

n e tică, ctt şi deosebirea şi opoziţ ia o nto logică esen ţ,ia Iă : 

ac tivit (lltea fiinţei na t ura1l e om dă naştere , pe baza exis

t en ţei anorganice şi a celei o rgan ice 'Şi p rovenind d i n  el�,  

u n ei trepte specif.ic noi,  luai con1!ptl ica l e  şi nlai conlplexe 
a ex is.ten ţe i , anume ex ilStenţa socială. ( Faptu l că un i i  

gînditori însemnaţi au ref'lootat Îl11că în  an-ticl1iJtate asup ra 

speci.Jfticităţii practicii şi a realiză rii nou\l'll i în cadrul ei şi 

că au recunosc ut cu pe rspicaci tate unelle dintre determi

naţii le ei nu schimbă nim1c esen ţiaa în aceas tă s i tuaţie 

de ansamblu. )  

ReaJlizarea ca o categorie a n011 forme de existenţă 

ne ind ică, to toda tă, o consecilll tă impoTta'llltă : oda.tă Cll  

apariţia mu nci.i , co nşti inţa onlu'lu i încetează să ma i fie, 
în sens ontologic, un epifenomen . Deşi conştii'n ţa aJOima

leJor,  Îlndeosebi a celor superioalre , pa re să fie un fap t 
de netăgăd ui,t, ea este, totuşi ,  nunlai  un TI10men t pal i d ,  

�uboroona t ali procesul ui lor d e  r�producţic , care are o 

fundameon tare biolo�ă şi se desfăşoară con fo rm legi'lor 

biologiei . Şi anume nu doar în rep roduc ţia f�logene t-ică . 

u nde este absolut evident că această reproducţ ie - după 

legi pe care as tăzi încă nu le Î,nţe legem ştiinţific şi pe 
care- trebu ie să le luăm la c Ullloş l �nţă numai ca fap lf" 
o nto log,ice se petrece fără vreo part·ie]pare a conş.t iin 

tei , c i ş i  În p rocesull de rep rod uc�ie ontogene.t ic . Pe 
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acesta din urmă începem să-l considerăm pe măsură ce 

ÎInlcepem să înţelegem conştiinţa anLmaJIă ca produs al 

diferenţierii biologJce, al complexităţii crescînde a onga

nismelo r. I,fl ter.acţiJUnile organ ismelor primitive cu mediul 

lo r au loc precumpăJni tor pe baza legităţ i'lor biofizi.ce 

şi biochimke. Cu dt un o rganism an iIl18JI are o strlbC

tu rare mai avansată, mai complexă, cu atît mai mul t 
are el nevoie de orgtaI11e mai fine, mai diferenţiate pen tru 

a se menţi.ne în corellaţia cu mediUJl său, pen tru a se 

putea reprodUlOe. Nu este aici locul să e�punem, fie 

măcar şi schematic, această dezvol tare ( dea'l tfeI, e un 

domeniu în care autorul nici nu �e consideră compe
tent) ; trebu ie doar să arăltăm că dezvoLta rea treptată 

a conştiinţei animaJle, începînd cu formele de reacţie 

biof.izice şi biochimice, trecînd prin €XlCitaţiile şi reElexeile 

mijlOlC�te de nervi şi pÎlnă la cea mai Înaltă treaptă 

atinsă, rămîne penmanent închisă în limitele reprodUJcţi ei 

biologice . Ea prezintă, desigur, o ell3.Sticitate mereu cres

cîndă Îln reaJCţiil!e la mediu şi la eveIlltuaJle1e Lui schim

bări ; acest lucru apare fOaJlte clar la anumite anim·aJe 

domestice sau în eXlperimentede cu maimuţe . Totuşi, nu 

t.rehu ie uitat că, aşa cum am mai arătat, în aceste oa

zuri apare pent r.u anima.!le UIIl mediu de securitate care 

nu există niciodată ÎIn mod normal, iar pe de a!1 tă parte, 

nu trebuie uitaJt că în asemenea cazuri ioiţialtiva , con

ducerea, procurarea de ,,lll1l1elte" eoc. porneşte îrutot

deauna de la om, şi niciodattă de la animale înseşi. I n  

cadru l natural, conştiinţa anirnaJlă n u  trece nicioda tă 
di ncolo de o servăre mai bUlllă a existenţei biologice şi  

a reprodocţiei, f.i,ind deci - considerată ontologic - un 

ep i fenomen al existen ţei organice. 

Ab ia MI mulltCă, în insti tuirea scopullui  şi a mijJoa

celo r lui aj umge co nştiinţa, printr-tt..m 3ICt aU'oocondus, 

�rlJume ins ti,tui rea teloologi.că, să nu se mai adapteze pur 

şi sin'l(Plu la mediul Î11JCOnj urător - adaptare de ca.re 

t i n  şi acele activ� tăţi aJe animaJle lor care schimbă nat u ra  

în mod obiec t iv, dar neintenţiona t -, ci să bnfăptu iască 

în natură schimbăr.i imposibiJe pen tru natu l1a �nsăşi şi 

deci de noc.oncepwt . Realimrea devenind acum un prin
CIpIU trClln&fo rnlator, creator de forme noi �n natură, 

conştiinţa, care a dat impuls şi orientare ac6.9tui proces, 
n u  mai poate fi ontologi.c UJ1 epifooomen . Odată cu 
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această cOOlstatare mater-ialiJSmUll dil3.ioc tic se deSiparte de 
cel meJCaJllocist. Căoi acesba din urmă recunoaşte drept 

rea3i1tate obiootiiVă nU!l1la:i naJtura în legitaltea. ei. Iar Maax 

realizează cu multă hotăllîre separarea noului materialism 
de cel vochi, a cedfU,i dialectic de cd mecaa1icist, în cu

noscutele saJle Teze despre F euerbach : " P rincupalla lipsă a 

oricărui materialism de pînă aaum ( i nclusiv ma;teria.Iis

mul lui Feuerhaoh) este că obiectul, realitatea, 5ensibi-

1'1.11 este luat numaI suh forma obiectului sau a contem

pLării, şi nu ca activitate omenească sensibilă, ca prac
tică, deci nu subiectiv. De aceea latura activă a fost 

dezvol,taJtă aootract nu de material ism, ci de idealism, 

care , fireşte, nu cunoaşte 3.(:ltivătatea rea�ă, sensibilă ca 
atare. Feuerbach vede obiecte sensib1ile, reaJ1mente deose
bite de obiectele gândite ; dar activitatea omenească el 

nu o i a  ca activitate obiectivă" . In contill1uare> el araltă 

dar că reaJ1ital1:ea gindirii, care nu mai are ca raJOte rul 
epifenomenal al COII1ştimţei, e&te detectabillă şi demoI15tra
bilă numai in p raJC-tică : "Controversa în jurul reali tăţii 

sau nereaJlităţii gilndirii oare se rwpe de practică es te o 

ohest:iune pur scolastică" 13. Faptul că am prezentat 

munca aici ca fo rma originară a practicii  corespunde în

tru totull spi,ri tUllu i acestor teze ale lui M'arx ; Enge�s 

însuşi, cu cîteva decenii mai tîrziu, recunoaşte tocmai 
în muncă motorul deteI'lmman1: al deven iri i  umane a 
omUJlui . Eviden t, această aserţiune a noastră nu este 

deoc.amda.tă mai muilt decît o dea1amţie, desig,ur, o de
c laraţie a cărei simplă formulare corectă deja cupritll de 

şi chi.ar pune �n lumină unele determinaţii hotărîtoare ale 

complexului obie.c tiv despre care e vorba . BiJleÎlnţele'\ 

în"iă că acegt adevăr nu se poa,te confi nma şi dovedi drept 
ata re docî.t eXl}ll,ilC i'tÎI,ndu�l cît mai a.rnăJl1unţit posibit 
Oh iar ş i  sLm ,plllll fapt că în lu.ntea l'e a li,tăţi i pătrund ca 

fonme de obiec t u al i tate no i ,  nederi·vabi le d i n  n at u ră,  reali
ză 1 i ( rez 1 Iil t alt e a le pJ1aot j c i,j o meneş t i î I l  m un.c ă ) c a re 
sî n t  totuşi ş i  tocmai ca  a t a re l t"a.J i,tăţi în aceeaşI nlăs,ură 
(',a şi prou lLSele ll alt u ri i  dovedeşte dej a pi" a.c e astă t reaptă 

j,ntCÎ pien tă j usteţJt"a as.e rţi uni i noast fi" . 

13 K. Marx şi F. Engeds . Opere, vo1 . 3,  Bucureşti, Edi
tura pol i tică ,  1 96 2 ,  If'!d . a I I-a, p. 575. 
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De modurile concrete de apariţie şi mamifestare ale 

conştiinţei, ca şi de modul concre t de a fi al cal,i1:ăţii ei  

neepifetnomenale ne vom m,ai ocupa mUI\t Ln 3JCest capi

tol şi ÎIIl următoarele . Acum poarte fi indicată - deocam

dată doar Lntr-un mod eXltrem de abstr3JCt - numai pro

blema flllIldaanen-ta,1ă. ESlte vorba aic i despre iJllterdepen

den ţa im:OOstl'1UlC tibillă a două a,c te  care în sillle sînt ete ro

gene, dar care, totuşi, in noua lor conexiune ontologică 

a'kăt'uie« complexul propviu-zis al muocii şi care, după 

cum vom vedea, cOll5titluie fundamentull onto'logic al 

practicii sociale, ba chiar în general 311 existen ţei sociaile. 

Cele dO'llă acte eterogene la care ne referim smt : 'pe 

de o pal't.e, re�lec tarea cit rna i  exalc t cu putinţă a roo.l i

tă.ţii  luate &n ,considerare, iar 'Pe de altă parte, ins titui rea 

l a nţ u rilo.r cauza le a feren te, care, di Jpă cum ştim, sîn t 

ind.ispensab.ile pentru real i za rea imti,tuirii ,teleologict' .  
Această primă descriere a {enomenului va arăta că cele 

două moduri eterogene de a con&i.dera re(l)litatea, atît fie

care ,în pa rte, cît .şi �n conexiunea lor inevitahilă, cons t i tu i e 
baza specitfi!cităţii ontologice a exiLs.tenţei sociale. Dacă. Înce

pem, aşadar, analiza noastră cu refAeotarea, se vădeşte 
deÎl1Idl3Jtă o separaţie precisă Între obiocte, care eX'istă 

i ndependent de wbieot, şi suooec te, care le reproduc pe 
primele cu o aproximaţie mai muJlt sau mai puţi n 00-

roc tă prill1 ac te de conştirill1 ţă şi pot să şi le insuşea.scă 

spjri·tual. Această separaţie, devenită conştien tă, În tre 

subioot şi obiec t e5te un prodU6 necesar al procesului 

muncii şi, totodClltă,  baza pen tru modull de existenţă spe

cif.ic unlan. Dacă subiectul, desprms în conşuirinţă de 

Jumea obiectelor, n-ar ,fi capabil să o contemple, \Să o 

reproducă aşa. cum e ea Îln sine , atunci nu s-ar aj unge 

n ic ioda tă la ac ea instituilre a ţcl unui pe care se bazează 

ŞI cea mai primitivă muncă. F�reşte, şi animalele se află 

Î\Jl tr-o core laţie cu medi ull lor, corelaţie care devbne din 

ce În ce lnai compI.ocată, fi ind,  În aelle din urmă, mij 

loci tă p r�n tr-un fel de co.nştiinţă . Deoar('lce aceasta ră

mine prinsă, ,totU1Şi, &n domeniul biologilcul ui, la anima.le 

nu 'Poate să apară niciodată o separaţie 'şi opune re a 

subiectului ş i  obiec tullui ca la oamen i. AnimaJlele reac 

ţionează cu muJltă sigurrunţă la ceea ce în mediul lo;r 

v1tal obişnuit este fo1ositor sau periculos. Am citi,t, de 

p1ldă, odată despre o specie de gîşte săJlbatoce asiatilCc 
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oare nu numai că. recunosc de la depăI1tare păsări/le de 

pradă în general, ci deosebesc precis şi diferitele specii 

de păsări de pradă, reacţionÎlnd di-ferit faţă de ac.es.te 

specii dilferi'te. De aici nu rezultă ÎIIlsă în nICI un caz 

că ele ar deosebi a'Ceste specii şi conceptual , aşa cum 
face om'llll . Este fOOlrte prohlematic că ÎIO Lmprejurăr,i to

taJ dHerite aceste g1şte sălbatice - dacă, de pildă, pă

sările de pradă le-ar fi fost prezentate experimentall stînd 

liruştite in 3jJJropiere - le-ar mai fi identificat cu ima
ginea de la distanţă şi cu ameninţaTea unei primejdii.  

Dacă VtreIIl să �plicăm ca tegorj,i ade conştiill1ţei Uimame 

la lumea aJIlimallă, ceea ce nu se poate în�la nicio
daA:ă decît i'D,trodu!OÎoo o notă de arbi!X-ar, atunci se poart:e 

spune că în cel mai bUlll caz anima!ede cele mai evo
luate îşi pot fonna despre cele mai impo ntante aspec te 

alle mediumrui lor repre:ren tăr,i, dar niciodată concepte. 

Desigur, ternnenul de reprezentare trebuie fO/losit cu cuve

nita rezervă, deoarece acd1c unde domeniul conceprtellor 

s-a format deja, aces·ta are o retroacţiune asupra perce
perii şi reprerentării. La origine, această pr�menire are 
şi ea loc sub illlfiLuenţa mUlllcM. Gehlen, de piildă, ne 

atrage atenţia foarte just asupra faptu'lui că la om are 

loc o anumită diviziune a mrunJCii sirnţulTmor în cadrul 

percepţiei, că el este ÎIn stalre să ia act pur vizual de 

însuşiri ale lrucpurmor pe care ca fiiÎlnţă biolog.ică le putea 

ouprinde doar pr�n simţul taoti,1 14 . 

Despre cele:lailte colJ1SeCinţe ale acestei orien tări a dez

val tării omuJlrui prin mUll1Că va trebui să mai adăugăm 

mul te în con tex,te ullterioalre . Pentru a scoate limpede 

în evridenţă a,coostă nouă sbf1uctură de bază care ia 

naştere prin muncă, trebuie să ne limităm aici la faptul 

că Ln ref,lootarea reaJlităţii, ca premisă pentru scopul şi 

mijlocul mune·i i ,  se realizează o separaţie, o desprimde re 

a omulLui de mediul său, o distan ţare care se cvidenţlază 

cIad" în opunerea obiectu1lui şi subiectu�ui . 1111 reflectarea 

rea\lităţli,  imaginea se d�ri,nde de realiJta:tea refllcctată,  
f3wheglndu-se Într-o ".realitate" 'Proprie în conştiinţă. Am 
pus cuv�ntul realitate între ghi l imele deoarece in con

ştiinţă rean.italtea este doar reprodUJSă ; apare o nouă 

fo.nnă de obiectwaJlhate, dar nici o realitate şi - toc-

14 A. Gehlen. Der M ensch, Bonn, 1 950, p. 43 şi 67 . 
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mai ontologic - este imposibilI ca ceea ce e r�produs să 

fie de acelaşi fel, cu atît mai puţin identic, ou repro

ducerea. Dimpotrivă. Ontologic, existenţa socială se Îm

pa-1'Ite în două momen te eterogene, care din pUJIllCtu'1 de 

vedere al exi'stenţei nu numai că se opun eterogen unul 

aJI,tuia, ci SlÎnt chiar con trarii : existenţa şi ref,lectarea ei 

în conştiinţă. 

Această du.all:itate este un fapt flliIl damental al existen 

ţei sociale. In comparaţie cu aceasta, trepltele an terioare 

ale existenţei sânt strict un itare . Con tinua şi imdisodubi l a  

napo rtare a reflec-tării l a  existenţă,  acţiunile e i  asupra 

exis tenţei, !Încă �n muncă, dar şi mai reliefate în m1j,lo

ciri mai îndepărta,te (care pot fi expuse abia mai tîrziu ) ,  

deternunarea refloctării de către obiectul ei etc. nu pot 

nkiodată să ÎnlătUlre pe depl�n această dua1l i ta,te funda

mentală. Cu această dualitate omul \Se desprinde d in 

lumea animalelor. Cmd P.a�lov descrie cel de-al doilea 

sistem de semnalizare, propriu nUl11lai omUJlui, el arată 

j'lllSt că nUJIllai acest sistem se poate Îndepărta de reali

tate şi poa te greşi m redarea ei.  Acest fapt eSte posibil 

doar pen tru că ref1ectarea se axează asupra intregului 

obiect, C3Jfe este independent de conştiinţă şi in finil1: în 
mod constant in teru;iv, încearcă să-I1 cuprindă în exis

ten ţla lui în sălile şi tolOIl1ai d�n cauza diJstamţei aici ne

cesare, care se instituie singură, poate să greşească . Acest 

looru se referă, fără doar şi poa"te, nu numai la stadiile 

ilI1�ipiente a�e reflectării . Chiar atunci cînd au apărut 

dej a construcţii ajută-toalfe complica te şi închise omogen 

în sine pentru sesizarea -realităţii p rin reflectare, cum 

ar fi matema tica, geome tria, �ogica etc . ,  această posibi-

1 il ta te a greşelii rămlÎlI1e neschimbaJtă ca urmare a distan

ţării ; anumite posibmi tăţi inliţialle de eroa re sîn t, ce-i 
drept, relativ iniăturate, în.să în looul lor apar altele 

mai complicate, tocmai datori tă sistemedor de mijllocire 

O3lre măresc distanţa-rea. Pe de altă parte, dln această 

distanţare şi obiectivare rezul,tă că reproducerile nu po t 

fi niciodată copii cvasifortog,rafice, mecanic fidele ale 

realităţii.  Ele sînt intotdeauna deteJU1lănate de imSltitu�riJe 

de scopuri, prin uronare, exprimîndu-me genetic, de către 

reproducţia socială a vieţii, originar de căJtre muocă. 1 n 

lucrarea mea Specificul esteticului, ana1ilJÎnd gindirea de 

toate zilele , am arătat orient area aceasta con'cret teleo-
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logică a re.flectării. S-ar putea spune că aici poate fi 

găsită sursa rodniciei ei, a temd�nţei ei necontenite către 

descoperirea nouiui, pe oînd obiecti'varea evocată ante

rior este activă corectiv �ntr-o direcţie co.ntl13.ră. Rezul
tart'll� este deci, ca înltotJdeaW1a în cazua oomplexeIoiI", un 

produs al inte,racţi'lllnii ,oon'trarii:lOlI'. Cu toate cele 9puse, 
totuşi, încă n-am făcut pasul hotărîtor spre inţelegerea 

raportului ontologic dintre refleotare şi realjtate. Refilec
talfea are alci o poziţie contradictonie specifică : pe de 
o palI"te, ea este cOfI1tmTiul strrot al oricărei existenţe. 
Toomai pentru că e refl1eotare, ea nu este ex.istenţă. 

Pe de altă paTte şi totoda,tă, ea este V1ehitcuJluil apariţiei 
noii obiectualităţi in existenţa socială, al reproducerii 
acest.ei'a pe· aceeaşi trelaiptă sau pe" una superioară. Prin 

aceasta, conştiin ţa care ref.loctă realitatea dobîndeşte un 

anumi,t caracter de posibilitate . După cum cititoru! îşi 
poate aminti, Ari5rt:otleJl susţine pUlIlctul de vedere că un 

arhitect, chiar atunci cînd nu 01 ădeş te , rămîne totuşi, 

în virtutea posibilităţii (dynamis), un arhitect, pe 

oînd HaI"tmarln se referă la şomec, tn cazu,l căruia această 

posibi1litt,31te �şi evidenţiază reala ei nulita:te, şi anume că el 

nu este in sltare !Să munlCeatSCă. ExempUIUll dat de ,JLa,Ttmann 

este fOClJrte inSJt.r.ucttv, deoarece iI1e arată cum el, răm�

nîll1d in cap t ivitatea UII10r reprezentări uni,laterale şi strîmte, 

trece Ifără să-şi dea seaana pe lîngă !problema reală care 

se pu.ne ·�n acest ooz. Şi amume, este lIlemdoidnÎ'C că în 

timpua unei admci crize economice numeroşi munci,to,ri 

nu au posibilitaltea &ptică de a obţi'ne de ducru, dar tot 

a,.11Ît de cert este - şi taJÎci ·rezidă adânlCa inl1:uire a adevă

ruiui in concepţia a-ristoteilică a dynam is-lUIlui - că, în 
condiţiile unei evoluţii lfavoraJbile a conjuncturii, mun

citorul este oricînd 3n stare să�i reia vechea sa Dluncă. 

Cum ar putea fi altfel determinată c al itatea sa, din punc

tul de vooelre al ,unei ontologii a eX15,ten ţei sociale, docÎt 

prin aceea că cI, /Ca urmare a educ.aţiei saJle, a viet,ii sale, 

a eXlperienţelor sale este., rămîne şi ca şomer - în vir

tutea dynamis-ului său - un nll.Lnci tor ? P.ri'n aceasta nu 
�e naşte deloc acea "existenţă f.antomatică a pooihiljtăţii", 

de care se teme Hartmann, căci şomerul (�mpreună cu 

impos�bi,}'itatea rea:Iă de a găsi de .Juc�u) este tot: atît de 

mult un muncitor exitstent, potenţial ca şi în cazul reali

zăr.ii n�uinţelor sale de a găsi de lucru. Este vo.rba doar 
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de a înţelege faptuJ că Aristotel, �n năzuinţa lui largă ŞI 
3Jd�ncă, UJIlive.rs.aIă şi mu llti.ba te ra·l ă, de a cUipr�nde fiJo:ro· 

fie întreaga realitate, sesizează fenomene în faţa cărora 

HaIltmann, �n pofida uno.r consideraţii juste în anUlmite 

probleme, călnîne l11eajutoMIt d.rept urmare a faptului că 

este cap ti v,UlI 'llnOIl" prej udecăţi �ogic-gnoseo�ogi.ce. Faptul 

că l,a Aristotel această categorie a posibiJităţii, din cauza 

fal�elor sale opinii dJe&pre IcaracteruO teleologic atÎtt alI .reali

tă ţii n�iale, ()ît şi aiI societăţii ca Jtota�ita.te, funcţio

nează deseori confuz nu oohimbă nimic esenţial daJCă ştim 

să deosebi.m 'reallul ontologic de simplele proiecţii in fonne 

de existenţă nest.ructurate teleologic. S-ar putea, desigur, 

spune că capaci,tăţile dobindite de a munci rămÎin, totuşi, 

Î11lSuşiri ale lIDuncitorului şomer, la fel ·ca alte �n:sUlŞiri ale 

oricărui exoistent care, de piMă, în natura anorganică nu 

dobîndesc adesea timp îndelungat nici un fel de eficienţă 

actuală şi totuşi rămlîn însuşiri ale respectivului existent. 

AlSupra raportului, a interdependenţei dintre insuşire şi 

posibilitate am mai atPaS atenţia în repetate l1înduri. Acest 

lucru ar f� fOSlt poate suficient pentru trespingerea poziţiei 

lui llar.tmann, totuşi, nu este ·suficient pentl"u a înţelege 

ca.racteristica specifită a posibilităţii care se manifestă aici 

şi pe care este aXi(lJtă concepţia a·ristotclică a dynamis

u1ui. Este interesant că pUllCJtul de legătură il 'PllItem găsi 

la HaJitrnann însuşi. In 'analuza exiSltenţei biologice, el i.n

dică, aşa loum am const1a.tat, că capacitatea de adaptare 

a unui olfga1nism depi,ude de 'labillitatea lui, cum .a numit 

Hartmann alC.ea.Stă insuşi're. Că ocwprundl1.l-tSe de 'aJCea-stă pro

blemă Hantman.n [lJU atinge problema pos�bi-u,tăţii, tIlU are 

aici nici o impo.rtanţă. Fireşte, am putea desemna şi 

această caracteristică a organismului ca o însuşire a luiJ 
iar astfel să doollarăm ,că problema posjbilli,tăţii a fost solu

ţionată şi aici. Dar prin aceasta ar fi ocolit �nsuşi sîmbu

rele Iprob�emei de c'are ne ocupăm. Nu este vorba oai.ci de 

faptul că deocamdată aceaSJ1:ă labiJitate e co�noscibjdă nu 

în !prealabi.I, ci abia post festum, !Căci problema dacă 

cev,a - �n sens o,floo'logic - este cognos.cibil e .in:ditfere,ntă 

faţă de problema dacă, din acest pu.n.ct de vedere, acel 

ceva este un existent. (Realitatea ontologi.că a simultanei
tăţii .a două intânlplălfi nu are ni,mic de-a face cu faptul 

că ,sLntem sau nu în stare să măsurăm această sinlu1tanei

tatc-.) 
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Modul nostJru de punere a ,problemei a răspuns aa 

aeeastă &ntrebare on.tologică �n sensul că reflectarea, con

siderată tocmai ontologic, nu este în sine existenţă, deci 

nici o "existenţă fantoma'tică", deoalfece ea nu e pur 

şi simlplu nici un fel de existenţă . ,Şi ,totuşi, ea este neÎill

doielillic premisa hotăr.ÎtoaJI"e pentru instituirea de serii 

cauzale, şi anume ,tocmai lin sens ontologic, şi nu în sens 

gnoseologic. Paradoxull ontologic C(i)re ia naştere astfetl În

cearcă să-J 'lămurească concepţia aristutelică a dynamis-<ului 

în raţioillaJlitatea ei dialectică. A·ristotel recunoaşte jus't 

caracterul ontologic al Înstituirii teleologice atunci cînd 

leagă indestructibiJl esenţa ei cu concepţia dynamis-ului, 

şi aceasta intrucit el defineşte Iputinţa (dynamis) drept 

"capacitatea de 13. dJUce un tLUJCru tia blLIl sfîrşit şi de a-l 
săvirşi după propria voinţă", iar tot acolo concretizează 

această defini,re în felul următor: "Căci noi atribuim 

calli,tatea ,de a Ii o .putinţă chiar faptUilui că un lucru su

felfă o infJuenţă, ill1diferent de feiuii aces.tei itIlfJuenţe, dar 

în a:1te cazuri spunem că el !Suferă de felul acestei influ

enţe, iar IÎ.n aJlte cazuri spunem că el suferă aceeaşi in

filuenţă numaU dacă ea contr1buie Ia îmbunătăţ�rea lucru

lui în discuţie. Putinţă se mai numeşte apoi capacLtatea 

de a duce un lucru la bun ,sfîrşit şi de a-l săvllirşi după 

propria voLnţă, căci se mtî.mplă că noi, cLnd unii merg 

sau vorbesc numai, dar nu fac ClJcest ducru Clum trebuie 

sau cum şi-au propus, nu recunoaştem unor astfel de 

oameni putinţa de a vorbi sau de a merge" 15. Aristotel 

vede dar toate paradoxurÎlle ontolognce ale .acestei situaţii; 

el stabileşte "că, în rClJp0lI',t cu substanţa, actul precedă 

substanţa" şi punctează hotădt problema modalităţii pre

ze,ntă aici: "orice putmţă este, totodată, şi Iputinţa ter

menwui. Ceea ce ill-are putin!a de a exista nu poate 

exista î,n nici un caz, dar ceea ce are această putinţă 

poate 10t aşa de bine şi să nu existe in act. Deci tot 

C� are putinţa de a fii poate sau să fie, sau să nu fie. 

Aşadar, aCeilaşi 1 lle 1'11 a,re pu tin ţa şi de a fj şi de a JlU 
f'" 16 1 • 

Am ajunge însă în labirintul unei ocolas.tici ,sterile dacă 

i-am cere acum lui AristoteJl să " derive" cu o ,logică strictă 

15 AlI'istoteJ. M etalizica� Bucureşt i, Editura Academiei, 
1965, p. 183. 

16 Op. cit., p, 298. 
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,,:necesitatea" constetlaţi.ei ,atît de bine în făţişată de el . 

Acest luoru este principialI imposibil în cazul unei pro

bleme IPlllI' ontologice. Anumite confuzii şi ca /Urmare a 

lor an.umite pseudoderivă.r.i apar la Aristotel pretutindeni 

unde vrea să extindă dincolo de practica omenească ceea 

ce a recunoscut aici atlÎt de just. Fenomenul muncii, cu 

spec�ffi.citatlea ei, drept categorie centrală dinamic-c.om

plexă a UJIlei 1repte nou apăJrute a existenţei stă tn faţa 

nOa51tră wntr-o formă clar analizaJb�Iă, aşa cum ,a stat şi 

în ,faţa dui Aristotell ; este vo�ba numai de a dezvălui 

pr.intr-o analiză ontologic corespunzătoare structura di

na.m·ică dlrept complex, ca prin aceasta - potrivi,t exem

pJului tmarxist pI1i,n -care se arată că ana10mia omului ne 

dă cheia pentru înţelegerea anatomiei maimuţei - să 

puteln face inteligibil cel puţin drumul abstract-categorial 

caa-e ne-a condus �nă aici. Pare a fi foarte probabil că 

labiJitatea ca·racteristkă existenţei biologice a ani'male

lor SlUiperioare - labilli,tate pe oare şi Halftlmann a pre

ze.nta·t-o corespunzător semnificaţiei ei - ar putea să 

con5titluie o bază pentru aceasta. Dezvo'ltarea animalelor 

domestice , continuu şi intim legate de om, arată cit de 

mari SIÎ.n t posibili tăţ�le pe tCare poate să le conţină această 

labili tate. Tlfebuie !Însă, ,totodată, constatat .că această Ga

bilitate consti,tuie numai o bază generală pentru ca ·forma 

cea mai dezvoltată a .acestui fenomen 'Să poată pune ba

zele adevă,ratei existenţe umane printr-un salt constînd 

în activitatea de institui.re desfăşurată ,de omul cel mai 

primitiv, care se aJIă încă în perioada de trecere dincolo 

de animalitate. Saltul poate, prin urmare, să devină inte

l igibil abia post festum, chiar dacă !ÎlI1semnate reflecţii ante

rioare, oum ar !fii acea nouă fomnă a posibilităţii în con

ceptU!l aristoted,ic al dynamis-ului, pot arunca multă lumină 

asupra drumului astfel cognoscibil. 
T.recerea de la refleotare ca fomnă &pecială a ,nonexisten

ţei la existenţa activă şi .productivă a instituirii cone

xiunmo.r cauza'le ne oferă o formă desfăşurată a dynamis

ului an.s.totelic, pe care o putem defini drept caracterul 

opţional al oricărei instituiri în procesul muncii. Acesta 

iese pentru prima dată �n evidenţă in instituirea scopului 

mu.ncii. Caraoterul său fpoate fi stabill1t cel mai bine luînd 

în consideraţie cele ma,i ,primitive acte de muncă. Câ.nd 

ulIlul primitiv alege din tr-o grămadă de pietre o piatră 
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care pare a fi potrivită scopului său şi tie lasă :pe cele'laJte 
deoparte, e c:1a·r că ne aflăm în faţa unei aii egeri , a unei 
opţiuni. Şi anume în sensul că piatra ca obiect existent 
în sine al naturii anorganice .nu este tÎ.n nici un fel pre
formată pentru a deveni un .instrument aJ acestei instituiri. 
Fireşte, nici iClirba nu creşte ca să o pască vitele şi nici 
acestea ca să funnizeze carne pentru hrana animalelor de 
pradă. î.n ambele cazuri există msă la animalele ca·re 

se hrănesc o dependenţă b.iologică de un anumit fel de 
hrană, care le determină comportarea cu necesitate bio
logică. De aceea, conştiinţa care alpare la eJle aici este 
univoc determinată: un epilfenomen, dar niciodată o adter
nativă. Piatra aleasă ca instrumeI!t este însă aleasă prin
tr-un �t de conştiinţă care nu mai are earaoter biologic. 
Plrin obseI1Vaţie şi eXlperie.nţă, adică prin reflectare şi prin 
prelucrarea ei conştientă, trebuie recunoscute anumite pro
prietăţi ale pietrei, care o fac potrivită sau 'I1epotrivită 
pentru actiV'itatea plănuită. Acest act de a'legere a unei 
pietre, care privit din afară apare ca foarte simplu şi 
unitar, este prin structura lui jntetrnă extrem de complicat 
şi plin de contradicţii. Este vopba aici de douăJ alternativ'" 
eterogene una faţă de aLta. In primUiI rînd: este oare 
piatra bine sau rău aleasă pentru 6COpUJI fixat? lin al 

doillea rînd: este scopu� billle sau rău fixat, adică este 
oare o piatră în genere un instrument ,realmente potrivit 
pentru această insti.tuire de ISeOp? lE lUşo·r de văzut că 
ambele ailiternative nu !pOt �ua naştere decît dintr-un sis
tem dinamic funcţional şi dinamic prelucrat al reftlectării 
realităţii (deci dintr-un sistem de acte neexistente în sine). 
Dar este tot atit de uşor de văzut că abia cînd rezul
tatele refJectării neexistel1'te se condensează '1ntr-o astfel 
de practică structurată opţional, abia atunci poate lua 
naştere dintr-un existent pur nat·ural un existent în ca
d,rul exjstenţei sociale, de pi'1dă un cuţi,t sau .un topor, 
deci o formă total şi radical nouă de obiectuatlitate a 
acestlui existent. Căci, în existenţa ei lIlatlllraJIă concretă 
şi în modul e1 de a fi aşa şi nu rultfel, ,piatra n-are 
nimic de-a face nici cu ouţitUil şi nici cu tOjX)rul. 

Acest specific al Qptării iese şi mai plastic în ev1denţă 
pe o treaptă mai înaltă a dezvoltării, şi anume atunci 
dnd piatra IIlU e doar culeasă şi întrebuinţată ca instru
ment al muncii, ci, pentru a fi run mai bun mi}loc de 
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muncă, este supusă unui ulterior proces de prelucrare, 

Aici, unde munca se realizează mn,tr-UJIl sens şi mati pro

priu, opţiunea îşi odezvăJluie şi mai llimpede adevăra·ta 
esenţă: ea nu este un act unic de decizie, ci un proces, 
un 'lanţ temporar neîntrerupt de opţiuni mereu noi. Oricît 
de supenficiall am uefilecta Ua procesul une i munci oare
care - fie ea oricÎ't de pri mitivă -, trebuie să vedem 

că niciodată nu poate ii vorba doar de realizarea meca
nică a unui scop instituit. In natură, lanţul cauza! se des

făşoară "de la sine" , potrivi,t propriei necesităţi naturale 
lăuntrice a lui "dacă... atunci ... ". In muncă, totuşi, dllJiă 

cum a'm vă2JUt, nu numai scopul se instituie teleologic, 

ci şi lanţul cauzal care îl realizează trebuie să se trans
forme in-tr-o cauzrulitate instituită. Căci atît mijJocul de 
muncă, cît şi obiectuJ ,muncii sînt in sine obiecte lIlatwrale 
subordonate cauzalităţii naturale, care abia in instituirea 

teleologică, ab ia prin ea pot dobîndi, deşi rănlln obiecte 

ale naturii, o legitate existentă social lÎn procesw muncii. 

De aceea se repetă mereu !În deta1i'lJll procesului de muncă 
această opţiune: fiecare mişcare în p,rocesul şlefu irii, al 

dăltui,rii etc. )trebuie să fie bine gîndită (să se Întemeieze 
pe o refilectare co,roctă a reaJlităţii ) , să fie just orientattă 
spre scopUiI propus, să fie just executată manual etc. 

In caz contrar, ,cauzaditatea instituită poate Înceta să 
acţioneze în o,rice clipă, iar piatra va .trebui să devină 

din nou UJIl existent natural simplu, supus cauzaJităţhlor 

naturale, care nu mai are nimic comun ,cu mijlocul de 

muncă sau cu obiectul muncii. Optarea pentru o alter

nativă are deci în vedere o actiVIitate justă sau greşită 

pentru chemarea ia viaţă a categoriilor care abia în pro
cesuJl muncii devin forme ale re alilt ă ţii. 

Flia-eşte, erorile pot fi de grade foarte diferite, şi anu
me fie sînt corijabiJe )prin actul următor sau prin acteJe 
următoare, ceea ce ilntroduce noi opţiuni în �anţul de 

decizii descris - făcînd ca şi aici corectiu r.a, uşoară sau 

grea, reaJizabiJă .p.rintr-un act sau printr-un şir de acte, 

să intervină vaJI"iat -, .fie eroarea săVIÎ,rşirt:ă poate să ză
dărnicească Întreaga muncă. Opţiunile �n procesul muncii 

nu sînt, 'Prin urmare, nici de acelaşi fel şi nici de acelaşi 

rang. Ceea ce Ch'llrehiH spunea cu mult spirit despre 
cazurile 00 mul,t mai complicate ale practicii sociale, şi 

anume că pri ntr-o decizie se poate intra Într-o "perioadă 
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a consecinţelor", 5e evidenţiază drept caracter.i.stică a struc

turi i oricărei prac tă'Ci sociale deja în cadrul muncii ceJei 

mai primiti.ve. .Această strU/Ctură ontologică a procesului 

muncii ca Janţ de opţiuni nu trebuie să fie tulburată de 

faptul că lÎn cursul dezvoltării, cu 'sigluranţă ancă pe 

trepte ·relativ i,n.ferioare a1le ei, diferitele opţiuni �le pro

ce-sului muncii pot deveni prin exel'Ciţiu şi obişnuinţă re

fJexe condiţionate şi, ca urmare, pot fi Jn Il1lOd co.n�tient 

săVlirşite "inconştient". FăJră a 'putea intra aici în amă .. 

nunte ;În 'legătură cu alcătuirea şi funcţia reflexelor con

diţionate - ele se evidenţiază pe treptele mai complicate, 

atît în munca îl1JSăşi, cît şi În toate domenii.le practicii so

ciale, ca fenomene contradictorii de prdilJlul rutinei etc.-, 

trebuie, totuşi, 5ă stabilim că orice reflex condiţionat a 

fost iniţial obiectul rezolvării unei alternative, şi anume 

atît in dezvoltarea omenirii, cit şi da ,fiecare i·ndivid, care 

nu poate, desigur, să dobîndească aceste ref,lexe condi

ţionate decît 'prin 'Învăţare, exerciţi.u etc., iar aa începu

tul acestui proces se af1ă toc·mai lanţuri.le de opţiun i . 

Opţiunea, de asemenea ,act al conştiinţei, este de-ei 

c at egori.a mijlocitoare cu aj,utorlJll căreia ref,lectarea reali

tăţii devine vehiculul instituirii unui existent. Aici trebuit

suhliniat că acest existent este în JIl/UJIlcă Întotdeauna 

ceva natural şi că această c ali,tate a sa nu poate fi nicio

dată 'Suprimată pe deplin. Oricît de m,ari ar putea fi 

acţiuniJe Itrasnsfor,matoare generate de instituirea teleolo

gică a cauzaJităţi,lor în procesull muncii, graniţa naturii 

poate JlulIIlai să se retragă, dar niciodată să dispară pe 
deplin ; acest adevăr este valabi� altÎt pentru reactorul 

atomic, .c�t şi pentru toporul de piatră . Că-ei - .pent ru 

a aminti doar una dintre posibilităţile care apar aici -

rauzalităţile natJulrale :sînt subordonate celor instituite prin 

muncă, dar acţiunea lor n.u încetează niciodată pe deplin , 

întruoÎt orice obiect .natural ouprinde �n sine 'Ca posibi

lităţi o infinitate intenM,vă de �ns'llşiri. Deoare·ce acţiunea 

acestora este total eterogenă mn raport cu instituirea 

teleologică, această acţiune trebuie in numeroase cazuri 

să evidenţieze consecinţe opuse insti tuirii te leologice , ba 

din cînd în cînd chiar di�trugătoare pentru ea (rugini

rea fieru'lui etc.). A'Cest �ucru are drept fUrma-re faptul 

că şi ,după '�nd�plinirea respectivului proces de muncă 

opţiunea trehuie să rămînă în funcţiune ca sup raveghe re, 
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control, repa,raţie etc., că astfel de inSltitu�ri p,ros.pective 

trebuie neÎmcetat să ampHfice opţiunile in instituirea scopu

lui şi în ifeaJizarea Lui. DezvoLtarea muncii contribuie, ca 

ur.mare, la fundamentarea tot mai temeinică a caracterului 

opţional aJJ. practicii umane şi a comportării omUflui ln 
raport cu mediul său şi cu sine însuşi pe rezolvarea de 

allternative. Depăşirea a,nima!}ităţii prin sa1tul spre deve

nirea omului în muncă, depăşirea caracterului epifeno

mena! al determinării pur biologice a eonştiinţei dobîn

desc deci ;prin dezvoltarea ,muncii o potenţare nestăvi

lită, o tendinţă spre universalitatea dominantă. Şi aki 

se evidenţiază faptul că noi,le forme de existenţă pot să 

se matJurizeze numai transforrrundu-'Se trept3lt în deter

minaţii uni,versale cu a.devărat domin3lnte a.le propriei lor 

sfere. In timpul saltUJlui şi mcă multă vreme după aceea, 

e'le se afllă într-o constantă competiţie cu {armele de exis

tenţă inferioare din care s-au ivit şi care - i.neluctabil -

constituie baza lor maJt:erială chiar şi atunci cind procesul 

de t>ransformare a atins deja un nivel foarte maJ.t. 

Abia privind ,retrospectiv de aici poate fi apreciat în 

întreaga sa importanţă dynamis-'ll1 descoperit de Aristotel 

ca fOI"IJlă nouă a posibilităţii. Căci jnstUtuirea fondatoare 

atit a scopUllui, cît şi a mij,loacelor atingerii Lui capătă 

tot mai mult în decuI1Sul dezvoltării o structură specific 

fixată, care ar putea da naştere iluziei că ea ar ,fi deja 

în :sine un existent sociaJl. Să ne gîndim la o fabrică mo

dernă. Modelul (instituirea teleoaogică) este adesea elabo

rat, discutat şi ca'lculat de un colectiv numeros înainte .de a 
putea să ajungă la realizare în IJlrodUJCţia însăşi. Deşi in 

acest fel existenţa ,materială a illllIDleroşi oameni e bazată 

pe elaborarea unor asemenea modelle, deşi procesUlI de clfe

are a mode.leJor are de obicei o ÎlI1semnată bază mate.rială 

(u�rouri *, insta'laţii etc.), modellUlI rămîne .totuşi - în 

se-nsul aristotelic - o posibilirt:(lJte, care şi ea poate deveni 

reali,tate numai prin hotărJrea .de 1Il1făJptuire bazată pe 

opţiune, numai prin !Înfăptui,rea insăşi, da fel ca .în deci

zia omuJui pri.mitiv de a alege Ol1ltare sau outare piatră 

pentru a o folosi ca toporaş sau secure. Ba ceva mai 

mul.t, ca�acterul OIpţionaJl al hotănÎlrii de a iTeaJiza insti,tui

rea Iteloologică dobîndeşte �n continuare şi alte complicaţii, 

::. In manuscrJs, de asemenea: aparat. 
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care În5ă nu !fac decit să aocentueze şi mai mwt sern
nid'icaţia iui ca salt de Ja posibilitate la realitate. Să 
ne �îndim la fuptul că pentru omwl primitiv obiectul 
aJternativei îi consti,tui!a exolusiv utilitatea oflemijlocirt:ă, pe 
oînd în dezvol,tarea socialităţii producţiei, adică a econo
miei, aJternativele dobîndesc o structură tot mai rami
ficată, mai difecrenţiată. Dezvolta.rea tehnicii a.re deja 
drept unnare faptud 'Că proiectul .de model trebuie să fie 
rezultatul unui lanţ de opţiuni, dar, oricît de îna'lt ar fi 
gradul de dezvotltatre a tehnicii (�:ntemeierea ei pe o serie 
de ştiinţe), ea nu poate con.stirt:ui singurul temei de' rezoil
vare a a'lternativei. Căci optimumul tehnic elaborat astfeJ 
nu coincide �n nici un caz de da sin� cu optimumul eco
nomie. E adevărat că economia şi tehnica sînt i'1lsepara
biJ coexisten.te \În dezvoltarea muncii, că se află într-o 
permanentă interacţiune, dar acest lucru, totuşi, nu su
primă câtuşi de puţin eterogeneitatea �or, care, după cum 
am văzut, se evidenţiază �n diallectica contradictorie a 
scopu1ui şi mijlOlOUilui, ba ohiar adeseori mtăfeşte caracte
rul dor contlJ'adiotoriu. Această eterogeneitate, ale cărei 
momente comPlicate nu le !putem aborda aici mai îlIl 
amănunt, are drept urmare f�ptutl că munca, pentru rea
lizarea ei mereu mai bUIllă, mereu mai socializată, şi-a 
creat ca mijloc ajutător ştiinţa, dar are drept urmare şi 
faptul că interacţiunea celor două s-a putut realiza în

totdeauna numai în cadrul unei dezvoltări neuni,forme. 
Dacă examinăm acum ontologic un asemenea proiect, 

egte clar vizibiJ că el prezintă notele esenţiale ale posibi
lităţii aristotelice, ale putilnţei: "Tot ce are putinţa de 
a .fi Ipoate sau să fie, sau să nu fie". Marx spune exact 
în sensu� ,lui Aristotel că .în curSUlI procesului muncii 

unealta de muncă "s-a 1raJnsforma,t şi ea din Ipură 
posibilitate în rea;litate" 17. Oricît de complicat ar fi un 
proiect, oricut de corectă ar fi reflectarea pe care se 
bazează ela,borarea lui, dacă e.s-te ,rf$pins, el ·rămîne UIll 

nonexistMt, deşi purta Sn sine posibi,litatea de a deveni 
un exiSltent. Aşadar, numai opţiunea omwlui (sau a co
lectivului de oalneni), chemat să doclan.şeze' realizarea ma
terială prin muncă, poate să asigure această transformare 

17 K. Marx. Bazele criticii economUl politice, voI. 1, 
Bueure.ş.ti, Editura 'Politică, 1972, !p. 230. 
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a potenţia'lului \În ex�stent. Acest Ilucru arată nu ll1umai 

limita superioară a acestui mod al posibilităţii de a de

veni rea.l, ci şi limita inferioară, care determină !(jind §i 

în ce măsură o ,reflectare eonştientă a realitt,ăţii şi orien

tată spre .realizare poate deveni o 'p061bilitate in acest 

sens. Această limită a pos�bi.lităţii nu poate fi �n nici un 

caz rooUlSă 'la o raţionalitate nemijloci,tă, la nivelul gin

dirii, �a exactitate, origimaHtate etc. ,Momentele spir1tuale 

ale proiectului instituirii U[lui scop pentru mUlllCă joacă, 

Hr.eşte, în ultimă instanţă, UIIl ,rol important în rezolvarea 

al-tennativei; ar fi însă o fetişiz3!re a raţiunii economice 

dacă am vedea numai în ea motorul saltului de la jX)si

bilitate Ua ,realiltate în domeniul IllIUncii. O astfel de ra

ţiune este un mit, tot aşa ca şi presupunerea că opţiuni,le 

descrise de noi s-ar produce �ntr-un domeniu al liber

tăţii pur abstracte. In ambele oazuri ,t'febuie reţi.nut că 

altemativdle axa,te pe mluncă tind filpre rerolvare &o.tot

deauna in imprejurări cofilcrete, indiferent dacă e vorba 

de producerea unui topor de piatră sau de modelul unui 

automobiJ care e produs 3!poi IÎn sute de mii de exem

plare. Toate acestea au drept 'primă conseci,nţă faptul că 

raţionalitatea 5e bazează ,pe nevoia concretă pe C3,lre tre

buie 5ă o satisfacă {iecame prodilli. Componentele care de

tennină aceas,tă satisfacere a nevoii şi implicit reprezoo

tări,le despre ea determină, de aceea, şi alcătuirea proiec

tului, ailegerea şi gllluparea punc telor de vedere, îanpceună 

cu încercarea de a refllecta corect ,relaţiile cauzale ale 

reaEzării; p�nă Ja unnă, detenni,narea îşi are deci in te

lneierea �n umicitaltea realizării plănuite. RaţionCiJlita,tea 

ei nu poate fi, prin umna're, niciodată absolută, ci este 

0- aşa cum se întîmplă totdeauna ân încercarea de a 

rea.liza ceva - ,raţionalita,tea concretă a unei conexiuni 
de genul "dacă... at1.llI1ci". Abia faptul că înăuntru,1 unui 

a1Sbfel de cadru domină asemenea legături necesare face 

ca respectiva opţiune să fie una pos�billă: ea instituie 
- înăuntrul aCe5tui complex concret - succesiunea ne

cesară a diIferiţilor paşi. S-ar putea, desigur, obiecta că, 
Întrucît opţi,unea şi ;predetermimatrea Ise exc1ud reciproc 

d�n punct de vedere logic, .prima trebuie ,să aibă un 
fundamoo1t ontologic în libertatea deciziei. P'IlIl1ă la un anu

mit grad, dar numai ,pînă la UJI1 anumit grad, lucrul 

acesta este just. Pentru a înţelege Însă intr-a.devăr lucru-
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riIe, nu trebuie să uităm nICI o clipă că opţiunea, privită 

sub orice unghi, nu poate fi decît una lOOIloretă: hot�rî

rea unui om 'concret (sau a unui grup de oameni con

cret) asupra celor mai bune condiţii concrete de reali

zare a 'Unei instituiri leoncrete a scopuaui. De aici urnnează 

că fiecare opţiune (şi fiecare lanţ de opţiuni) nu se ra

portează niciodată în muncă la realitate în general; ea 

este o alegere concretă între diferite căi, a'legere aJ cărei 

scop On ulltirnă instanţă satilsfacerea [levoillor) este ,pro

dus IIlU de subiectul care se decide, ci de existenţa 50cială 

în care el trăieşte şi acţionează. SubiectUlI nu poa te să pro

moveze ca obiect al msti.tuirii scopului său, al opţiunii sale 

decît a·numite posibilităţi cuprinse şi __ detenninate de com

plexul exăstenţial existent independent de el. Şi este, de 

asemenea, limpede că spaţiul de acţiune al deciziei este 

şi el ciroumscris de către aces·t complex existenţialI; că 

aici amploarea, profunzimea etc. justeţei reFlectă:rii reali

tăţii joacă un rol insemnat, este ceva de l,a sine Înţeles, 

dM nu schimbă cu nimic faptUlI că şi instituirea seriilor 

cauzale inăuntrul instituirii te1eologice este determinată în 

ultimă instanţă - mijlocit sau nemijcrocit - de către exis

tenţa socială. 

Fireşte, aici rămÎlI1e valabm că respectiva hotărîre con

cretă de instituire teleologică nu poate fi niciodată dc'ri

vată pe deplin, cu necesitate strilIlgentă *, din împ,rejru

rările anterioare ei. Pe de altă ipaI"te, trebuie în orice caz 

avut ILn vedere faptul că, dacă se ia în consideraţie nu 

un anume Cl!Ct 5inguJlar de instituire, ci ansamblul acestor 

acte şi interrelaţiile lor ln�r-o anume societate, atunci se 

ajunge neapărat la stabilirea în ele a uno.r asemănări, con

vergenţe, tipuri etc. toodenţiale. Plroporţia acestor ten

dinţe convergente, respectiv divergente, Înăuntrul acestei 

totalităţi eVLdenţiază rea/litatea Slpaţiului de acţiune al 

instituirii telcologice, de care am amintit. Procesul social 

real din care iau naştere alÎ,t instituirea ţeIului, cît şi 

găsi.rea şi folosirea mij'}oacelor de.teTtluină spaţiul de ac

tiune concret delimitat pentru intrebările şi răspunsurile 

posibile, pentru opţhmiJe realmente realizabiJle. Componen

tele dete�minante ne apar în acea totalitate mai concret 

:l- In manuscns, de asemenea: antidpat. 
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şi mai striQt circumscrise Idecî-t în act ul de instituire sin

gular, considerat izolat. Prin aceasta, totuşi, e înfăţişată 

doCllr o latură a opţiunii. Chiar şi descrierea, oricît de 

clară, a spaţiului de acţiune amintit nu poate să izgo

nească din lume fi�ptul că m actUlI optării este cuprins 

momentua deciziei, al alegerii şi că ,,,crăcaşUJI" şi organul 

acestei decizii î,l cong.ti.tuie conştiinţa umană; tocmai aceas

tă funcţie onltologilCă reală ,desprinde această conştiinţă 

din epifenomenalita tea formelor de conştiinţă animale, 

dotermintate .integral biologic. 

De aceea, într-un anumit sens, aici s-ar putea vorbi 

despre un germene ontologic al libertăţii, libertate care a 

jucat şi mai joacă şi astăzi un rol atît de mare în dis

putele filozofice despre om şi .societate. Specif,icuii unei ast
fel de genez� ontologice a l1bel1tăţii, care apare pentru 

prima oară în reaJitate în opţiunea din procesul muncii, 

trebuie totuşi să :fie explicitat şi mai concret, pentru a 
nu permite ivirea nici uno-r ambiguităţi. DalCă înţeJegem 

munca potrivit caracterului ei originar - ca producătoare 

de valori de Îrntrebuinţare -, drep,t "eternă" formă a 

schimblhlui de ma1terii dintre om (societate) şi natură, 

formă care se menţine mereu, cu toată schimbarea fOmla

ţiunilor sociale, atunci este clar că intenţia care deter

mină caracterul opţiunii, deşi este generată de necesităţi 

sociale, vizează, totu'Şi, o modificare a obiectelor natu

paIe. In consideraţiile noastre de pînă acum ne-am stră

duit să ne menţinem la acest ca·racter originar al muncii 

şi să păstrăm pentru analize ulterioare formele ei mai 

dezvoltate şi mai complicaJte, care apar deja odată cu 

instituirea oconomico-sociaJIă a valorii de schimb şi cu in

te.rrelaţiiJe acesteia cu valoarea de întrebuinţare. Este 

evident gu-eu cu putinţă să menţinem peste tot consecvent 

acest nivel de abstralCtizare, în sensul lui Marx, fără a 

antrena în unele analize singulare bpte care presupun 

deja împrejurări mai concrete, condiţionate prin respectiva 

societate. Aşa s-a întîmplat "mai 'Înainte, cînd ne-am referit 

la eterogeneitatea optimUJmului tehnic şi a celui economic; 

în cazul respectiv am reCill"S la o asemenea lărgire a per

spectivei numai pentru a arăta, pe baza unui exemplu 

concret - ca mijloc de înţelegere -, complexitatea mo
mentelor wn transfornnarea posibiJităţii în reali,tate. Acum 
Însă trebuie să vorbim despre muncă eX'elusiv în sensul 
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cel mal strict al cuv1Întului, în forma ei orIgInară, ca 

organ al schimbului de materii dintre om şi natură, căci 

numai a�tfel pot f.i indicate ca tegoriirle care rezU'ltă onto

logic necesar din această fOI"mă prima'ră, categorii care 

tocmai din aceaSltă cauză fac din muncă un model aiI 

practi-eii sociale în genere. Va fi saroina unor investi

gaţii vii toare, în cea mai mare măsură şi cu precădere 

în domeniul eticii, să inldice ace le compl.ilC.aţii, limitMi etc. 

care �ar pe terenu� unei societăţi sesimte din ce în ce 

mai mult .în totalitatea ei desfăşurată. 

Astfel înţeleasă, munca ev,idenţiază ontologic două fa

ţete: pe de o pal'te, la nivelul acestei genera'lităţi a ei 

apa-re .limpede faptul că o practică __ es te posibi lă numai ca 

urnna.re a unei inst ituiri teleologice efectuate de un su

biect, dar că o asemenea instituire c uprinde în sine o 

cunoaşte-re şi o instituire a p rocese lor cauza'le naturale 

ca institJUilri . Pe de altă parte, aici e VOI1ba precumpăni

tor despre un sch�mb -reciproc între om şi natură, astfel 

îlndt, în anCllliza insti tuirii, avem dreptul să ţinem seama 

numai de ca-tegoriile derivind din ea. Vom vedea de 

indată că, şi dacă ne îndreptăm atenţia 3/Supra schimbări

lor pe care munca le provoacă în subiectul ei, pe.I'Cepem 

partocu'llari tatea aces-tui .raport dominat de specificita tea 

noilor categorii eme,rgente, astfel încît şi celelal te sch�mbări 

extrem de importante din subiect sînt dej a produse a-le 

unor stadii din punct de vedere social superioare, mai 
dczvoltarte, care trebuie, desigur, să-şi aibă drept premisă 

ontologică forma lor originară în munca simplă. Am văzut 

cum categoria nouă hotă,dtoare care deterulÎ-nă transfor

marea posibirlităţii in realitate es.te opţiunea. Care este 
deci conţinutul ontologic esenţial? La prima \'ooere poate 

să apară surprinzător fa-ptul că punmn în lumi'nă ca 

UlOmcnrt dominant aiI acestui conţinut caracte rul lui pre
cumpănitor gDoseologic . Fireşte, primul impuls spre insti

tuirea tcleologică este voinţa de a-ţi satisface trebuinţele . 

Arccst ilupuls mai este Însă o trăsătură comună vieţii 

anirmale şi umaJne. Separa rea drumurilor se iveşte abia 
atunci cînd În1tre trebuinţe şi satisfacerea lor apare munca, 

inS'tLtuirea teleologircă . Deja 1n această stare de lucruri, 

în care e cuprins primul impuls către muncă, reiese clar 

caracterul ei precumpănitor gnoseOllogic, căci inserarea 

muncii ca mijlocitor Între t rebuinţă şi satisfacerea ei este , 
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fără ÎII1doială, o victorie a comportării conştien te asupra 

simplei spontaneităţi a instinctualuiui biologic . 

Şi mai limpede se reliefează această situaţie CîM 

mijlocirea se rea;lizează prin lanţul de opţiuni a,l muncii. 

Cel ce munceşte trebuie în mod necesar să tindă spre 

succes i-n activitatea sa. Acest succes poate însă să-I do

bîndească numai cînd atit în f,ixarea scopului, cît şi în 

alegerea mUloacelor tinde mereu să inţeleagă în existenţa 

sa MI sine obiectivă to,t ceea ce este legat de muncă şi 

să se comporte faţă de scopul şi de mijloacele sa,le cores

punzător existenţei lor 1n sine. Aici nu este cuprinsă 

numai intenţia spre ref,lectarea obiectivă, oi şi străduinţa 

de a înlătura tot ceea ce e doar instinctiv, afectiv etc. 

şi care ar putea tuJbura înţe·legerea obiectivă. P,rin aceasta 

ia naştere dominaţia con�tientului asupra instinctualului, a 

ceea ce e de ordinul cunoaşterii aslllpna a ceea ce e 
doar de ominul emoţiei. Evident, prin aceasta nu trebuie 

înţeles că mu.nca emergentă a omu.lui pri,mitiv s-ar fi des

fă·şurat chiar În formele conştiinţei din zilelle noast re. 
Ac�le forme de conştii,nţă sînt, fără îndoială, înt'r-atÎta de 

deosebi.fe calitativ de cele din zi,lele noastre, încît nici 

nu sîntem îrn stare să le reconstruim. Totuşi, după cum 

am arătat, ţine de premisele obiective, eXlistenţiale ale 

muncii f(ljptuJ că numai o reflectare corectă a realităţii, 
aşa cum este ea în sine, independent de conştiinţă, poate 
asigura realizarea cauzaiităţ110r naturale eterogene indli

f erente faţă de institui'rea scopu1luă, preschimbarea lor în 

cauzalităţi instituite, care slujesc instituirea teleologică. 

Opţiuni,le co.ncrete ale muncii în determinarea scopului, 

ca şi �n realizarea lui cuprind deci totdeauna, în ul timă 
instanţă, .ÎnaJnte de orice, o alegere intre jUlSt şi fals. 

A.ceasta constirtuie esenţa ontologică a muncii, puterea ei 

de a transforma de fiecare dată dynamis-ul arilstotelic 
Într-o realiza're concretă. Această valenţă gnoseologică pri

mară a opţiunilor muncii este deci un f.apt de nesupri-
1n,3it, este chiar faptull ontologi,c de a fi tocmai aşa al 

Illunci'i ; a('est )ulCru poate fi ('·u noscut ontologic bnde
pendent de formele de .conştiinţă în calfe se realizează ori

ginar şi în care e posibil să se mai realizeze încă nlult 

timp. 

Această transformare a subiectului muncii propriu-

m.sa devenire umană a omul'ui - ac;te consecinţa ex·isten-
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tiaIă necesară a acestui fapt obieotLv de a fi tocmai aşa 

a1 muncii. In dcl"iniţia sa dată muncij, al cărei text a fost 
deja citat de noi, Marx vorbeşte şi despre inf.luenţa de

terminantă a muncii asupra subiectullui uman. El arată că 

omul, acţionând aSUipra naturii, se schimbă el msuşi, "el 

transformă totodată propria sa na'tură. El dezvoltă forţele 

ei latente şi îşi subordonează jocul forţelor ei" 18. Aceasta 

insea.mnă inainte de toate, lucru despre care trebuia vorbit 

deja cu prillejul analizei obiective a munciU, o dominaţie 

a conştiinţei a5U1pra a ceea. ce e doar ins ti notual-biologic. 

Acest fapt, priw,t din perspectiva subiectului, a:re drept 
urmare o cOJltinuătate mereu reânnoită a acestei domi-

--

naţii, şi anume o continuitate care în fiecare aot de muncă 

se iveşte ca o nouă problemă, ca o nouă a1ternativă şi 
care întotdeauna, atunci otnd muncii îi este dat să reu

şească, trebuie să se Încheie cu victoria unei înţelegeri 

corecte asupra a ceea ce e doar ins1:lÎncltiv. Căci, aşa cum 

eX1Îstenţa naturală a pietrei este total eterogenă faţă de 

folosilfea ei ca cuţit sau topor şi poarte suferi această 

prefacere numai ca urm,are a instituinii unor lanţuri cau

zaJe just înţelese de către om, to't aşa stau lucrurile cu 

mi�ările iniţial bliologic-instinctive ŞI Ja omul tnsuşi. 

Aceste mişcări, om'UlI însuşi trebuie să le g1îndească în 

mod speciaJl pentru munca respectivă şi să le impună prin

tr-o luptă constantă lmpotriVia a ceea ce este doar instinc

tiv in el, mpotriva lui însuşi. Şi aici se evidenţiază dyna

mis-ul aristoteUc (M'arx între!buinţează termenul de "po

tenţă", ales şi de istoricul ;logioii Prantl) drept expresie 

categorială a acestei treceri. Ceea ce Marx numeşte aici 

potenţă este în definitiv acelaşi lucru cu ceea ce N. IIart

m'�nn desemnează drept labiljta·te în existenţa biologică a 

anLmaJlelor supenÎoa1re, o mare elasticitate în adaptare, în 
caz de nevoie ohi'ar la împrejurări fundaJnental schimbate. 

Cu siguranţă aceasta a fost ham biologică a transfur

B1ării UlJlW anim·arl sUJperior în onl. Putt'rJll ohse.rvla acest 

fenomen la animalele superior dezvohate în cap tivitate, 
ca şi la anima:lele donlestiee. NUlnai că această COlnpor

tare elas.tică, această actualizare a potenţelor rămîne şi 

18 K. Marx şi F. EngellS. Opere, voI. 23, Bucureşti, 
Editura po.litică, 1966, p. ] 90. 
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aici pur biologică, În trucît cerinţele faţă de anLmal apa r 
din afară, d i,nijate de om, ca un nou mediu, �n sensul 
�arg aii cuvântului, astfel Lncît oonştiinţla trebuie şi aici să 

rămÎlnă un epifenomen . Munca înseamnă însă, după cum 
am sublini'at dej'a, un salt în această dezvoltare. Adap

ta rea n u  trece doar de la i,nsti'llc tiv la conştient , c i  se 
dezvoltă ca o adaptare" nu la îOllprej urămi create de 

către natură, ci mal degrabă la �mprejurăni alese .şi create 

de către si,ne. 

Tocmai de aceea, ll a omul care munceşte, "adaptarea" 

n u  este IIăuntrilC stabi lă şi statică, ca .Ia aII'te rfiinţe, care, 

de regulă, obişnuie5C să reacţioneze în ace,laşi IeI La un 
medi u nesc hi'mbat, şi nÎoci dirijoată din afară, ca la ani

malele domest ice . Momentul creaţiei proprii nu schi.mbă 

numai mediu'l .însuşi, iar pe acesta nu-l schimlbă doar ne

mij looit material, ci şi in ce priveşte retroacţiunea Imi ma

terială asupra omu�ui. Aşa, de pi'ldă, [(1 u mna muncii, ma
rea, care J'a �nceput era o giran.iţă a mişcării, devine un 
mij loc tot mai intensiv de legă,tură . ,Dar dincolo de aceasta 
- şi,  fireşte, cauZlÎnd astfel de schimbă ri de func ţii -, 

această carac teI"ist1că ,s truc1 u rală a m uncii are, de aseme
nea) o re t,roac ţiune asupra subiectu,lui care munceşt e .  

Dacă vrem să înţelegem j ust ,sc h imbă rile care iau astfe.l 
naşteJ'e !i'n subiect, trebu ie să pornim de 'la starea obiectivă 

deja amintită, şi anume că �ubiectul este iniţiatorul i nsti
tuirili scopului , aii tran�formării lan ţurilor cauzale reflectate 

în lanţuri cauzaJle instituite, al realiză rii tut.uror acestor 

i nstlituiri în ,procesul muncii.  Este vorba deci despre un şir 
întreg de diverse iUSltituil'i practice, cît şi teoretice realizate 

de către subiect. Ceea ce este comun tuturor acestor jnsti
tuiri, dacă âncercăm să Ile înţelegem ca ,acte ale unui su
biect, este faptul că, un toaote , sesizabilul Jflemij loc�t şi 
instinctiv este în.locuit sau cel puţin dominat pl1in acte 
conştiente, drept u rmare a distanţări i  cupdnse în mod ne
cesar în fiecare instituire . Nu trebwie, prin urmare, să 
ne Jăsăm inşelaţi de aparenţa că majoritatea actelor în 

orice muncă devenită obişnuită nu mai au un caracter 

direct conşt ient . "IIIlSltinctivul", "inconştien tul" din ele �e 

Întemeiază pe trafl�formarea actelor născute conştient în 
refllexe condiţio.nate fixate. Acestea se deosebesc în genere 

nu de manifestările instin.ctive ale anrumalelor superioare, 

ci pr in fapt ul că această nema iconş.tienţă este constant 
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�Jldreptatl spre ifoounţare ŞI spre repetare . �xperlenţe.le 

de muncă acumulate Ile-au fixat, noi experienţe pot ori

Dind să le înlocuiască prin altele noi, de asemenea fixate 

prin repetare. Acumularea ex.perien ţelor de muncă are, 

pJ'li n urmare, o dublă direcţie, anume a SJUprimării şi a 

păstrăa-ii actelar &nsuşite .prin obi.şnu i1n ţă, care, din această 

cauză, chiar şi cînd sînt :fixate ca reflexe cond iţionate, 

conţin in sine In ltoate cazuri,le ·acea provenienţă a Ilor din 

instituirea distanţ·atoare care deternnină scopllll şi mijJocul 

şi supraveghează şi corectează realizarea . 
Această distanţare are şi o altă consecinţă importantă, 

şi anume că omul care munceşte este obligat să-şi domine 

conştient afectele sale . .  El poate să fie obosi,t, dar, aacă 

în treruperea muncii e vă tă'măto a re, -- el o va continua ; de· 

pildă, s-ar putea ca la v�nătoare să.,,1 cuprindă frica, to

tuşi, el va rămîne pe locul său şi se va lupta cu anima;le 

puternice şi săLbatice etc. ( Reamintim din nou că aici 

privim o mwncă pri1n prisma v·alorii ei de întrebuinţare, 

aşa cum a şi fost, fără lndoi�Iă, forma ei incipientă. Abia 

mai tîrziu, în societăţiJle mult ma i compl icate bazate ipt" 
clase s-au încrucişat cu această compo ntare de bază alte 

motive care aprur din existenţa socială, de piLdă sabo tarea 

munci i .  Dar dominaţia conştientului asupra instinctului se 

menţine şi aici ca direcţia de bază . )  Este, fără �ndoi aIă, 

evident că în acest fel apar în viaţa omenească moduri 

de comportare care vor influenţa hotărîtor existenţa umană 

propriu-z isă a omulud.  Este in generali cunoscut că domi

naţia omului asupra instinctelo.r, afectelor etc. sa,le co nsti

tuie problema princ�pală pentru oflice ex istenţă a morali

tăţii, începînd de la obişnuinţă şi tradiţie pînă la cele ma i 

înalte forme ale etic i i .  Problemele referitoare la treptele 
mai înalte po t să fie ·tratate, Ifi reşte, abia mai tîrziu, respec

tiv ele pot fi tratate potrivit naturii lor numai î·n cadrul 

etici i  înseşi ; pentru ontologtia existenţei sociale prezintă Însă 

o importanţă ho tă-rîtoare faptul că ele ies la iveală dej a 

în munca jnc ipientă,  şi anume sub forma absolut distinctă  

a dominaţiei conştien te a afectelor etc.  Omul a fost ade

seo ri caracterizat ca fi in ţa care făureşte unelte. Acest l uc ru 

este dealdel just, trebuie în să completat prin aceea că fă ll
rirea fi util izarea u n eltelo r aduc cu sine în mod ah.<;.ol l l t  

obligatoriu c a  prem isă necesară a mu n c i i  Încunun a te dE' 
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succes acea stăpînire de sine 'a onlului pe care am amin

tit-o . Şi acesta este un moment al sa,l tuJui analiza't aici, al 

ieşirii omului din regnul animall e Dacă Ila animalele do

mestice par să se maniJfeste fenomene asemănătoare ,  de 

pildă real izarea apo rtului de către cîinii de VÎII1ătoare, tre

buie din no u să repetăm că astfel de obişnuinţe nu po t să 
apară decit Iprin con tactul cu omul, IIlrin faptul că ele îi  

sîn t impuse animalului de că tre om, pe cind omul real i
zează el �'ns.uşi stăpînirea de sine ca premisă necesară a 

realizării �n muncă a scopului jnsti tuit de el. Deci ,şi 1n 

această priv�nţă e va,labiJ {faptul că munc'a este vehiculul 

au tofăuri rm omului ca om . Od�tă cu această autorealizare, 

care, evident, înseamnă o retragere a grani ţei naturii şi i'r, 
om, d ar desigur nicioda'tă dispariţi,a a,cesteia, depăşirea ei  

tO'tală, omul păşeşte �ntr-o nouă existenţă, care se Înteme

iază pe ea însăşi : ex,isten ţa socială. 

2. MUN,CA - �fODEL AL PRACTI C I I  SOCIALE 

U l t i,mele noa.� t rc reI;l exiuni au arătat cum probleme 

c are dobîndesc pe o t reaptă mai avansată a demoltării 

u mane o s t ructură foarte generalizată, dema'teri�l�zată, 

subt i l ă  şi a,bstrac tă şi  care, ,din această prici'nă, constituie 

mai tîrziu temele fundamentale ale filozof,iei sînt totuşi 

- În detenminaţiile �o.r cele ,mai generale şi cele mai ho

t�ritoa re - conţinute in nuce �ncă 'm instituirile din pro

cesul ,muncii . De aceea socotim că avem dreptul să ve

dem in muncă modeluJ oricărei practici sooiale, al oricărei 

compo rtări sociale active. I ntrucÎt in ,cele ce urmează 

avem inten ţia să eXlpl1nem acest specific al muncii în ra

po rturile lui  cu ca tegori i  extrem de compli cate şi deri

vate, trebu ie să concret,izăm lîn con tinuare delimităJrile 

anterior e�primate în raport cu caracterul acelei munci 

pe care o avem in vedere. Ne ... am !propus să vorbim des

pre muncă ,întîi numai ca producătoare de obiecte utile, 

de valori de în trebuinţare. Noile funcţii 'Pe care munca le 

dobîndeşte in procesul apa riţiei unei producţii sociale în 

sens propriu ( problema valorii de schimb) nu sîn t  Încă 

cuproi n se în model u l  nostru şi vo r găsi o prezen tare ade

vă rată abi.a �n capitolul următor. 
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Este �nsă important să indicăm ac um ceea ce Q'i st inge 
lnu nca în acest sens de fo rmele mai dezvol tate ale prac
ticii 5OCiale. Munca în acest înţeles o riginar mai restruns 
cuprinde un proces care se desfăşoară între activitatea 
umCllnă şi natură : actele ei  sînt îndrept'ate spre transfor
marea obiectelor naturii în valori de în t,rebuinţare. t n 

fornnele mai tîrz i i şi mai dezvoltate ale prac ticii sociCllle,  
a-lături de cele de dinainte, trece din ce în ce mai mult 
pe primul plan acţiunea asupra ceJorla,lţi oameni,  riar 
această acţiune, lÎ1l wtimă instanţă - dar, evident, numa,i 
în ul timă instanţă -, e îndreptată 'Către o mijlocire a 
producţiei valormor de întrebui nţare. ,Şi aici, iIlStitui rile 
teleoJDglice şi seriiJle cauzale qnstituit� pe care 'le .pun in 
acţiune consti·tuie fundamentuii ontologic-structural. Acum 
însă, conţinutul esenţial al instituirii teJeologi�e îl con
st i tuie - e�primat cu totul general şi abstract - tÎncer
carea de a face pe un alt om (sau un grup uman ) să 
îndeplinească, la rîndul său, instituiri teleologiee concrete. 
Această problemă apare deîndată atunci cînd mu nca a 
devenit .în aşa măsură socială, rncît se în teme i ază pe coope
rarea mai multo r  oameni ; de data aceasta, indiferent 
dacă problema valorii de schimb a 'apărut dej a sau d acă 
această cooperare mai e orien ta'tă exolusiv spre valor>i de 
în t rebuinţare. De aceea, această a dou a fo rmă a i nst i tu
i ri i  tele.ologic e, ân care scopul JnstituÎ't este nemij .loc i t  o 
instituire de scop a ahor oameni, poate să apară dej a /pC 
t rep te foarte primitive. 

Să ne glÎn dim la vî,nătoaJrea din epoca pa'leol itică. Mă
ri mea, puterea, caracterul primejdios al an�,male1or vlnate 
făceau necesară cooperarea unui grup de oamen i. Pen t ru 
c a  aceas tă cooperare să .fie msă djc,ien tă, -trebuie să ur
mere o diviz iune a funcţii lor între partic ipan ţii Ja ea (-hăi

t aşi şi wnători ) . InstituirU,le teleologice care iau aici in 

mod real fiinţă au deci din punctul d e  vedere al munc ii  
nemij,loci te un ca,rac ter sec u ndar ; e le trebuie să fi  fost 
precedate de instituiri teleologice care să determ,ine ca
racterul, rolul , funcţia e tc .  insti tuiri lo r  singulare ,  de acum 
concrete şi reale, \Îndrep tate ,asup ra unui obiect al naturii.  
Obiectul ac e5te i i n st itui ri teleologice secunde nu mai este 
deci ceva exclusiv de oroinul naturi i ,  ci este conştiinţa 
unui grup uman ; ,i'nstituirea scopul u i  nu mai vUzează 
nemij,loc i t  t ranSiformarl'a u n u i  obiect al naturii, ei apariţia 
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unei instituini teleologice ca re de astă dată e evident în

dreptată asupra obiectelor de ordinul naturii ; mij,loacele 

nu mai sînt  nici ele acţiuni dilrecte asupra obiectelor na

turii, ci  caută să determine la alţi oameni asemenea a c

ţiuni . 

As tfel de i,ns tituiri teleolog,ice secunde sînt mult mai 

apropiate de treptele mai dezvoltate  ale practicii sociale 

dooît munca însăşi aşa cum am considerat-o aici. O ana

l iză mai profu ndă poa te să urmeze abia mai tîrziu. Dar 

deosebi rea însăşi trebuia să fie indicată încă aici . Parţial 

pen tru că chiar şi  prima privire asupra acestu� nivel social 

mai înaLt al muncii arată că munca in sensul folosit pînă 

acum co nstituie baza reală ired uctibilă a muncii m3Ji dez

voltate, scopul Hnad al unui lanţ de mij lociri even tual 

extrem de �ami ficat al insti  tuir.i,i teleologice, şi parţial 

pen tru că IÎ.ncă de ,la prima examinare a acestor corelaţii 

se evidenţiază că munca originară trebuie să dezvolte din 

sine în mod necesar, prun dialectica proprie structurii ei, 

ast fel de forme mai compl icate. Iar această dublă co ne

x iune i n d ică o simul tană identita-te şi nonidentitate pe 

diferite trepte ale muncii , chiar şi în ca�ul mij locir�lor mai 

îndepă rtate, mai .ram�ficate şi mai complicate. 

Am văzu t deja că instituirea teleologică realizată con

ştient produce o di5tanţare m reflectarea real ităţii, că 

abia odată cu această distanţare ăa naştere rapo rtul su

biect-obiect in Jnţelesul propriu al cuvîn tului. Ambele 

implică simuJtan cU1pri nderea prun concept a fenomenelor 

real1tăţii ;i e�primarea lor adecva'tă !În limbaj . Dacă vrem 

să în ţelegem j ust geneza unor astfel de interrelaţii ex

trem de complicate şi întortocheate, şi anume să le înţe

�egem just ontologic, atît in ceea ce priveşte �nsăşi n aş

terea, cît ş i  dezvoltarea lor în cont,inuare, atunci trebuie 

să po rnim de ,la faptul că, �n toate cazurile ,în care e 

vo rba de trans.fo rmări exi stenţiale autentice, conexiunea 

totală a respec tivului complex este primă in raport cu 

elelnentele lui.  Aceste elemen te pot fi inţelese numai din 

interacţiunea lor co nc'retă Înăuntrul respec tivului complex 

existen �ial, în timp ce ar f� o trudă zadarn ică Încercarea 

de a reconstrui mi n tal în suşi complexul ex istenţial din 

elementele sale. Incercin d aces t Jucru, s-ar aj unge la pro

bleme cum ar fi exe,mpl ul-sperietoare scolas tic : cine a 
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fos t - on tologic - mai lîntîi, gaina sau oul ? Această 
în trebare poate fi pl'livită astăzi aproape ca o simplă 
glumă, dar cu acest priJej ar trebui să cugetăm şi dacă 
cumva întrebarea : cine a luat mai mtâi naştere, cUvIDul 
din concept,  sau invers ? este măcar cu un dram mai 
apropiată de realitate, deci mai rezonabilă.  Căci cuVlÎnt 
şi concept, -limbaj şi gtÎndire conceptuaJlă constituie ele
men te conexe ale complexululi existenţă socială şi ele pot 
fi înţelese în adevărata lor esenţă numai în corelaţie cu 
anal iza ontologică a aces tui complex prin cunoaşterea func
ţiiJor reale pe care e le le exercită în cadrul Il ui .  Eviden t, 
în fiecare astfel de sistem de i'nterrelaţii înăuntrul  unui 
complex existenţial gru;im, ca şi  în �azul o.ricărei interac
ţiuni, un moment de depăşire. Acest caracter ia naştere, 
sub raport stflict ontologic, independent de vreo ierarhie 
valo rică : în astfel de interrelaţii, momen tele s ingulare pot 
fi fie reciproc condiţionate, aşa cum a fost cazul cu con
ceptul şi cuv:în tul, unde nici unuii dintre acestea nu poate 
exista fără celălalt, fie �a naştere o asemenea cond�ţio
nare, încît u nul dintre momente constituie 'premisa fli i n
ţări i  celuiJal t, raportul nefi ind reversibil .  Aceas ta este po
ziţ ia muncii  faţă de celelal te mOlnente ale complexului 
existenţă soc ială. O derivare gene t·ică a li ,mbaj u lui sau a 
gîndir i i  co ncep tuale din muncă este neîndoielnic posibilă, 
în t rucît săvîrşirea proce,sului munci,i impune anumite ce
rinte subiectului care il săvîrşeşte, cerinţe care nu pot fi 
î'llldep i inite simuLtan decît prin tlJ'ansfo.rmarea facul tăţilo r 
şi posibili tăţilor psihofizice existente ,pînă în acel moment 
în l imbaj ş i  !În gind,irea conceptua'Iă, pe cînd acestea nu 
pot fi concepu te ontologic n ici in absenţa cerinţelor an

te rioare impuse de muncă şi nici drept cond iţii care ar 
provoca ele anselt> geneza .procesuJ ui munci i .  E de la sine 
în teles că, odată ce exigenţele muncii au dat  fiJnţă l im
baj u l ui şi gîndir i i  concep tuale, dezvol tarea lor trebuie să 
fie o in teracţiune nelÎ.nt renllptă şi  indisolubilă,  iar f,ap tu l 
că m u nca consti tuie şi în cont inuare momentul precum
păni tor n u  su.pr inlă deloc pef.Jnanenţa unor asemenea inter
acţiuni, c i ,  d impo tdvă, le întăreş te şi le in te.nsifică. De 
aic i  urmează cu necesi,tate că !Înăun tru l unui atare com
plex are loc o ne/în t reruptă influenţare a limbaj ului  şi a 
gî ndi,rii co nceptuale de către muncă Şi I nvers. 
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N u.mad o astfel de mţelegere a genezei ontologice ca 
geneză a un ui comptlex concre t struc t ura t poate să expl ice 

cum această geneză este un sal t (din exiJStenţa organică în 

cea socială ) şi, to todată, un proces indelungat de mii de 
ani.  Saltul se ,iveşte delÎndată ce nou a cal i ta.te a existenţei 

se realizează efectiv, chiar şi în cele mai prinlit ive, mai 

s ingu larizate acte. După aceea Însă trebuie să urmeze o 

dezvol tare extrem de îndelunga tă, de cele mai multe ori 

co.n tradictorie şi ne unifo rmă, pînă cînd noile catego.ri,i 

existen ţ iale se impl�nesc extensiv şi in tensiv , astfel încît 
noua et apă a ex is ten ţei să se poa1tă consti tui ca ceva afir

ma t şi bazat {pe s ine. ,însu�i.  
După curn anl văzut deja, 't răsă t u ra c e a i111ai esen ţ ială 

a unor astfel de dezvol tări constă în aceea că c atego ri i le 

s.pcciJice proprii noii trepte a ex isten ţei dobîndesc ÎJn noile 

cOlnplexe o to t mai mare supremaţie faţă de treptele infe

J'lioare, care, desigur, trebuie să asigure un fundameIlJt ma
te rial  durabil existenţei lor. Aşa stau � ucrurile în cazu l 
raportului dintre natura organ ică şi cea anorganică, aşa 

se pet rec şi in cazul raportului dintre existenţa socia,lă şi 
cele două trepte existenţiale ale naturii. Această evoluţie 
a categoriilor originare ade lunei trepte existenţiale se rea
l izează întotdeauna printr-o diferenţiere crescîndă a lor şi 

i lnp licit prin dobindirea tot mai depl ină a unei indepen

denţe - evident, constant doar relative - a modului d e 

a f.i Înăuntrul respect ivelo r complexe . 

t n  domeniul ex is ten ţei sociale, acest lucru este cel mai 
vizibil dacă luăm în considerare formele reflectării re3Jli
tăţii . Fa,ptul că - în co nexiune cu respec tiva muncă con
cretă - poate fi dol»ndită o refltttare obiectiv jus tă a 
relaţi ilor cauzale luate în consideraţie pentru scopUiI munoii 

şi care fap t !presupune o neco ndiţionat necesară pr�him

bare a acesto,r relaţii cau�ale în unele institui,te acţionează 
nu numai ,în direcţia unei constante vedficări şi desăvîrşiq-i 

a a-ctelor de reflectare, ci şi �n direcţia generalizării lor. 

In timp ce expe'I'1ienţele dobîndllte într-o muncă concretă 
sînt folosite şi in al tă muncă, ia naştere pas cu pas rela
tiva 'lor autonomizare, adică fixa'rea generalizantă a anu
mitor observaţii, care nu mai sÎ.nJt raportate exclusiv şi 

direct �a o anwnită operaţie , ci dobîndesc o anumită gene

raliza re ca observaţii asupra proceselor naturale în genere. 
I n  CUMul unoq- asemenea gen eral izări iau naştere germenii 
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viitoarelor �tiinţe, ale căror  'Începuturi, cum e cazul geome

triei sau ari tmeticii , se p iero Într-un trecut îndepărtat . 

Fără a avea o conştiinţă limpede a acestui lucru, chiar şi 

generaHzărBe foante illlcipie'l1 te conţin .princ ipi i  hotăI1Îtoare 

pentru ştiinţele de mai tîrziu, devenÎJte cu adevărat auto

nome. Acesta este ca:lul prinoipiului dezantropomorfizării, 

al examinării abstractive a determinaţii lor care sînt legate 

nemij-IO'Cit de reacţiile umane faţă de mediu (cît şi faţă 

de oamenii înşişi ) .  Aceste principi i sÎ,n t cuprinse implici t 

chia'r ,m cele mai prÎmiltÎove concepţii ale aritmetioii şi geo

metriei. Aceasta, des igur, indiferent dacă oamenii care 'le-au 

gîndit şi folosit au înţeles sau nu esenţa lor autentică. Im

pletirea perseverentă a acesto r concepte cu reprezentări ma

gice şi m itice , împletire care vine dintr-o perioadă listorică 

ext rem de Îndepărtată, 'a'rată cum În conş t i in ţa oameni'lor 

acţiunea necesară corespunzătoare unui scop, pregă.tirea ei 

j ustă pe plan mintal şi îndeplinirea ei se pot amesteca cu 

reprezentări false despre un nonexistent cons iderat oa baza 

reală şi ultimă, genenînd n eîntrerUlpt forme mai inalte ale 

practicii .  Acest �ucru artlJtă că conştiinţa asupra sarcin ilor, 

aswpra lumii, asupra subiectului Însuşi creşte d in  reprodu

cerea propriei exis,tenţe (şi odată cu aceasta a eXlistenţe i 

speciei ) ca un instrument  indispensabH al acesteia ; con

ş t iinţa, deşi devine constant tot mai cuprinză toare şi mai 

auton omă, rămîne to tuşi, în ul t imă instanţă) ,la fel de ine

l uc tabill, oricît de m ij locită ar fi,  un instrumen t al aces te i 

rep roducţii a omului însuşi. 

Despre problema conştiinţei false şi despre posibi li tatea 

în un ele cazuri atît de ro d n ică a rel'a t ivei ei j us teţi , pro

blenlă doar atinsă an terior, vom putea vorbi adecvat abia 

în conteXJte ul terioare. Conside raţiile no ast re ne�au condus 

numai la relaţ ia paradoxală Sin cadrul cărei.a conşt,i inţa 

omului  - chemată la viaţă in muncă,  pentru muncă şi  

pri n muncă - interv i ne efi cie n t  'ln Î'n făptui rca au torepro

ducer i i  omului . A,m putea expri nla acest lucru astfel : ca

racterul autonom al rcfloctării lumii exterioare şi in te

ri oare în con ş t i inţa onlul'1li este o premisă necesară a apa

ri ţiei şi dezvol tări i ascendente a munci i . Şt iinţa, teoria 

ca structură devenită de-sine-stă1ătoa're şi autoactivă a 

institu irilor cauzaI-teleologice in i ţiale În muncă, nu poate 

însă să el imine tota:l această dependenţă În uLtimă i nstan ţă 

de originea sa nici pe cea mai în al,tă treap tă a dezvo l tă ri i  
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saJle. CQnSrideraţiile .noastre ulterioare vor arăta că con

ştiinţa nu va putea niciodată să-şi piardă această legătură 

cu satisfacerea nevoilor speciei umane, oricît de complicate 

şi de ramificate are deveni mij loci rile care o leagă de 

aceste nevoi. In această dublă relaţie, de dependenţă şi  de 

autonomie, se ogl,in deşte şi o altă problemă impo rtantă pe 

care reflecţia umană, conştiinţa şi conşti inţa de sine a uma

nităţii este nevoită în decursul �storiei să o repună mereu 

şi să răspundă la era într-un mod nou : problema teoriei ş i  

practici i .  Pentru a găsi punctul corect de abo rdare a acestu i 

complex de probleme, trebuie să revenim iar l·a o problemă 

pînă acum În repetare ooduri atinsă de noi : problema te

leologiei şi cauzalităţii .  

A tita timp cît 'Procesul eXli stenţei în natură ş i  i n  isto ric  

era înţeles teleologic , s i tuaţie În care cauzalităţ ii  nu-i  putea 

fi atribuit decît un rol de orga n execu tor În vederea "sco

pului f,in al", teo ria, con ternplarea trebuiau să fie concepUlte 

drep t cea mai înal·tă rfo,rmă a comportării umane. Căci atîta 

timp cît ca racterul teleologic al reaLităţii a fost considerat 

baza de nezdruncinat a esenţei real ităţii obiective, omul nu 

putea, în u ltimă instanţă, să se comporte faţă de aceasta 

decît contempl ativ ; se pare că �nţelegerea problemelor de 

viaţă propri i  ale omului, atÎ·t lin sens nemij locit, cît şi [n 

sensul  .cel mai subtil mij locit,  poate fii co ncepută numai în 

cazul unei asemenea atitudini faţă de real itate. Ce-i drept,  

caracteruil teleologic instvtuit al practicii  umane este 'CUJIlOs� 

cut de timpuriu. Dar, întrucit activităţile 'COnc rete rezultate 

din ea se ân oadrau �ntr-un ansamblu al naturii şi societăţii 

percepute teleologic, acea5tă sUipremaţie nlozofică, etică, re

ligioasă etc. a concepţiei contempla tive a teloologiei cosmice 

s-a men ţinut .  Nu este aici locul nioi măcar să menţionăm 

luptele spi rituale provocate d� o asemenea viziune asupra 

lumii. Vom consemna numai fapt UlI că locul iera rhic su

prem al contemplaţiei este, de cele mai mul te ori, păstrat 

şi �n acele filozofi,i care s-au angaj at deja în c05mologie 

în lupta Împot riva dom1ooţiei teleologiei . Temeiul pare la 

prima vedere paradoxal : totala eliherare de d ivinitate 

a lumii exterioare a omuJlui se !produce mai Încet decît 

eliberarea ei de caracterele teloolog,ico-teodiceice ce i se 

a·tribuie. De aici derivă faptul că pasiunea g:ţndi rii in

dreptate asupra demascării teleologiei obiective, avînd un 

subiect religios fict iv, tinde adesea spre o eXCIludere de-
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plină a teleologiei, care cOl1S'ti tuie un obstacol in calea 

ulllei conceperi concrete a prachcl1 (muncii ) .  Prac tica 
începe să fie preţuită pe măsura ponderii ei abia în filo

zofia clasică gennană. In prima teză despre Feuerbach, 
deja citată de noi, Marx critică '�n felul următor vechiul  

materiaHsm : "De aceea la'tura activă a fost dezvoltată 

abstract nu de ma te rialilSm , ci  de ideaI.ism". Această opo
ziţie, oare datorită adjectivului "abstract" cuprinde dej a 
§i o critică a idea!lismului, se concretizează prin imputarea 
că idealismul, "fireşte, n u  cunoaşte aoetiiVitatea reală,  sen

sibilă ca atare" 1. Ştim că cr.i,tica făoută de IMarx Feno

menowgiei lui Hegel în Manuscrisele .. economic-o-filozofice 

se concen trează toomai asupra evidenţierii acestui meri t  şi 

a acestei .l imite a idealismu'lui german, !În pr,imul rînd 

al Il ui Hegel . 
Prin aceasta este c.lar trasată poziţia lui Marx atit  

faţă de vechi ul material ism, cît ş i  faţă de ,idealism : solu

ţ ionarea problemei teoriei şi .practici i cere revenirea la 

practică in manMestarea ei reală şi materială, astfel încÎt 

determinaţiiole ei  on'to'logice fundamentlale ies în evidenţă 

dar şi univoc inteligibiJe. Hotăritor din punct de vedere 
ontolog.ic este aici .raportu'l din tre teleologie şi cauzalitate . 

Ceea ce este deschizător de drumuri penti"u dezvoltarea 
gindirii umane, a 'Viziunii Uffi3Jne despre lume ,în acest 
11lOd de abordare, care plasează munca în centrul acestei 
diSipute, nu se limitează doar la aceea că din evoluţia 
existenţei ,în to talitatea ei este elim in ată c ri ti'C ori'ce in

troducere a teleologiei, că mUIlJCa (practica socială)  este 
în ţeleasă ca singurul complex existenţial în cadrul căruia 

insti tu i rii teleologice fii revine un rol autentic real , de 
schimbare a rea l ităţi i ,  ci,  totodată, determină pe 3JC8astă 

bază singurul raport j ust din punct de vedere filozofic 

Între 'teleo1ogie şi cauzalita'te, dar numai genera ljzin d  

această bază ş i  depăJşind prin tr-o astfel d e  generali

zare simpla constatare a unei stări ontologic funda� 

mentale. Esenţialul în ce priveşte acest raport l-am anfă
ţişat deja cu prilej ul analizei structurii dinamice a mun

oii ; teleologi a şi cauzalita-tea nu sînt,  aşa cum a rezultat 

din toate ce.Ie1a'lte analize g.noseologice sau logice ante-

1 K. Marx şi F. Engels. Opere, VOtI . 3 ,  Bucureşt i ,  Ed i
tUJ'la .po!i&tÎlcă, 1 962, 00. a I I -a , p. 575 .  
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rioare, principii care se ex,el ud rec iproc în desfăşurarea 

procesului ,  ân modu� de a fi aşa sau al tfel al lucru rilor, 

ci în orice caz sînt principii e terogene între ele, care, În 

pofida caracterului Jor contradictoriu, nu produc dooît 

Împreună, prin coexistenţa lor dinamică ind isol uoilă , baza 

on tologică a 3JIlumitor complexe motrice, şi anume a ace

lora care sînt cu putinţă ontologic numai în domen�u l 

exis tenţei sociale şi a căror eficienţă în cadrul ei consti

t u ie, totuşi, şi camcteristica .principală a acestei  trepte 
exiBtenţia] e. 

Tot în anal iza precedentă a muncii am pu tut să stabi

Em şi o altă cara'cteristică extrem de importantă a acestor 

determinaţii categoriale ale mişcării ; ţ�ne de esenţa ·te

leologiei că ea poate să .funcţioneze real numai ca una 

instituiltă. De aceea, pentru a putea contura on tologic 

concret eXlÎste n ţa ei, trebuie, oînd un ,proces urmează in 

mod j ustificat să fie oaraeterizat drept teleologic, ca şi 

existenţa subiec tului care i11JStituie să fie doved ită onto

logic indubitah�l .  Cauzal itatea, dimpotmvă, po ate să func

ţioneze atît insti tuită, cît şi neinstitui tă.  Anal iza corectă 

impune d� i nu numai o deosebire exactă a acestor două 

moduri de existenţă, ai şi ·ca deter,miJllarea ex istenţei insti

tuilte să fie eliberată de orice ambiguitate filozofică. tn

de05ebi în fi lozofn ile foarte inflluente - e suficient să o 
amintim pe cea hegelliană -, deosebirea dintre instituirea 

doar În cunoaştere a cauzalităţii şi instituirea ei ma..terial 

reală, existenţială, se estompează şi dispare. Cînd, în vir

tutea analizelor precedente, punem accentul pe faptul că 

n umai o cauzalitate instituită ma,teriaJl-existenţial poate iă 

intre în coexistenţa anlintită de noi cu teleologia, care 

este În totdeauna instituită, nu suoopreciem cîtuşi de puţin 

i mportanţa instituiri i  doar în ounoaştere a cauzal ităţii -

institu irea specific gnosealogică sau logică este o abstrac

tizare în continuare a acesteia, deci -n u intră aici în dis

cuţie. Dimpotrivă. Consideraţiile noastre anterioa,re au ară

tat clar că instituirea existenţială a unor şiruri cauzale 

concrete presupune cunoaşterea lor, deci ca ele să fi fost 

insti tuite în cunoaştere. Trebuie doar să nu pierdem 

n i'Ciodată din \'eIdere că prin această institui,re se jX)ate 

dobîndi numai o posibil itate, în sensul dynamis-ului aristo

teli.c,  că transfonmarea potenţialwlui în reaH�are este u n  

act deosebit, care p resupune aceas,tă posibili tate, dar are 
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faţă de ea situaţia de aJtemtate eterogenă ; arest act este 

tocmai decizia, care izvorăşte din opţ�une. 

'Coexistenţa ontologică a teLeologiei şi c3Juml�tăţIi.i în com

portamemtwl în muncă ( pralCtic ) aiI omulLui, şi numai aici, 
are existlemţial d rep.t urmare faptUlI că, !pOtrirvit esenţei for 

soci.aJle, teoda şi praotic.a trebuie să fie momeIllte1e W1u�a 

şi aee1uiaş.i cOITl!plex ex.isten�al social , astfel incit ele nru 

pot fi înţelese adeCJVl3.t decit pornind de aa această inter

relaţie . Tocmai aici poate munca să servească în modul 

cel mai edificator drflPt model . ILa pI1ima vedere, aceasta 
poate să pară ceva. surprinzător, căci tocmai munca este 

cît se poate de evident orientată teleologic, iar interesuJ 

pent,ru realizarea scopu.Illli �nstitui t se ... evidenţiază aici în 

modul cel m3Ji pregnant . Cu toate acestea, în muncă, în 
actele ei, care preschimbă cauzalitatea spon tană Într-una 

instituită, tocmai pentru că aici e vorba încă ex.clusiv de 
o interrelaţie între om şi natură, şi n u  între om şi om sau 
om şi societate, caracterul pur gnoseologic al acestor acte 

se păstrează mai bine decit în actele superioare, m care 
i nteresele sociale intervtin deja inevitabil în reflectarea fap

telor. .Actele de instituire a cauzalităţii în muncă sînt 
orientate în fOIma ce-a mai limpede asupra conflictului 

valoric dintre adevărat şi fals, căci, aşa cum am mai ară· 
tat, orice nesocot i re a cauzalităţii exristente în s i ne în pro

cesul instituirii ei duce necondiţionat la insuccesul .În tre

gului proces al muncii. I n  schimb, este de l a  sine evident 

faptul că în orice mstituire a cauzalităţii, in care scopul 
in�tituit nem ij locit reprezintă o modiJfrucare a conşt�inţei 

instituinde a omului, interesarea socială cuprinsă în orice 

instituire de scop - fireşte, şi în aceea a muncii  simple 

trebuie să i nfluen ţeze neîndoielnic şi ill1st� tu irea seriilo r 

cauzale indispensab i le pen tru reallitarea scopulu i .  Şi aceas ta 

c u  abÎt mall mu,ltt cu cît în munca insăşi insti tuirea se
ri i lo r  cauzale este raportată la obiecte şi procese care în 

ipostaza Jor institu ită se compont ă  to tal indiferen t faţă 

de scopu l teleologic , pe cînd acele i'l1stitui ri oa re deter

mină ÎIn om anl.llIlli te rerolvări de a'Lternative devin active 

Într-un material cart. prin sine insu-şi t inde în mod spontan 

spre decizii opţionale. Acest fel de j'nst i tuire Vlizează deci 

o schimba,re, o acceIlJtuare sau atenuare a unor asemenea 

tendinţe în conştWinţa omudui, funcţionează în consecinţă 

nu mtr-un materiali indiferent în sine, ci În tr-unul deja 
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în sine favombil sau neEavorahill, tendenţial în sine or1ea1-

tat spre insti tu iri de scopuri.  Insăşi o eventuală ;Înd�fe

ren ţă a oamenti,lor la o astJfel de �nf.luentare deliberată 
nu are cu amintita indLferenţă a materialului natural ni
mic comun dec,it denumirea . In cazul naturii, i ndiferenţa 
('s-le o metaforă care trebuie să redea continua, invaria
bi la şi tobal neu't ra ei etel'ogenei talte în raport cu insti
tuiri le umane de scopuri ,  pe cînd ind i1eTenţa oa.menidor 
faţă de asenlenoo j ntenţii este un mod de comportare 
concret, va riabi l în funcţie de împrejurări şi cu o dete r
lni nare soc�ală ş i  i ndividuală concretă. 

De aceea, în inst itwiri:le cauzalităţii de un tip superio r, 
lllai  social , este inevitabilă o ilntervenţie înrîuritoare a 

Ll1sti tuirii teleologJice a scopului in reproducerile ei spiri
tuale.  Chiar dacă acest din urmă act s-a constituit ca 
�ti inţă, ca factor re'laltÎtv independent al vietii sociale, 
to t uşi,  din punc t  de vedere ontologic este o iluzie să 
cre1Ji că S-'3r putea dobîndi o redare sociadmente tot'al 
neproconcepută a lanţurilor cauzaJle aici dominante şi, 
mij locit de aceasta, şi a cauzal·i tăţilor naturale , că a ici  ar 
fi  Jna i  reali�abilă decît in mU1I1c a însăşi o fo rmă mai puri
f icată a confTuntării nemij locite şi excl usive din tre om ş i  

n a tură . F,i reşte, a ici se obţi ne o cunoaştere a respoc t!ivelo r 
c.auzal i tăţi nat urale cu mullt mai p recisă, mai amplă, mai 
profundă, mai deplină etc. decît ar fi  vreodată cu pu
t inţă într-o muncă bazată pe ea îru;ăşi. Acest lucru aste 
de la si-ne inţeles, dar IJlU rezolvă problema de care ne 
oc upăm acum. Este vorba :in ,fond de faptul că .acest pro
gres în cunoaştere cu.prinde în sine pierderea opoziţiei 
exclusive dintre om şi natură, şi trebuie de îndaotă adă u
ga t că pri n esenţa ei şi această pie rdere acţionează în 
di rec ţia progresullui .  In muncă, omUiI este cQIlfrll'n tat cu 
existenţa în si ne a acelei secţiulJli din natură care se află 
nemij loci t  în legătură cu scopul muncii. Dacă Însă aces te 
cunO§tinţe SlÎn t ridicate pe o t realptă mai înaltă a genera

IJzări i ,  ceea ce se şi întîmplă la începwtu rile ştiinţei în 
curs de dezvohare Slpre autonomie, atu nci aceasta este cu 
neputinţă fără a i nclude î-n refl ec tarea nat ur» categori i le 
on tologic i ntenţionate, legate de so cial itatea umană. Acest 
l uc ru, desigur, nu trebuie în ţeles Într-un sens vulgar

d i rec t .  I n  primul rînd,  orice i ns,t:ituire teleologkă es te, în 

ul t i mă ,i nstan ţă ,  detenn�'llată soc i a l , Cf"a a nHl Il� i i  - lln-
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tr-un mod foarte pregnamt - de către trebuinţă, de a 
cărei influenţă determinantă nu poate să scape, de ase
menea, pe deplin nici o ştiinţă. Acest lucru, tot�i, încă 
nu ar constitui o deosebire hotă riJto are. In al do�lea rind 
însă, ştiinţa pLasează în punctul central al reflectărici. ei 
dezantropomorfizante a reaJităţii generalizarea co relaţiilo r. 
Am văzut că acest lucru nu mai ţine nemÎj'looit de esenţa 
ontologică oa mU1llCii, mai ales nu de geneza ei ; in muncă 
e vorba doar de ÎIIlţelegerea exactă a unui fenomen na
tural concret în măsura în care calitatea acestuia se află 
ârutr-o conexiune necesară cu scopul muncii ins tituit te
leologic. Asupra corelaţiilor mij locite, omm care mun
ceşte poate să aibă cele mai falLse D81prezentări ; ele tre
buie ,doar, in condiţiiJe unei j uste reflectări a corelaţiilor 
nemijloci te, să nu stea in calea reuşitei procesului de 
muncă (.rapol"tul clintre lII1W1ca primitivă şi magie ) .  

De indată însă ce reflectarea este orientată spre genera
.l izări , apar obligatoriu - şi n-are impol'ltanţă cit de 
conştien t se întîmplă acest l ucru - şi probleme ale uneti 
ontologii genemle. Şi oricit ar fi acestea, în ceea ce pri
iVeşte natura, în exlÎstenţa lor în Sline nefals&fkată , .total 
deosebite de societate şi  t rebui n ţele ei ş i  total ne utre faţă 

de eJe, on tologia ridica tă în conşti inţă nu poate să fie 

ind iferentă, În sensul mijlocit analizat anterior, pentru 

nioi o prac tică socială. Strinsa legă tură dintre teorie şi 

pmotică a re drept co nsecinţă necesară faptuO. că aCe5'tea 

din urmă, în fonnele lor sociale concrete de man ifestare, 

sînt puternic influenţate de reprezentările on,tologice ale 

oamenilor asupra na turii .  Ştliinţa, la rindul ei, dacă ia 

în serios sesizarea adecvată a real1 tăţi i ,  este imposibi l să 

facă abs t racţie de aces te abo rdări on tologice ; că acest 

lucru se întîmplă conştient sau inco nştient, că întrebă rile 

şi răspunsu,riJle sînt j uste sau false, că ştii nţa co n u-s tă 

posibi,litatea de a răspunde ra ţional la asemenea pro
bleme, pare să fie la  lacest nivel indife ren t, căci însăşi 

această con testare se răsfrînge oa rec um on tologic în con

ştiinţa socială. I ar în trucît practica socială se înfăJptuieşte 

întotdeauna În t r-un mediu ambiant sp i ri t ua.l de rep rezen

tări ontologice, indiferen t dacă e vorba de teo rii  şti in

ţifi ce ale co tidianulUJÎ sau de teorii şt i,inţifice cu un ori

zont larg, si tuaţia arătată de noi rămîne fundamen tală 

228 



pentru societate. De la procesele ,,·asebeice" din Atena, 

treoînd peste Galilei sau Darwi n pmnă la teoria relativi

tăţii, această stare de lucrllll1i .îşi produce ohligatoriu efec
tul în existenţa soclială. Aici, canactea-ul dialectic al munci i 
ca modei al practic i i sociale se evidenţiază tocmai în 

faptul că aceasta, .în formele ei Celle mai dezvol tate, vă
deşte .mu l te aba'teru de la munca însăşi . O al tă fomnă de 
astfel de compli-caţii mijJoci,te, desigur mul tiplu legată 

de cea trata tă ac um, a l'ost prezentrută de noi anrt:e rio r. 

Almbele analize aJlată că munca es te forma de bază, de 
a(' eea şi cea mai simplă şi mai lipsită de echivoc , a ace
lo r complexe a căror coexistenţă dinamică determină spe

('�fici ta tea p.rac tiai i soc ia'l e. Tocmai de aceea este me reu 

necesar să ,reamintim că tră.sătu ri�e Slpec1fice ale muncii 
n u  pot fii transpuse pur şi simplu asupra formelor mai 
complicate ale practicii sociale. Repetat indica,ta identi

tate a iden ti tăţii şi no niden ti tăţii ÎII1 formele �or struc tu

rale se red uce, credem no i , la aceea că însăşi munca 

real izează ma te rial relaţia rad ical nouă a schimbululi de 

mate ri i cu natura,  pe cînd pen tru maj o ri tatea covîrşi,toue 

a celorla l te .fo rme, mai compl ic ate, ale practic i i  sociale, 
ac es t  !Schimb de materii cu natura, care reprezin tă teme

lia reproducţiei omulllli în soc ie tate , constituie o premisă 
de neînlăturat. De adevărata altcătuire a acestor fo rme 
mai compLica te ne vom putea ocupa abia �n capitolele 
următoare, iar realmente adecva·t abis. în etică. 

Inain te Însă de a trece la .prezentarea - subliniem din 
nou preliminară, ca introducere - a raportului di nt.re 

teorie şi practică, să mai aruncăm o privi re în ClJpoi , la 
condiţiile on toaogice ale apariţiei mU/llcii .îmseşi. In na
tura anorganică nu apare deloc o aotivitate . Ceea ce în 
n3Jtura orgam ică creează aparenţa unei asemenea ac tivi
tăţi se în temeiază în fond pe faptu'l că procesul de re

producţie pe treptele cele mai demroltate ale naturii orga

nice generează interacţiwni între ol'ganism şi mediu, care 

sînt condU5e chiar nemij locit de o conştiinţă . Dar chiar 
�i pe cele mai înalte trepte ( vorbim tot deSlpre anin1alele 

care trăiesc În liber t3lte ) , acestea sîn t doar reacţii biolo

gice la fenomenele ambien tale impo rtan te pent ru existenţa 

nemijloci tă ; de aceea, ele Inu pot produce nici un fel 

de raport subiect-obiect. Pentru apariţia ClJCestui raport este 
necesară acea distanţare pe care am schiţat-o deja . Obiec-
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tuA po�te .să devină obiect al conşti inţei abia cînd aceasta 
încearcă să î,l cUjprmdă şi acolo unde nu exJstă nici un fel 
de intere6e nemiJlocit biologice cau-e să lege organismul 

purtător de acţiuni cu obiectul. Pe de altă parte, subiec
tul devillle subiect numai prin aceea că el săvîrşeşte o ase
menea reaşezare a poziţiei iSale faţă de obiectele lumii în
conjurătoare . De aici rezultă că nici nu este real1zrahidă 
insti tuirea scopului teleologic şi a mij loacelor cu funcţio

nare oauzală de altingeiI'e a lui tC'a alCte de conştiinţă inde
pendente intre ele. Conexiu nea inserparahilă, constatată de 
noi, între teledlogie şi cauZ'alitatea instituită se reflec tă şi 
se realizează în acest complex al înfăptuirii muncii .  

Această, am putea spune, structură originară a munci i 
îşi are core1atuJ. în faptul că reahlmrea seriilor cauzale  
�ns1ituite n e  oferă criteriwI 'pentru a stabi'lti d'3ICă instituirea 

lo r  a fost j ustă sau g.reşită. Este deci clar că în muncă, 
luată pentru sine, practica oferă cri,teriul necondiţionat 
pentru teorie . Pe cît de neîndoieWc este acest lucru în 
general, şi anume nu numai pentru muncă în sensul re
strins, ci şi pentru toate ractiv:ităţile si'milare mai cormpl icate 
jn care practica umană se eontrapune exc1usiv naturi i ( să 
.ne gînd im, de pildă, ]a  eXlperi,ment i.n ştilinţe'le natu ri i ) ,  tot 
pe atÎ;t de necesară �ste  concretizarea deâJncJ.a,tă ce f.iecare 
bază materială mai rest llÎnsă care caracterizează munca 

( precum şi eXJperimentu'l luat iwlat ) este depăşită în acti-

vitatea respectivă, adică deîndată ce cauzali.tJatea teoretic 
ill1st.itui,tă a unui complex concret .trebuie încadrată în cone
xiunea totală a realităţii, în existenţa ei în sine reprodusă 
mmnal. Dar acest lucru se mtîmplă deja ro eXiperimentu� 
insuşi, făcindu-se mai întîi abstracţie de val'orificarea lui 
,teoretică. O rice experiment ia naştere în interesu l unei 
generahlzii,ri . E� pune teleologic în m'işcare o grupare de 

materii, forţe etc . prin ale căror interacţiuni determi nate 

- pe cît se poate netulburate de îUlfPrej u rările lor etero

gene, deci  accidentale în raport cu interacţiuni,]e căutate -
umlează să se stabi lească dacă o relaţie cauzală insti tu i tă 
i,potetic cOreslpUnde realităţii,  dacă deci pentru .practica 
vHtoare ea poate conta ca j ust institu ită. Este sigu r că 

aici rămîn nemij.loC'i t vala:bi,le criteri,ile care se evidenţiază 
.în munca însăşi, ba maIÎ mult , ele dobîndesc o fo rmă mJ i 
.pură : experimentul poate să pronun ţe sentinţa de ade
vă rat sau fa�s cu a(, f"e�i univocita,te ca şi mu.noa însăş i  
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şi realizează acest  lucru la un nivel mai IDaJlt de gene

.rajizare, acela a1 exprimării Iormulabi'le ma'tematic a co

.neX'iunilor canti'.ative concrete de!itnitorii pentru acest 

complex de fenomene. Dacă vrem să utiJlizăm rezultatul 

eXlperimentului în efectuarea procesului de muncă, atunc i 

nu apa re aici  tn ici UIIl fel de problematică în ceea ce p1'i

veşte prac t'ica drept criteriu al teoriei. Mai complicată 

devillle problema în cazul dnd cunoşti,n ţa dobîndită astfel 

ar Uf\ma să f,ie valorific�tă în vederea Iă:rgirii cunoaşterii . 

,Căci în acest caz nu mai este vorba despre fapt Ull că o 

conex.iune cauzală concretă, determinată es te adecvată 

unei constelaţii ,de asemenea concrete şi  determi nate pen

tru a reaLiza o insti tuire teleologică concretă şi de termi

nată, ci e vorba şi despre o Jărgjre în genere, o adîn

cire etc. a cu noaşterii noastre despre natură în general. 

I n  asemenea c'azuri nu mai este suficientă doar conceperea 

matema,tiJCă a Jatur,i i  cantll tative a unei conexiuni mate

riale ; fenomenul trebuie mai degrabă COi11JCeput conform 

aute.nticei Slpecilicităţi a existenţei sale maJter.iale, iC!lr esen

ta lui concepută astfel trebuie să fie adrusă La unison cu 

cffiela:l,te moduri de exis tenţă stabili,te deja cu certitudine 

în mod ş.t,u nţiftic. Nemijlocit, aces't lucru Înseamnă că for

mularea matematică a rezultatului experimentului trebuie 

să fie completată şi desăvâ.rşită prin interpretarea lui fi 

zică, chimică sau biologică etc.  Aceasta Înseamnă însă 

trecerea În mod necesar - ilIldependent de voinţa par,ti

cipall1ţi1or - Într-o interpretare ontologică. Căci orice 

fomnulă matematică este în aceas tă privinţă plurivocă ; 

conceperea e i nsteitniană a teoriei speciale a realităţii şi 
conceperea aşa-lllumiteJ1or transformăr.i Loren tz sînt, pur 

ma tema t.oc, echiv-a'lente �ntre ele - diJScuţia despre juste

tea lor presupune o discu ţie despre imaginea fizică de 

ansamhl u a lumii,  trt'lce deci in mod necesar în onto

,logtic. 

A!cest adevă r atit d e  simplu desemnează, totuşi,  un 

cimJp de luptă penmanent în istoria ştii nţei.  Di n nou, 

or1care ar fi gradul lor de conştienti1Jare, toate reprezen

tă rile ontologice ale omului .sÎ,n t puternic in.61uenţate so

cial, indiJerent dacă componenta vtieţii cot1diene, a c re

dinţei religioase etc. este dominantă în ele. Aceste repre

zentări au ÎIl1 practica socială a oamenilor un rol extrem 

de infUuen t, ele .se condensează adesea, deven ind o forţă 
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socială ; să ne amintim numai de cOIllsidemţiiIe lui Ma rx 

din disertaţia asupra lui Moloch etc. 2 Aceasta generează 

uneom lupte clesohise în tre concepţ.ille ontologice fll.lJlda

menlt'Cl!le obieotiv-ş.ti inţilice şi cele doar a.ncora'te în exis

tenţa socială. In an'lll1Il!Îte Îlmprejllri.!-i - iar aceasta este 

ca,racteni&tic t-impului nostru -, opoziţia pătrunde în în

săşi metoda �tiinţelor. Posibhlita,tea în acest sens provine 
din faptU'l că relaţii1le nou cun05CU'te po,t fi vruorificaJte 
praot,ic chiar dacă se suspendă deciZlia on tologi că . .Acest 
lucru a fost cJlar recunoscut încă pe vceme,a lui Galilei de 

către eardinaJul BeLlarmin ân legă·tură cu opoziţia dintre 

astronorm ia copernicană şi Od1tologia. teolog.ică. lin cadrul 

pozitivi5mului modern , Duhem a aJfiTI11at desch-is " supe

roioritatea ştiinţifică" a concepţiei luă Behrmi n 3 şi în 
acelaşi sens a formulat Poincare inte�retarea dată de e.l 

esenţei metodologice a descoperirii  copern icane : "Es,te 
mai comod să presupunem că Pămîntul se înwrte§te, deoa
rece astfel legile astronomice pot fi exprimate Într-un 

limbaj muJlt mai simp:lu" 4.  Această tendinţă dobînJdeşte 
apoi l,a clasicii neopozi tivi�mului forma ei cea mai dez

vol tată, în care orice referire l,a existe nţă în sens ontolo

gic esrte Înlătu ra,tă ca " metafizică" şi neştirnţifică, numai 

şi numai Ull1 grad mai mare de apl icabÎJHta te practică 

contlind ca criteriu aiI adevărulu i şt i'În ţific. 

Pri n aceasta, opoziţia ontologkă prezentă în orice pro

ces de muncă, .în conş ti.inţa care-l conduce - şi anume, 

opoziţia din.tre cUiiloaşterea autentică a real i tăţii  prin 

progresUlI ştioi,nţific ÎIIl i,nstituirea cauzatHrtăţii, pe de o parte, 

şi limi ralfea la s impla man.ipub:H"e pifaotică a .conexiu nilor 

cau?ale cunoscu te concret,  pe de aJltă parte - dorun

deşte o s t ruct u ră aillnc ancorată în existenţa socială con
tempo l'aJnă. Daa- a,r fi cu to tul superfici a,I ca a>crastă sOl u

ţion a re a oon trad icţiei oa re apare înăun trul nlunc ii să 
f,ie red usă de la caJl1ac terl J'1 d e  clrit e-riu al pra c t icii pentru 

teo rie la s,i,m pl e conce'Pţii  dr ord in gnosOOllogi,c , logic fo r-

2 Vezi K. Marx şi F.  E ngels . Opere, vol .  23,  Bucureşt i , 
Ed,i tura pol itică , 1966, p.  8� Ş . I J . 

3 P. Duhem. Essai sur la lla t urr de la theorie plty
siq ue  de Platon el Galilee, Paris, 1908, p. 77  ş .u.  şi 
128  Ş . u .  

4 H .  Poi ncare .  La Seie n ce r t  l'Hypothlse, Flammarion , 
Pa ris,  1912, p. 14 1 .  
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mal sau teoretico-ştiinţific. Asemenea �ntrebăI'Ii şi răspu n

suri nu au fost, potcivi,t veri.tabllei lor esenţe, niciodată 

aşa ceva. E drept că în decu rsul unei lUlllgi pellioade de 

timp carac teru1 nedezvoltat arI cunoaşteeii naturii, Jimitele 

în dom·i.na� naturii au jucat un mare rol în f3Jptul că 

practica a alpărut ca criteriu în fo rme înguste sau de

fonmate ale unei fa'lse con,tIi i'll ţe . Formele concre te ale 

acesteia, şi �n primull rrnd ilI1fl uenţa , extinderea, forţa etc . 

ei, au fost însă constant detemninate de relaţiile sociali e,  

evident în interacţiune cu ori7JOntul ontologic Hmitat. As

tăzi , cînd treapta efectivă de dezvoltare a şti!inţeloT ar 

putoa ,m·ijloci obiectiv o ontologie justă, acealstă conşt iifn ţă 

on tdJogi<:ă falsă în domeniul ş.t� inţei şi inHuc nţa ei s.pi ri

tuală îşi au şi mai evident temelia mn nevoile tSOeiale dom i

nante. PentJru a lua numai ceea ce este cel mai i,mpor

l ant , obse rvăm , înailll te dc toate, că marupu'laţia în eco

nonlie a devenit  astăzi un tiacto r decisiv al procesului 

de reproducţie �n c3JpitaHsmu 'I conteanpornn şi s-a extins  

de aic i  a'Supra tu h.vror domenii1lor pmctici� sociale. Această 

tendinţă dobîndeşte şi un alt sprij1n - !făţiş sau latent 

- d i n  partea rel igiei. Ceea ce ou secole în urmă Be1�ar

min năzuise să împiedăce, şi anume destrămarea bazelor 
ontologice a!le religiiJor, a început pe scară largă. Dog

mele on-tologice, fixjate teologic, a,le relcrgiiJor se des t'rarnă , 

se evaporă tot mai mult şi tn ,locul lor 3Jpare o trebuinţă 

rel igioasă Îlntemeiată de obicei conştien t subiectivist, care 

porneşte din esenţa capi tal ismului contemporan . La rea

l i7..area fundaţiei acesteia corutll"ibuie m'llh metoda de ma

nipwlaţie din cadrul şti inţlelo.r, prin aceea că ea destramă 

simţul cri.bic faţă de existenţa reală şi deschide astfel 

d rum  unei necesităţi religioase suwootiv perseverente *, 

i a r  în conti nuare prin aceea că anumite teorii ale ştiin

ţelo r modern e  i nfluenţate de neopozitivismu� modern, de 

p i ldă despre spaţiu şi timp, cosmos etc.,  favorizează o 

concill iere pe planul gIndi rii cu categoriille ontologice din 

ce în ce mai pal idc ale .religiei. Este semnificativ faptul 

că, deşi oame.ni de ştiinţă eminenţi obiş.nuiesc să cuilitive 

aici poziţia unei distănse neutlra:l�tăţi pozitivjst-ştiinţifice, 

totuşi, există saVla nţi de renume şi cu mari merite care 

::. In man ll'scr�s, de asemenea : pure . 
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înceapcă să concilieze direct astfel de in teI1pretări ale ce
lor mai noi ştiinţe a� na1Juri.i cu trebuinţele religioase 
moderne. 

In consideraţiile precedente am repetat tmele lucruri 
care fuseseră en un ţa'te an teriolf. Am făcurt: acest 1 ueru 
pentru a arăta aici cu totwl concre,t ceea ce anterior fu
sese, de asemenea, deja indicat, că explicaţia necrit.ică, 
directă, absolută a practicii ca criteriu al teoriei nu este 
lipsită de problleme. Pe CÎlt de sigur este că acest Cl1ite.riu 
îşi poate dovedi valoarea în munca însăşi şi, parţian, in 
experiment, tot atît de siguII" t�ebuie ca În fieoare caz 
mai complicart: să mtervilIlă o cri tică ontologică conştientă 
pentru a nu pcimejdui struotum fUMamental jUSItă a aces
tei funcţii de criteriu a practicii .  S� dovedit, Într-ade
văr - .luau despre carre, de asemenea, a foot şi va mai 
fi deseori vor-ba -, că atît în intentio recta a vieţii co
tidiene, cit şi in cea a �ti�nţei şi filozofiei, dezVOiLtarea 
socială poate ,produce situaţii şi orientări care pot de
plasa aceste intentio recta, le pot abate de la ÎIIlţeJegerea 
existenţei autentice. De aceea, critioa o ntodogică , devenitt:ă 
nece5aJră, trebuie necondiţionat să f.ie una concretă, fun
damentată în respectiva rtotalitate socială, orientată asupra 
totalirt:ăţii socialle. Ax fi O sunsă de erori să admitem 
că în toate cazurÎtle ştiinţa ar putea corecta jwt critic
ontologic g;�ndirea cotid irană, iar  fi.loZlOfioa - şti�nţele, 
sau că, in'\lelrS, gîn di rea co t.idiană ar putea să joace ÎIn 
mport cu ş'tiinţa şi f,jtlozofia roluJ bucă tăresci lui Moliere .  
UlI'll1ă d l c  spjri1ua�e ale de:l)volt�rii irnegaJle în socie t a te 
sînt atit de pu temice şi de muntiI a torale, Î1ncît fiecare 
schemă în abo rdarea acesbui complex de probleme nu 
putea să producă decit noi a;bateri de la existenţă. C ri
t ica on tologică t rcbulC' ,  prin unmare, să fie ind reptată 
asupra .ansamblulu i  diferen ţiat al societăţili - diferenţiere 
cOt11oretă de c.lasă - şi asupra ill'tenre1aţi illor din mo
du ri le de comportament apărute astfeL Numai aşa poarte 
�ă fie jus t  uti,rozată funcţia pract icii ca criteriu al teorie i ,  
funcţie de impo r�an ţă docisivă pen tru orice dezvohare 
spiri tuaJIă, pentru oriJce pract ircă soc ială. 

Pînă acum, apariţia unor noi coIIllPlexe de categorii 
noi sau de categorii aV'�nd funcţii noi (cauzalitate insti
tuită ) a fost examinată de noi precumpănitor dinspre 
latura pe care o constituie procesul de muncă obiectiv. 
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Este însă .indispem.sa:bj'l să ce rcetăm, de asemen1ea, ce mo

dificări ontologice produce în mod� de comportament 

al subiectului saltul omului din sfera ex istenţei biologice 

în cea a exi&tenţei sociaije. Şi aic i este mevlitabil să por

nim de la coexisten ţa tdeologicu1ui cu cauzaJlitatea insti

tui,tă, căci noul care apa.re în subiect este un rezul·taJt 

necesar al acestei constelaţii categori,ale . Dacă pornim 

de la faptul că actul hotărâtor al subiectului îl cOil'lMi

tuie instituirea teleolog,ică ş i  realizarea ei,  atunci de in

dată devine clar că momentul catego riaJl , determinant alI 

acesto r acte implică aparnţia unei p raJc tiei pe care o 

detennină trebuiele. Momentul nemij 'locit determinant al 

o ricărei acţiuni concepute ca reall izare ro va constitui tre

bu ie le ,  tocmai pern tlru că fiecare pas ati realizări1 este de

tCP1I1hUllt de g/l'ad u.l şi modul ÎiI1 care el favo rizează a·tin

ge rea scopului . Di recţia deter,mtinării se roteşte în felul 

u nrnător : in delte nminarea biologică nonnală, cauzală, 

deci,  artit la om, c1lt şi la animale apare o desfăşurare 

cauzală m ca're inevi tabi l şi în totdealLIla t recutul de

termină prezentu l . Şi adaptarea fi inţelor vii la un mediu 

schimbat are loc cu necesitate cauzală, întruoÎt însuşirile 

produse în organism de trecutul lui reacţ ionează la o 

asemenea schimbare ca Uil1 factor de conservare sau ca un 

facto r  distructirv. Iru;tituirea scopului , după cum am văzut , 
i nversează acest comportament : scopul exis tă ( în con

şti inţă ) înai ntea realizării sale, iar în procesul care duce 

la ea, fi ecare pas, fiecare mi§Care sînt di rij .ate de instituirea 
scopului (de că tre viitor) . Sensul cauzalităţii institui te 

constă, privit din această perspectivă, în aceea că verigile 

c auzal e, }.anţuri le cauzale etc. sînt selecţionate, puse în 
nlişcare. lăsate să ac ţioneze etc. pentru a favoriza realiza

rea scopului ho tănÎt la început. Chiar şi acolo u nde, po

trivi t  expr�iei lui Hegel, în .procesul munci i ,  natura doar 

"se istoveşte m uncind" , este vorba, de asemenea, nu despre 

un proces cauza! spontan, ci de unul direcţionat teleolo

gic,  a căru i de2Noh are constă tocmai tn îmbunătăţirea , 

concretim.rea şi diferenţierea acestei dirij ări teleolog.ice 
a proceselo r spontane ( ,foJositrea fo rţelor naturi i , ca focul 
�au apa, pentru scopurile muncii ) . FrLvită din perspec

tiva subiectului, această procooare de terminart:ă de că·tre 

vititorull mtituit  ca un anume viirt:or este o procooare 

dilrij .ată de către t rebuiele scopulu i . 
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Şi aici trebuie să ne fori,m să proiectăm în această 

fomnă origmară a t·rebuieluu categorii care pot să apară 

abia pe trepte ma.i înahe. Pr.in aceasta poate să ia naş

tere, aşa cum s-a întimplat îndeosebi �n fi lozofia kan

tiană, numai o deformare fetişim:tă a trebuielui originar" 

care are o inlf·luenţă noci",ă şi asupra conceperii formelor 

mai dezvoltate. Starea de fiCLpt în stadi1ll1 incipient de 

apariţie a trebuielui este destul de simplă : instituirea 

cauzruităţă,i constă tocmai în faptull că vor fi cunoscute 

acelle lwţuri cauza,le, relaţii cauz�le oare la o cores

punzătoare aJ1egere, illlfluenţare etc. sînt în stare să reali

zeze scopul jll'lstituit, iar procesul de muncă însuşi .1U 

Înseamnă nimic alrtceVla decît acest ... mod de a inf.1uenţa 

retllaţiille caumle concrete pentru a determi na real izarea 

scopului. Am văzut că ÎII1 aceste condiţi i ia naştere în 
lnoo necesar wn 13II1ţ neâflltrerupt de 3JltematiIVe, în care 

�oJuţăa corectă a fiecă.reia es.te detennmtă de vii,tor, de 

scopUiI care urmează să făe reallizat. Cunoaşterea corectă 

a cauzalităţii, 1nstituirea ei corectă poate fi concepută 

n umai ca fiind determi nart:ă de că1lre scop ; o observaţie 

justă şi aplicarea ei care, să spunem , ar fi cu totul con

formă scopului umnărillt .în munca de şJefuire a unei pietre 

ar pu.tea, �n schimb, la dMtuire să corqpromi,tă întregul 

proces de muncă. Reflectarea corectă a reali tăţ i i este, 

f,ireşte, i nevitab i l p,rem1sa unui trebuie care func ţ ionează 

coroot ; această reflec tare corectă po3Jte să devină efec

t�vă nu-nlai a'tunci cind ea impul15iolllează realI înfăpt u i rea 

t rebuie1ui .  Aici nu e voIiba doar de o justă ref,Iootare 

în gene.rnJl a real i tăţi i,  de o reac ţie adecvaltă în ra port cu 

reaJ1ita,tea în genef.�l , ci orice consotat are a ceea ce e just 

�au fals, deci orice rez01va re a une i a1 te�n9Jtive în pro

("c'-luI  m UlIlcii , poate fi j udecată exclusiv pornJ nd de la  
scopuii dat, de la real izarea lui .  Aşada r, ş i  aici este vorha 

despre o i n terreJlaţie i n eluc t abilă Între trebuie şi reflec

tarea reaJ.irtăţii (OO1Jtlfc teleologic şd cauzaJli/fJa tea institui,tă ) , 

unde trebuielw îi revill1e fu nc ţ i a de moment precumpă

nittor. Autodetaşarea de fo rmeme an t erioare, autohtonizarea 

e�i5lten�i sociale îşi a�I ă expresia toomai în această pre

cUJIDpăni,re a acelor ca.otegof,i i bn ca re oaracterul nou, mai 

dezvo ltat al acest ui fel de ex.is ten ţă aj unge să se exprime 

în opoZli ţie cu fe luJ de ex i ste n ţă care stă la baza lor. 
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Am arăJtat deja în repetate �înduri că asemenea sa/lturi 

de la UJJl nivel exis'ten ţiad la altul mai ÎIIlaJ t cer perioade 

de timp foa'rte 'lungi, că deZVDIltarea unui fel de eXIS

tenţă constă În traru;foI\marea treptată - plină de con

tmdocţii, inegală - a categoriHor spec.iflice lui în cate

gori i dominante . In istoxia ontologică a fiecărei catego.ri i 

e vizibiJl şi poate fi urmărit un astJfel de proces în care 

oategonia devine ea însăşi. Incapacitatea modu�ui de gin

dire idealist de a concepe prună şi cele mai simple �i de 

l'a sme evidente raporturi ontologice îşi are baza meto

dologică, în Ull tirnă instanţă, in faptul că idealismul se 

mu,lţumeşrt:e cu anaJl,izarea doar logică sau gnoseologieă a 
celor mai dezvoltate, mai SlpiriotuaEzate ş.i mai subtHe mo

du ri de mam i festare a categ'ori�lor, prillej cu care com

pleXlelle onto logic directoare de probleme ale genezei lor 
reale nu s1nt doar neglijate, ci totad ignorate ; se iau 

mul1t mai mult în conside.mţie exclusiv formele de prac

thcă soc ia'Iă mai j,nd�păI'tate din punctwl de vedere al 

schimbului de materii dintre societate şi natură, iar l a  

acestea mijtloci rille adesea complexe care le leagă de for

mele lor de bază n u  numai că nu sînt luate la cu

noşltinţă, ci mtre fo nmele lor iniţiale şi cele dezvoltate 

se co nst ruiesc con tradicţi i .  AstfeJ, Îln majoritatea cov.îr

ş i toare a tratării ideal iste a acestor probleme, specifici

t atea existenţei socialle dispare pe de"13. întregul ; se con

s truieşte o sferă aI1t1fticiaIă, fără nici un fel de rădăcină 
in afara ei, a trebuie1ui ( a  valorii ) ,  şi aceasta este pusă 

în con.trast ou o existenţă, chi'purille, pur naturallă a 

omul ui, deşi atît una , cît şi ce3lWtă siI1lt obiectiv onto

logic ântotdeauna 1a fel de sociale. Că materialismul vul

ga r reacţionează la areas.tă situaţie prim simpla ignorare 
a rol uJ.u i trehuiel ui în existen ţa socială şi că el În

cearcă să conceapă întreaga această sferă după modelul 

necesi tăt i i  st r.Îc,t n3lturaJle contribuie mult la mcwrcarea 
acestui complex de probleme, generează la ambii poli fe

t:işizări a!le .problemelor, fetişi�ări care, desigu r, sub ra

portUlI oon ţinutuJui şi metodologie sînt opuse, dar care , 

de falpt, se leagă Îln tre ele. 

O asemenea fetişizare a trebuielui poate fi observată 

cel mai p.regnant la Kant . Fitlozof.ia I Uli :KJamt ceocetează 

p nac,tica uma'nă numai ÎlIl legă-tură cu fornneJe cede mai 

înal te  ale mo ral·e i .  ( l n ce măsură l i.(lL4ia la Ka nt a deose-
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birii în tre morală şi etică tulbură "de sus" aceste consi

deraţii şi le face righle se poate analiza., desigur, abia 

în etică. )  Aici însă se pune problema de a cerceta limi
tele consideraţiilor sale "de j05", prin prisma absenţei 

oricărei geneze sociaJle. Ca în toate filozofiile idealiste 

consecvente, la Kant apare o fetişizare ipostaziantă a ra

ţiunii . In asemenea viziuni asupra lumii, necesitatea 

pie rde, inclusiv gnoseOllogOC , caI1acterul ei de "dacă . . .  
altunci" , singurul capabiJ să o ooncretizeze ; ea apare ca 

fi ind în uilitimă in&tanţă absolută. Forma <ea mai exacer

bată a acestei absolU'tizări a raţJion aluilui se evidenţiază, 
IUCIru uşo r de inţeles, în morală. J:.rebwiele a"r fi astfel 
- atît subiectiv, cît şi obiectiv - desprins de alterna

tive1e concrete alle oameni,lor ;  acestea apar mai degrabă 

în lwnima unei astfel de absoJutizări a raţiOIlalului mo

ral numai ca întruchipări adecvate sau neadecvate ale 
unor atan unpemtive absOllute, care, prin urmare, rătmîn 

tlfamscem.dente faţă de om. K3JIlrt se e�rimă astfel : "In

tr-o fi,lorof.ie practică, unde nu este oazul să acceptăm 

temeiuri ,pentru ceea ce se întîmplă, ci e vorba despre 

legi , despre ceea ce trebuie să se în tîmple chiar dacă nu 
se întlÎlrnlplă niciodată . . .  " 5. Impe.rativuJ care generează în 

om re1aţii'le trebuie4ui devine implicit un principiu trans

cendent-absolut (ICriptoteleologic ) . Galitatea Lui se m·te

mei,ază .pe f3lptul că el este "o regulă care exprimă prin

tr-un trebuie oaracteruJl obiectiv obligtatoriu al acţiunll. " , 
şi anume rapo rtată Ja o fiilIlţă (adică la om) " pen tru care 

raţiunea nu este singurul temei al detenninării voinţei" . 
Pnin aceasta, modul onto logic rea'l atI existenţei umane, 

care nu este dete rminat Î1Il fapt doar de către ra ţ i unea 

i postaziată kan t iană, apare faţă de valabilitatea univer

saJă a imperat i'V'Ull ui doar ca un caz particular de ma

n ifesta re cosmi că ( t pologică) . Kant, deal tfel, del irn i,tează 

extrem de rigu J'os obiectivi-ta l ea i mpero'l ivulu i , V1aJlabil i 

lat�a lu� pen t.ru toa.te " fi i I I  ţel e ra l io n a'le" , de domen iu l 

pmctici i  unl!ame, si ngu ru·l CllInoscu.t ca real . Deşi el nu 

con tes tă ��: pres faptu l că maxi mele subiective care apar 

a ici şi  care - în opoziţie cu activiltatea absoLută a i'ID

perativullu i - determi nă acţiunea pot , de asemenea, fu nc-

5 Kant. Grun dlegung Zllr M etaphysik der SittenJ Phil . 
Bibl . ,  Leipzig 1 906, p. 5 1 . 
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ţiona ca un (eJ de trebu1e, ele reprezintă, totl.lŞi, simple 
"prflScripţii plractice",  şi nu " legi" tocmai "pentru că 
le lipseşte necesitatea, care, dacă e să fie practică, tre
buie să fie independentă de condiţii patologice, deci de 
condiţii doaa- Î1ntîmplăJtor lipi,te de voinţă" 6. Prin aceasta, 
toate însuşir ile concrete, toate năzuinţele concrete etc. ale 
omullui devin în acc�p�ia lui Kant ,�atologice" , căci ele 
sînt  lipite doar �ntrumplător de voinţa abstractă, de 
asemenea fenişizQ,tă. Nu este aici locul să facem o cri
tică aprofundată a acestei morale. Aioei ne preocupă 
exeJusiv oO'tOilogia exjstenţei sociale, iar Îln momentul de 
faţă caracterul Oalrtologic al trebuiedui .în acest domeniu. 
De aceea ne putem limita la aceste observaţii SUlCC�nte, 
care însă explică suficient pentru scopuri,le noastre ac
tuale poziţia de bază a lui Kamt. M·aJi trebuie să indi
căm doar un Irupt care, de asemenea, marchează carac1e
rud cdptoteologi.c aJl acestei morale, şi anume convingerea 
lui Kant că ar putea să dea ceilor mai cortidiene alterna
tive momle ade omu�w un răspuns absolut, cu putere 
de lege, ind�penden t de toate determinaţiiJe social-UII11ane. 
Ne gîndim, în această OlxHne de idei, la  binecunoscuta 
sa hotărîre care condamnă specu'l!3. rea depune ri\lo r, fapt 
pe care Hegel l-a cri tk�t net şi just încă în perioada 
sa de la Jena.  Intrucit această c ritică a fost t ratată pe 

laJrg în ca'I1tea mea despre tînărul Hegel 7, �eastă re
ferire fIS te s ufti.cien tă. 

Din nou nu este întîmplător că tocmai Hegel s-a rI
dicat atît de fenn impotriva acestei conceperi a trebuielui 
de către K'ant. Desigur, nici aJCCepţia da1ă de Hegel nu 

e lipsită de probleme. In gîndirea sa există aici două 

tendinţe diferite care se opun nemij,locit una alIteia. Pe 

de o parte, o justific.rută repulsie faţă de eXltrapolarea 

tJransctmdentă a conceptului de trebuie de căJtre Kant. 

Aceasta dUlCe, totuşi, adesea la o opoziţie doar abstI13JCtă, 

uni:laJteraIă. Aşa se ÎlI1tIDnplă la el ÎIIl Filozofia dreptului, 

unde încearcă să opună problemelor lăuntrice şi ambi

gui,tăţii moraJlei uzuale fo�maJ1e a lui KaIllt din domeniul 

6 Kant. Kritik der praktischen Vernunft, Phil. Bib! . ,  
Leiprig 1 906, p.  24.  

7 Lukacs. Der junge Hegel, Werke, Bd . 8, 3 AufL , 
Neuwit"d-Be,rl in 1 967 ,  p.  369 ş .u .  
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cond.ui tei etice o nl0r3JIă de conţinut . Aioi, el tratează tre· 

buiele eXJClusiv ca nl0d de apariţie a,l moraJittăţii, ca punc

tud de vedere "al datoriei, adică 311 cerinţei" , ca o acti

vi tate "care poate însă aj unge la ceva ce este". Aceasta 

este Însă reaJ,imtă ahia ÎII1 cOI1Jduita etică, in socia,l i tatea 

împli ni,tă a existen ţei ,wnane, unde tocmai din acest mo

tiv acest concept kan-tiam. al trebuielui îşi pierde sensul 

ş i  valahiJ itatea 8. Fallsitatea acestei poziţi,i a IUJi Rege'! de

pi nde de specificul acestei poJemici a lui. Deşi el cdtică 

îngustimea şi l,imirt:area doctrinei lui Kant despre tre

bu ind,  el Î115uşi nu cutează să treacă concret dincolo de 

această î,ngustime şi l iIllIi,tare. Pe cît es te de j ustă e"\o ţ

denţierea probllemelor lăuntrice ale'" moralei pure kan

tiene, pe atît es te de greşit a-i contrapune completiv con

duita etică ca sooiaLiJtate împlinită, în care caracterul de 

trebuind al! practicii este ridicat în moralitate prin con

duitJa etică. In Enciclopedie însă, unde Hegel tratează 

acest complex de probleme libe r, independent de pole

mica 53. împotriva Jui Kant, el se apropie mul,t mai mu l t 

de o aooIdare aUitentic ontologică, deşi este şi aici gre

vat de unele prej udecăţi idealiste.  In sec ţiunea despr� 

spi ritul subiectiv, ceoceti nd sentimen tUlI praJotic ca o 

treaptă a dezvo-l tării acestuia, e'l defineşte astfel trebui,n 

dul : "Sentimentul practic conţine impera tivul (das Sol

len) dete.rminarea-de-sine a sa ca fiinţînd în sine, ra

portat la o singudaritate fi inţînd-in-fapt care numai în 

conformitate cu această determinare îşi dobîndeşte va

labi1i,tatea" . Hegel recunoaşte aici cu totul just că tre

buieJe este o categorie elementară, ini ţi:a!Iă şi originară 

a existenţei umane. Fireşte, el nu ia în seamă a ici relaţia 

lui  cu ace a Sita , ceea ce este de mi,rare, dată fiind în ţele

gerea l lllÎ. în fond j uS'tă a carac teru'l ui teleologic al ml.lll1cii.  

ln loc de aceasta urmează o mul\ti.t udine de consideraţii 

idealiste negative despre rel aţia acestui trebuie cu plwu

tul şi neplăcut ul , cu care prilej el nu eziltă să le res

pingă ca sentimente "subiective şi supel1f�ciaJ1e" .  Aceasta 

Însă nu-l împiedică să intuiaocă faptul că acest trebui,nd 

are o semn ifica ţie determinantă pen tru întregul dome

n i u  al existenţei umane. Astfel, el spune : "Răru� nu este 

8 Hegel. Principiile filozofiei dreptului, Bucureşti, Edi
tura Academif"i R.S.R., 1960, p. 1 34-1 35 .  

240 



ninli c al t'ceVIB. dooît lipsa de confoImi1ta'te a ceea ce este  
cu ceea ce trebuie să fie" şi adaugă de îndată, comple

tînd : "Acest «trebuie» are mwte semn�ficări , şi, În.trucit 

scopurile accideIlltaJe au şi ele forma de trebuie, ele sînt 

i nf.init  de mul te" 9. Această extindere a c-..OIIlceptului de 

trebuie dobîndeşte valoare în plus şi prin aceea că He

gol linl i tează eXlpres valabi lita tea lui la existenţa umană 

( sociaJIă ) şi contestă existenţa oricărui trebu ie în naLură. 

Oricit de ambigue ar fi 3JSemenea cons�deraţii, ele arată, 
totuşi, că Hegel a făCUtt un pas enOIm dincolo de idea

li'Sllllm subiectiv aiI timpului său şi al vremUlfilor ulte

rioare. In curind vom vedea că ocazionalI Hegel poate 

să adopte faţă de aceste p robLeme un punct de vedere 
şi mai Liber. 

Dacă vrem să înţclegem j ust geneza - dUJpă pălferea 

noas tră, neîndoielnică - a trebuielui  din esenta teleolo

gică a muncii , să reami ntim ceea ce am spus deja despre 

muncă ca modell al oricărei p,rac,tici sociale, şi anume 

că Înt re  model şi va,riruntele sa"le ulterioare muh mai com

plica1e ex istă un r:apont de idell1 t i,tate a ide-n t�tăţii şi  

non1dent i tăţ i i . Cu toate că esenţa ontologică a trebu iel u i 

î,n muncă se o rientează asupra subiectului ca,re mun

ceşte şi  detel1mi\l1ă rutît comport'a,mentull său în muncă, 
ci t şi cel faţă de sine însuşi ca subiect aJl procesulu i de 

muncă, acesta din unnă este, totuşi, aşa cum am subl i

niat toc,mai în c.onSlideraţiille anterioare, UtIl proces îll'tre 

om şi naltură, fiind temeiul ontologic al schimbwlui de 

maJterii între om şi .natUJră. Această caracteristică a scopu

lui, obiectului, mijtloacelor detenmimă şi esenţa compor

tănii subioctwe. Şi anume în sensul că şi din perspectiva 

subiectului poate să reuşească numai o muncă înfip

tULtă pe bam cedei mai in tensive obiectivităţi , şi de aceea 

subiect iviltaltea trebu ie să joace în acest proces un rol 
subol1donat prodUICţiei .  Fi reşte, însuşirile subiectului ( spi

ri,tu� de observaţie , îndemInarea, hărnicia, pemsevea-enţa 

etc. )  inJlluenţează des.făşurarea procesul,u i mUJncii ati,t ex

tensiv, cit şi ill1rtensiv într-o măsură hotăritoaJI'e. TOttuşi, 

toate capac�tăţiJe um'ane mohili�al1:e aici sînt întotdeauna 

prin esenţa lor îndreptate �n afară , înspre dominaţia în 

9 Hegel . Filozofia spiritului, Bucureşti , Edi tura Acade
rrriei R . S.R.,  1 966, p. 303.  
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falpt, spre transfotrm.area mate rila,Iă a obiectului naturii 

prin muncă. Cu toate că, ceea ce este inevitaJb,il, trebuiele 

face apeU şi la anumite laturi ale interiorităţii subiec

twIui, cerinţele Lui SÎIIlt, ,totuşi , astfel irrl5 ti tuilte, înclt schim

bările dinăuntru(1 omului să ducă la o mai bună stăpÎ'

nire a schimbu lui de materH cu naJtum. Autodominarea 

omului, care în mod necesar apare mai întîi c a  efect 

a:l trebu ielui în muncă, dominaţia orescîndă a îmţelegerii 

proprii.lor sale înclinaţii Slpon:taJne bidlogtice, a propriaor 

sale obişnuinţe etc. este reglementată şi diriJată prin obiec

ti,v1tJatea acestui proces ; această obiectivitart:e este îll5ă, 

în esenţa ei, fwndamentată în exist�nţla nalturaJă a obIec

telor, mijJloa,celor etc. a!le munc ii . Dacă vrem să înţele

gem just latura modilicatoare, activă asupra subiectulu i , 

a trebuiel ui în muncă, aJtUlIlci brebuie să pornim de la 

această obiectivi-tate ca regulator. Ea are drept urmare 

faptul că importanţa primară în mUIlJCă o are compor

tarea reaJlă a aelui ce munceşte ; ceea ce se ÎJntîmplă 

între timp în subiectul ]muşi nu trebuie nea-păra t să 

aibă o infi1uemţă asupra acestei compo rtări. Am văzut, 

fireşte, că trebuieJe trezeşte şă. impullsionează în procesu l 

muncii însuşiri alle omului care mai tîrziu sînt detenni

nante pentru formele mai dezvolta'te ale practi.cii ; e sufi

cient să amiIllbim de dOlIlIinarea afooteJ.or. Aceste modi

ficări ale subiectul ui nu m1 însă aici,  cel puţin nu n e

mij;1ocut, îndrepta/te asup ra tot.ali.tăţii sa:le ca persoană ; 

ele pot să funcţioneze excelent în munca însăşi făJră a 

influenţa ]o rest Vliaţa lui. Eae dobindesc, desigur, impor

tante po.s�biJităţi în ace&t SeJl1S, dar numai posibilităţi . 

De ind-art:ă ce, aşa cum am VăLJUlt, scopUiI te�eodogic 

devine imflluenţarea altor oameni pentru a realiza, la rîn
dul lor, i nsttiJt:wiri teleoJognce execUltorii, subiectiV1ÎJtart:e a 

celui care insti tu ie dobîndeşte un rol oaIlitativ schimbat , 

dar de:wol,tarea rdaţii lor sociale rule oamen iJor duce, pînă 

la urmă, la aceea că şi autoschÎtmbarea subiectului de

vine ohiootul unor i nslt1tu i ni teieo'logice de genul trebuielui . 

Desigur, aceste ill15 t�tuiifi se deosebesc de acele forme 

rule trebu ielui pe care le-am descoper1t în procesuJ muncii 

nu nwnai prin compJexiltatea lor mai mare, ci, tocmai 

de aceea, şi cal�t,aJtJiv. Anall iza lo r aprof.undată va forma 

�nsă obiectull capirtoleilor ulI.terio�re şi, înain.te de toate , 

al et!icii inse.,i .  Aceste di,fe renţe cal itative de ne tăgăd uit 

242 



nu trebuie, totuşi, să estompeze f.aptUll f,umdamenrtal co

mun că ele tOMe sînt rellaţi i  de oIldilrwJ. trebuie1wi, acte 
�n care nu trecutul în spoOltanerutaJtea lui cauzală de

termină .prezen tul, ci în care mai degrabă sarcina de 

vi itor instituită teleologic constituie pI1ioclpiUll determi- ,  

nant �l practicii axate pe ea. 

Vechiul maJterialism a compromis spi ri,tuaJmen,te dru

mul " de jos" Plfilll aceea că el volÎa să lase fenomenel e 

slllperăor st ructurate şi mai complexe să apară di reot din 

cele inferioare ca simple produse aJe acestora ( faimoasa 

deruViare de crutJre Mollesohott a grîndirii din ohimia creie

I1ului,  deci ca produs pur na,tuTaJl ) .  Noul materialism 

În temeiat de Marx consideră baza naturală a existenţei 

umane ca iredutiibiJă, dar pen tru el acesta este un mo

t,iv în plus de a clarifica sociaJlitatea specilfică a cal1:ego

rili lo r  CClJre rezultă d�n prooesuJ separărm on tologice a 

naturii şi societăţii tocmai în sooilaJitartea lor. De aceea 
şi este în. problema trebuielui din procesul muncii atit 

de ÎmlportaJIl:tă funcţia acesteia ca real izare a schimbuilui 

de maJt:erii dintre natură şi societ(lJte. AJceastă relaţie este 

baza atît a apaTiţiei trebuieluj în genere din modul so
c i�-UIl1IaIl de satisJ'acere a nevoilor, cît şi a Slpecifac�tăţii 

saJe, a CClJLităţii sale deosebilte şi a tutUlror lămitelor exis

tenţiale detenninate, care sîn t  chemate La viaţă şi determi

nClJte de căJtre aces!t t,rebuie ca foNllă şi expresie a unor 

rel'aţii ale real,i,tăţili . CW10aşterea acestei concomitenţe a 

ideIllt i tăţi� şi nOlllLdentittăţii nu este, totuşi, suf,icientă pen

tru deplina inţelegere a aocs'tei si,tuaţii . Ar fi tot aut 
de eronat să Încercăm ca din trebuieJe în procesul muncii 

să derivălln oaa-ecum loglic formele lui comp1ic(lJte, pe cî,t 
este de f�ls duaJli&l11lU! opo�iţiei în fli lozofi.a ideaJlistă. Tre

buiele din procesUlI muncii cuprinde deja ca atare, după 

cum am văzwt, ,posubi liltăţi din cele mai dilferilte atît obiec

tbve, aîlt şi s.ubieotive. Care dintre ele şi cum anwne se 

traJnsformă în relalltităţi soc iale deplÎlI1de de respoc't'tva dez

voWtare cOl11,c-retă a societăţii şi, cum şt'lm de asemenea, 

această dezvO'lltlare poaJte fi conceJPută adecvat în detemni

n:aţii'le ei collicrelte abia post festum. 

De problema t,rebuieJ u.i ca categorie a existenţei soc�lale 

este i.nseparabil J�4:ă problle:ma valori,i. Căci după cum 

t rebuiele - fac-tor determinant aiI pOOJOtici i s.ubiective în 

procesul munci i  - nu poate juca acest rol specific de-
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teruni01ant docÎlt pentru că ceea ce est e  dobîndit ast fel 
este vaJoros pentru om, to t aşa valoarea este imposibiJ 
de real�zat �nrtr-'UIl a5emenea proces dacă ea nu e în 

stare să in&titwie ÎIn omwl ca,re munceşte, ca fir căJăuzi

tor al practicii, trebuiele realizării ei. Cu toată această 
concordan ţă intimă, care la pI'ima vedere acţionează 
aproape ca o idel1!tUta.te, vatloarea pretinde, totuşi, un tra

tamenlt diferenţiklJt. Cele două categnnii ţim ath de inti!m 
una de alta tocmai pentru că ambele sÎlnt illOIIle!I1l1:e ale 
aceluiaşi complex. Şi, întrucît valoarea inmuenţează pre

cumpănitOT instituirea scopului şi este principi ul eva

lulrii produSJului reaJimt, pe cind trebUJiele e mai mult 
regUJlatorul procesului însuşi, este ineVitabi!l ca mw.te din 
ele, în calitatea lor de categorii ale existenţei sociale, să 
fie diferi,t aJcăltui,te, ceea ce, fireşte, nu le suprimă con

corda1Illia, ci, dimpotrivă, o concretizează. Dacă plecăm 

de la faptul că valoarea caracterizează drept valoros sau 
liJpsi,t de valoare produsUil final al fiecărei munci, se naşte 

de �ndată următoarea întrebare : este această ca.ractcristkă 
ceva obiectiv sau doar subiectiv ? Es te valoarea unui luc ru 

o însuşire obiectivă a lui, care în actul de valorizare al 

subiectului e doar - j ust sau nej U5t - rec unoscută sa u 

�aloarea se naşte tocmai ca rezultat al uno r asemenea 
acte de V'aJlorizaa-e ? 

Desigur, valoarea nu poate ti dobâJnd�tă nemijlocit d�n 

proprietăţhle n'alturaJe ale UlIluă. obiect. A'ccsat lucru apare 
deoseb1t de evident în cazulI tuturor fo.rmelo r  supernoa,re 
ale varlori i .  Şi nu trebuie să ne �ndian neapărat aa valori 
".s,pirituaJlizate", cum sîn t cele estetice şi  etice. Aşa cum 
am arătat la timpul său, Marx stabiJeşte încă rele'roitor 

Ja faza incipientă a sc,him:burirlor economice ale oameni

Jor, cu pmej uJ apariţiei v�lorii de schimb, esenţa nena

,turaJlă a ace&teia : ,, �nă acum noci un ohimist nu a 

descoper�t valoare de schimb într-o penlă saru într-UJIl 

diama.nt" 10. Deocamdată avem ÎfI1că de-a face, desigur, 
cu o formă fenomenală n� 3 i  Cll enlf"nlt'a ră a vaaori i ,  au va
ăoaraa de ÎlntJrebuLnţ1are, care se află într-o legăstură 

jneJatricabiJă cu ex istenţa naturală cOl11!Oretă. Ea deVlÎne 

vaJoare de mtrebuin ţare deoarece este folooiware vieţii 

10 K. Marx şi F. Engels. Opere, 'VoI.  23,  Bucureşti, 
Edi tura politică, 1 966, p. 97 .  
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omului. 1I11Itr1.l1OÎt alCL este vOIlha de trecerea de la eXJS

renţla pur naJturallă la existen�a sociaJIă, sînt posibile, după 

cum arată Marx, cazu ri l imită, ÎIn caTe exi'stă o valoare 

de Întrebllli'nţaJre fără ca ea să fie un produs aj ITIIUTIcii.  

I"Ac�ta este cazul - după cum spune Marx - artund 
cînd urtilHtartea sa pentru om nu este mijdocită de muncă. 

Aşa SÎnt, de pilldă, aerul, pămîn turi·le vi rgine, păşun ile 

DaJtul1a.le, pă,dur,1le sălbatice etc." 11.  Dacă Iăsălll deoparte 

aerul, care reprezÎ.nJtă efectiv un caz limi tă, atJwnci toate 

celeladlte obiecte $Oot valoroase ca bază penbru o muncă 

utilă u1I,ter.ioară, ca pIO'S'ibill1tăţi pentru fău-MJl"ea de produse 

ale muncii. ( Am  aJtras atenţia asupra faptullui  că soco

t,iIm şi cuJlegenea produseJlor naturii ca o fornlă incip1en tă 

a munc ii ; o exanooare a.tentă a procesului cu lesu l ui 

a rată de ÎII1dată că în el pot fi găsite în germene toate 

caJtegoriile obiective şi subiective a.le muncii . )  De aceea, 

în consideraţii de natură art�t de generală, putem, fără 

a ne abaJte de la adevăr, să oonc{'pem valo rhle de in

trebuin ţare, bllll1uriile drept produse ale muncii.  Acest 

fapt are drept consecinţă că putem să vodertl în Vlaloa

rea de întrebu inţare o formă obiectuaJlă sooiaJlă obieotivă. 

SociaJ1irtatea vail()riti de întrebuinţare es te �llItemeiată în 
muncă : majOrri1taitea co,-,1'TŞitoaTe a valorilo r de Întrebuin

ţare au luat naştere prin muncă, prin transformarea obiec

telor, !prin ItranlSfonnarea condiţiei, a funcţionall ităţii etc. a 

obiecte lor din natură, iar ac.est proces se desfăşoară, ca 

retragere a hotarului natu rii , odată cu dezvoltarea munci i, 

a socialităţii ei, atît !În lărgime, cît şi in profunzime. ( 1  n 

zilele noastre, chiar şi aerul a dobîndit valoare de schimb 
prin apariţia hotelurilor> sanatorii:lor etc. ) 

Astfel, valoIHe de întrebuinţare, bunuriie reprezintă 

o {omnă de Oibiectualitate oocială care se deosebeşte de 

celelaJrte caJOOgonii ale economiei numasi prin aceea că 

ea, ca obiectivare a sohimbul ui de materii dintre socie

tate şi natură, constituie o caracteristică a tuturor forma

ţdunhlo.r sociale, a tuturor sriSlteme1o·r economice, că ea -

considerată in generalitatea ei - nu este supusă nici unei 
transformări istorice ; fnreşte, modul'il1e ei con crete de 

1 1  O p. cit ., p.  5 5 .  
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lnamifes'tare se sc hi IllOă .neân trerupt, chiar şi În ău n trul 

acdeiaşi formaţiuni sociale.  In al doiJea nÎIl1d , valoarea 
de intrebuintare es-te ÎnăUlntrul acestui c3Jdru ceva obiec

tiv. Făoînd totaJă ruootmcţie de faptul că în dezvo lta rea 
soc iallDroăţi i muncii  numărul acelor vallor� de întrebuinţare 
care servesc numai mijllocit la satis1lacerea. nevoi,lor ne; 
mij,Loc�,te creş,te mereu - nu trebuie uitat nicioda'tă că, 

de piJdă, a:tunci cind un capitbaJlist cumpără o maşină, 
eJ vrea să dob�ndească v.a:loarea ei de mtrebuin ţare -, 
ut�lilta,tea, care face di'Dltr-1Ulll obiec t valoare de întrebuin

ţ1are, poa·te să fie stabilită cu o IDaJre precizie şi în fa

zeJe incipiente ale procesului de mUJncă. Faptul că 

această utiiitate a re  un caracter teloolJogic, cu allte cu
vinte că ea este o UftiJitaJte pemtru'" anU!IDVte scopuTi con
cre,te, nu suprimă această obiec tirvi1: a'be. Aşadar, valoarea 
de întrebuill1ţare nu apare ca simplă rezuLtantă a umo r 

acte subiective de valoriza re, ci acestea, pur ş.i simpl u,  
conş.t ientizează ut�l i,tatea obioc tivă a vf3;lorii  de intrebuin
ţare, j uSlteţea sau n,ejusteţea lor vădind u-se în cal ita tea 

obiectLvă a valorii de întrebu inţare, nu invers. 

A considera ut iJitatea o proprietate a 11.lJCruri lo r  pa re 
la prima vedere ceva paradoxal. NI3Jtu ra nu ounoaşte de
loc această categorie, oi numai procesul cOJ1Jti'n uu, con

diţion 3Jt ca uzal , al trrunsfo rmăriă tn 31ltceva. Numai În 
teodicee puteau să se ivească determinaţii atît de stupide 

ca, de pildă, că "utililtattea" iepuredui este de a-i servi 

drept hrană vuilipi,i etc. Căci numai d3lCă esrte rapo r.tată 

Ia o institu i re te:loologică UltiJ i,tatea poate să determine 

fel ul de a fti al un ui obileot oarecare, numai în această 

relaţie ţine de esenţa lui ca ceVia existent faptul că es.te 

folositor sau nu .  Aşadar, fitlorofia ar ,f.i t rebuit să se 

ooupe nu numai de rolul ontologic 311 muncii,  ci şi de 

functzia ei în co:n�titui rea eXiistem.ţei socilalle ca o mod ali

tate nouă şi de-sine-stătătoare a exis tenţei, pentru a se 

aj unge la o punere a problemei adrocV!at realirtăţi i .  De 
aceea, sub rapOlflt metodologie este uşor de in ţeles că 

vizillJll iJ.e asupra lumii C3Jre avoo.u ca pUlnot de plecare 

Wl caracter preti ns teileodogÎlc aJl ansambl u'lui real,utăţii 

expHcau ool13JOteri&t ica obiootelo r din llaJtură şi societ ate 

prin făurirea exiSltooţei de c�tlre creatJo.rul transcendental 

ea lumii şi încercau să o fundamen reze prm obieotliv�ra-
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Lea lui .  AugU5tin despre Il ucruri : "Ele sînt  pent ru că SlÎn t 

creaJte de T�ne, nu sin t însă, deoarece nu S]l1!t ceea ce 

eşti Tu. Căci este rectl nru.IIm1i ceea ce rănUllIC neschim

bat" .  Filim ţa luoruni lor e� rimă, pr1n unnare, carwterul 

lor valoric drep t  creaţie a lui dumnezeu, în timp ce 

pieirea lor al1ată momentele nefiinţei ,lor. In aces't sens, 

, ,11: olt ceea ce există este bun" ; răul "nu este Uln lucru 

.real" 12. Evident, aceSita este numai un caz special} al 

unor astfel de fUlIldamen tări cosmic ... teologice ale obioot,i

v,i,tăti� lucrunilor şi t'otodartă şi imp:licbt a Vlalori,lo.r. Nu 

p utem aici să ne ocUlpăm în amănun t de V'ariaJnteae foaTle 
di,verse ale unor asemenea poziţi i ,  ci .ne vom limi,ta să 

stabiJim că şi în acest caz obieotivn,tG,tea este derivaJtă 

di'n muncă - f,i'reşte, dilIl ipostazie rea ei t ranscendentaJ1ă 
c a  creaţie . De aici rezul tă totuşi că, pe de o parte şi 
mai re1iefat decît în imaginile în general idealiste desp re 

lume, vaJlorj.le complexe, mai spiri tuali�te, se află Într-o 

.opozi ţie mai mult sau mai pu ţin radilc.ajă faţă de cele 
.materiaJle, pă.m3Jn teŞJti, iar pe de aJ1tă pa rte, depilIlde de 

insu1tuirea primeJlor docă ul timele le vor fă doa r  subor
don&e sau, ascetic, vor fi chiar lepădaJte. Vom vedea 
în etică că în spa'tede tutu ror ace5tor VlaJorizări se ascund 

contradicţii lI'eale ale existenţei socia.le ; a.supra deta

l iilor unor astfel de complexe de probleme nu putem încă 

să ne oprim aici. 

lin onice caz, astfe! ia naştere o sol uţionare obiecti
vistă a problemelor V'a'lo rii şi bunuri,lor, S()jlu�ionare, fi

'reşte, defonnată tram.scendent. D.În p.rilc�fI1ra întemeierii ei 
tJranscendelllt-teodogice, este de înţeles faptul că opoziţia 
(ljllitireiligdoasă apărwtă odată cu Renaşterea în sfera con

cepţiei despre lume a pus a.ccentuJ pe ca naoterul subiec
tiv 311 a.ctCJ!or de valloriza;re . Hobbes spume : "Bun nu

meşte omul orice obiect al ,înclinaţiilor sale, neprielnic 

numeşte el ÎlI1să tOOlte de care îi e s�Iă şi pe care le 
urăşte, rău ceea ce el dispreţuieşte. Prin u rmare, ex

presiile bun, nepnie!Lnic şi rău trebuie înţelese cu re

ferin ţă ,la cel ce le întrebuinţează ; căci ni,mic nu es te 

prin sine Însuşi bun, DfU)rielniJC sau rău, iar temeăuJ unei 

12 Confesiunile sfîntului Augustin, oartea a 
cap. 1 1 -1 2, în limba gennană, Munchen, f. a, 
ŞI urme 
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aseme'l1lt:ia defin i ri nu re2Jidă în na.tupa 'lucrurilor înseşi ,  
c i  trebuie să dJetpindă . . .  d e  oefi care o fdloseş.te" 13. Foarte 

asemănător se expr.imă SpitnoZ'a : " In ce priveşte binele şi 
răuJ, nici acestea nu ne am'tă ceva pozi tilV în luoruri , 

dacă le conside răm ÎII1 ele Însele . . .  Căc i unul  şj acclaşi 

lucru poate fi, în acelaşi timp, ibun şi rău şi chiar in:' 
.diferent" 14. Aceste mişcă,T'i de opozi,ţie importan te Îm

potriva tmnscenden ţei teleoJogice �n conceperea valoriJor 

ating .punctul lor fi.Iozofic culminant În ihlJ1ninhsm ; la 

f.iziocraţi şi la ecOinomiştii englezi d.in socolul aJl XVI II-,.Lea 

găsim primele ÎIlICeocări de fUindrameIllt.are economică a 

va'lorilor, d"undamentare care dobîndeşte Ja  Bentham 

forma ei cea mlai cons.ecV!elIlJtă, �, totodată, cea ma;i 
med iocră şi mai l ip5�tă de Î!I1ţe1egerea. naburu i lor ideaJe 15. 

Lua,rea în consideraţie a aJOeStor do uă concepţii extreme 

esle, de aceea , plină de învăţăminte ,pentru analiza noas

tră ontologică, deoarece ambele denigrează ca lipsite de 
y.aloare iSau nesemnifica tive sisteme de valori reale din 

PUlI1'Ct de vedere social cu sc'Opill de a descoperi o va

lahiJit.ate aul1:ohtornă a va,loriJor cXlCIUJSiv în vaJloriJe subtiJlc 

spiriltuale, respect�v nemijilocbt maJter,j1aQe. Că în ambelle 

s i�teme sint 'aduse la acelaşi n ivel valori care , totuşi, au 

un conţinut diferit (de p�1dă, mamulheismul lui  Augustin )  

nu schimbă cu n�mic această sta re de luc rulli . Căpi la 

ambele e�treme se aj unge la  con testlarea UfniJCi,tăţid de ul

timă i,IlStlanţă a vaJorii ca �actor real al existenţen so

ciale, un icLtate netu'lbura tă de modrifkănide de structură 

oalli,tattive, eXitrem de sem'l1.id"tic art:iNe, care au loc în cursul 

dezvollltări i  societăţii. Faţă de aceste două extreme, un 

tertium datur �1 poalte oferi numai metoda dliaJootică. 

Căici n umai pJl"illl această me todă este posibilI să se ex

plice faptll� că m genc7,a on tologIcă a unui nou mod 

de exÎ5'temţă sÎlnrt deja cuprinse calle-go rii'le lui hotăr;j· 

toare - toc.mai de a('()('a naşteroo I Uli înseamnă un sah 

1 3  HOIb:be6. Leviathan, cap. 1 1, Zii ri'ch-Leipzig, 1 936) 
p .  95 .  

14  Spinoza. Etica, Bucureşti, Edi tura ştiinţifică, 1 957,  
p. 2 1 7 .  

1 5  Vezi în această privinţă K .  Marx ş i  F .  Engels. Opere, 
voI . 3, Bucureşti ,  Edi tura pol i t ic ă , 1 96 2 ,  e>d . a I I -a , 
p.  426 Ş .  ll .  
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in de2?vol,ta-re -, fap1tul că acestc caltegu r iti sîn t însă în 

fa2la lor Dncitpientă p rezerute IlJum·a.i, în s ine şi că tra ns

f'Ornn�ea aJCcs tui ÎlI1 s'ine în pentru simc trebu ie să fie 

Îl11totdealllna un proces i'Slto nUc d�filCi� , inegall şi pln n de 

contradicţii. Această depăşire a însinelui prin transfor

marea lui  ÎJn petn tru ooe cupr;ilnde dete rmi.n aţilile com

plexe, care formal 'logic par să se exoludă rec iproc : 

suprimarea, păstrarea, rLdicarea la un .nivel superiu r.  

De a.c.eea es.te necesau ca şi �n compa narea fonnellOJ" pri

m i,tive ade mlori,i cu cele dezvol,tate să avem e.onstant 

în vedere ares.t camcter complex aJ depăŞlilrii. IJwni.Il'is

mlul greşea atn1nci cind - deseori sof.is tÎlC , deseori, me

taIor.itc vorbă!nd, în sudoarea fmnţii - se g,trăduia �ă 

derive cumva cele mai înalLte vil'ltu�i din si mpla wtilitate. 

Hege{l, care, du!pă cum am văzut, a căzut adesea jertfă 

prejudecăţi,lor idealilste, a încercat încă m F enomenologia 

spiritului să facă din contradk:ţin'le obiectiv prezente a;le 

itLum·i niIS.IDuJui în problema utiilirtăţili ca Valloa're f'lll1da

me.n tală baza teorieJi conştiente a eoIlnradicţiei în di:alec

t1ca sa. Ac.easrt:ă tendinţă ontollog.ic sănăJtoasă nu a dispă

rut la el niciodată to taL In Istoria filozofiei, el vorbeşte, 

de phldă, despre modrul1 de traJtare a urtiJ�tăţiJi de către 

stoici  şi arată p.rUlIl tr-o OfLtică hine argumemJtaAă cit de 

fa!1să este "nobma" IeII1IUIlţlare la aceste categorii din pa r

tea �deali&Illul ui, cum totuşi e'le pot şi trebuie să se 

con..seuve - ca momen.t depăşit - 1n formele de vWoQ,re 

rnai  inalte ale practicii . Hegel !Spune cu acest prilej : 

"In ceea ce pr1veşte utilitatea, morala nu ,trebuie s-o 

trateze cu at.aÎta arogQnţă, căici oroce acţiune bU!nă este 

de f�pt ut�Iă, aceas·ta ÎnseJInillnd tocmai că ea are reali

tate, dă naşte.re La ceva bun . O acţi,UtI1e bună care nu 

este utwlă nu e nici un fell de 3ICţiune, nu are nOCl un 

feU de reaI.i·Lalte. IlIlru,tiJ.iltJaJtea in silne a bmui este abs.trac

ţia acestuia ca o ne.rea'li.t1aJte. Nu nwna·i că ne c permis 

să avem conş.tiÎll1ţa urtiJiltăţi i., ci  chi� trebuie să o avem, 

c�i este adevărat că e ubiJl să ştim ce e bun .  Ult.ililtateta 

nu e nimic a1rt:ceva decît a şti ceea ce facem, a avea 

conştiin ţa  a.cţÎm1 ii" 16. 

16 Hegel. Geschichte der Philosophie, II, Ausg. Glock
ner, XVII I, 456 şi 1 9, 28Q ş. u. 
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Prin u.rmare, în ceea ce p ri'\1�,te geneza onto,logilcă a 

Vla1o rii,  trehu-ie să pornim de la fap tul că ţn mrunca 

priMită ca paudut: ţie de vralori de ÎntI1elbuill1ţare ( hUJIluri ) 

aJlterna.tiva dinJtre fobilto r şi nefoUosDtor SIaltisfacerii ne

vomQr eSlte institJu,i,tă ca probl1emă a ut�Htăţii , ca ellementt 

acciN al exisltemţJeă socia.le .  Dacă vrem deci să abordăm · 

probl ema obielOtivittăţi.i Vlatlori i ,  P'll/tem vedea de tndată 

că acea51ta cuprinde în si,ne o afirmare a i.nst.iJtuiri i. te

leoJogiJce jlll.5tte, sau, mai bine spus, oar3ICterul j ust al 
instÎ'tubrii teleologice - presu\puanÎand jlUlSta ei reaJ!iza;re -

Înseamnă realizarea ,Într-un Jel concret a respectivei va

lori. Caracterul concret al raportului valo ri.c ,trebuie subl i

niat în mod deosebit. Căci de elementele fetişizării idealiste 

a valorilor ţăane eXJtraJp'dlla:rea ahstm.lotă a obiectJivirtăţii lo.r, 

potr,i,virt: m05trei deja cunoocu'1:e de noi a eXJtmpolării 

TlaţilOrulliuJlu1. De aceea trebuie ca şi in cazul valorii să 
evi.dlen �iem caracJterul ei sociaJ. oTlltollJogic de "dacă . . .  

atunci" : un cuţit este valoros dacă taie hine etc. Ge

nera lizarea că OIbiectul produs este �.aJoros numai în mă

sUlr'a ÎIIl care este oa.pabi� să servească just, chiar oplti

mal, g,a,tÎtsf�eri.j trehuimţelor nu înalţă această sltructură 

a 1ui "da.că. . .  aJtrunci," Lilitr-o sIeră abs tI1ac-t-abso'l ută, ci 

doar cwpoode reUaţJia "dacă. . .  art:unci" in tr-o abstracţie 

axată pe legitate. In acest sens, valoarea, ta re apare 

în ml.llI1JCă ca pro<:es de I'eprodlUloore a VaJlOThl de întlfe

bu.unţJalre, e51te neîndoielnic obieoti�ă. Nu numai pentru 

că produsu l poaJte f� compa raJt ou un.stittuirea. teJeolo

gică, ci �i pen tru că aceas'ta. unsăşi poate să fie obiectiv 

prerentă Îln reJaţăa ci de gefI1 ul "dacă.. .  atu.nci" cu sa tis

facerea trebuin ţe.1or şi să fie ind,ÎJcaltă şi verifticartă ca va

]ab�Iă. N�ccr VOIrbă deci că vaJIlOri zău'·iUIe oa instÎ!tu i ri silll 

gu1t3Jre a'f c.onsti,tJuti vallOl3Jrea ca atare. Dimpotrivă. Va

loarea care apare Îtn proces şi îi conlfleră o obiootuar]'i

tklJte socială oote cea care ho tărăşte dacă opţU unea pe 

care o 1C00000po rtă insti tui rea teleologică şi rea'l izarea ei  

p-slte adecvată valori i ,  deci j ustă, doci valoroasă. 

Fi,reş.te, aJici, ca ş.i anate.rw,r în cazull trClbuielui, sUltutalia 

de ansamblu este cu mul t  mai s implă şi mai univocă 

decît la fOTI1lele mai compleXle, care nu mai ţm exclu

silV de slera schimbul llIÎ de IDaJterin a1 soc.ietăţii cu na

tura, ci care, mai degrabă, presupunînd această sferă c a  

bază conSItaJntă a lor, sînt actnV1e într-o lume deja soc ială.  
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Şi  acest com'P�ex de probleme POaJlc fi tI1at,alt in mod 
ad ocva t abiia în c.onltex/te wl/terioa.re ; aki alegem un sin
gur e:<Jemphl pen\tru a a răta metodologie mo&liJtaltea şi 
o pien t.area IIlij,lac i'Pilor � nealirză,r.rlor nou apărulte . Să 
luăm în fo,rma ei cea mai genera:lă ceea ce Marx nu
meşte "metamorfoza mămurilor", simpla cumpărare şi I\'IÎn
zare a mă.rflLT'ifur. Pl6fi1t'ru ca lllIl schimb de mărfUiri pe 

ba�a V13.'IO'di de schimb şi a ba.n�l'Or să fie in �enere po
sihiJ, trebuie să ex.Dste o cLiV'izirune a JllfUJnci i ÎII1 societaJte . 

Totuşi, spuale Marx : "DiviziWlea socilCrlă a mUJlCii face 

ca munca sa (a proprieta,pului de măr.furi. - G. L. ) să 
fie tot 3.ltÎlt de un.w:3JteI'ală pe cit smt de muJrti�lClJte.mLe 

trebuinţeJle lui" . AJCeastă consecinţă eLementaa"ă şi con
tradiliator.ie a dilVoizin.m�� m1IDJCii dă naştere La o SlÎ1Uaţie 
in care a'C te 'Care ln fapt sÎnt conexe, 'V1Înzarea şi cum
pă.m.rea, practic se d�r.i.nd u.nul de aLtui, devin i.nde
pendente unUil fiaţă de al1ttill, în:ttmplăJtbare U!Ilul in mpor.t 

c u  altUll ; "nimeni nu este obl,igrut să cumpere imediat, 

pentru că el .însuşi a vîndut" , spune Marx. Aşadar, se 

pOlate vedea : "F�Plt wl că procesele atCClSLea independente 

care staJu faţă în faţă constituie o uJlitate i,n:te rioară În
seamnă în rucclaşi t i� că unita-tea lor Î1n.te,f�oa.ră se reali
zează În oadI'lua 'UJIlOI contradUcţJi� eXlte�re" .  Ş·i Marx 

indiJCă ÎII1 acest loc că alOeastă formă "ămpl1ci posihhli
ta1ooa, dar numai posibi.litatJea, crizelor" 17. (Real�ta.tea 

ei presupume, desigur, I1e!liaţilii ca're nici nu po.t încă să 

existe da nivelul circulaţiei 5imple a rnăI1furilor. ) 

,Chiar şi simpl1a. metnţllo.nare a a.cestor OLtOrva moraente, 
desigur ÎIIljpol1taJIllte, este suficientă pen tru a a.rălna că 
proceswI eCOJlOmoc real, care deVlilile tot mai socia:l, este 

mult mai c�ÎloaJt defc.�t nrunca simplă, prooocţia ne
mijllocită de valori eLe m1treb,uimţare. AJceasta ÎIl1să nu 
eXlClude ÎII1 nki un caz obiec.biVlÎ,taJteb. valorilor oore iau 
naştere ÎIIl cadrul lui. ElCOno..ilua cea mai comp1iJCată este 

şi ea o rezu1tantă a institwi riJlo.r teledlogi,ce sDn guJltaJre , a 
reaJIizăni� lor, ambele sub forma opţiun i/lor. Desdgur, miş
carea de runsamblu a lanţurilbr caumle pe care le gene
rează ele re2JU I.tă din irutenteţi!urnile lor nemij:loc.i te şi 
mij loci,te in ca\Cl,rul lUnei mişcări soc iale ,:tIe căre i  de-

17 K. Ma-rx şi F. E ngels . Opere, voI . 2 3 ,  Bucureşti,  Edi
t u ra pol i tică, 1966, p. 1 20, /1 2 7  şi 1 28 .  
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oornninări de ultimă insta/n ţă se UJIlesc Într-o tOJt�i,ta.te 

proICesuală.  Dincolo înlSă de un anumit nirvel, subiecţii 

economici indi,viduali care real izează instituiri.le şi care 

optează ÎIl1 conditJiJle exăste1I1ţei aJrtelrnativellor n u  mai se

sizează această totaJ.iltate procesuală adt de nemi�locit 

îllllC�t Opţi'ual,iJe lor să fie orientate cu dep�fÎ'nă centirt:udj ne 

pe ham valorii, aşa cum se Î1ntâmplă în cazu:! muncii 

simple crea.Jtoare de va!1.or� de î'l1Jtrebuitnţ.are. Mai mul t, 

în majoriutea �uriJo.r, oamenilii IllU pot urmări corect 

cOlIlsecinţele proPl1iei' lor hortătl"'îri. Cum ar fi posibili atunci 

ca imstirtJuiriile lor valorice să conlSltlll1luie valloarea econo

mică ? ValoaTea Î!IlISăş.i există Însă obieeti v � tocmai 

această ohiectivitaJte delteImilnă - ch1ar dacă, obiec,tiv. 

nu cu o certiltudine co.respUJI1zăJtoare şi, sUJbiectiv, nu cu 

o colllŞtienţă adecvată - iJns,tiJtuirile teleoilogilCc s.ingulare 

orientate ,pe baza valoriU,. 

ModwI ÎIll care dWi7Ji� sociaJă a muncii, care de�ine 
tot maâ compHi.cată, produce din me Vlalori a fost ind.i

cat ,pM"ţirul Î!l1 oalpiJtoWJ. despre Marx şi vom reveni ade

sea la această probllernă. Aici dori'In să arărt:ăm dcar că 

d iv,izi'l.llnea IlllUII1c�ă', mJij�OtCi,tă şi  pusă în mişcare de vaJoa

rea de �hil1llb, produce prril11.C ipiuJ dom1nării timpul ui 

printr-o mai bU!Ilă Ultiff,izare in temă a lui,. "OTjce ecp

nomie - spune :Ma.rx - se redU/ce, în uJlt irnă anaJ,iză, la 

economk�iJrea timpului. Societatea trebUJie şi ea să-şi î.m

paa;tă timpul în mod adecvat, pentru a obţi,ne o produc

ţJie corflS!PlUlI12ăJtoare ansambIn..l!Lu!Î, trebui'nţJelor ei, aşa cum 

şi ÎIIlJdivi.dull trebuie să-.şi împart'ă judicios t,impuJ pen tru 

a putea dobÎJnru CUlIloşrt:.ilnţe ÎIn proplO'rţiÎ'le ouvenite sau 
pentru a pu tea  tiace faţă di:verselloil" cerinţe ale activităţii 

�ale. Econ�irea timpuUui,  ca şi rep3.I1tizarea p�an i.că a 

timpu\lu i de muncă Îlntre diflelfitele mm'UlTi de prodlU)Cţ ie 

rămilin, aşadaJr, prima lege eeoll1omită a unei socic tăţi 

bazate pc prodlUcţia co lec,t i,vă" 1 8. M�rx vPTbe§lte despre 

3JC B3JS La  ca despre legea Plroehucţiei sociaJl'C . Pe bună drep
tate, că.ci acţiunile call1zale ale di'feriltelor  fenomene se 
u nesc �ntr-o astfel de 'lege, reacţ ionează pri n aceasta 
doterm�n.3lnt asupna actelor imdiVl�drlllal1lC, Iau iln d.:wjdul 

1 8 K .  Marx. Bazele criticii economiei politice, voI.  1,  
Buc u reşti , E d i tu ra pol i tică, 1 972, p. 1 07--1 08. 
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t rebuie să se ad.apteze �estei legi dacă nu vrea să 

piară. 

FJconomia de t i,mp rfUJreZli'n-tă, to lodaJtă, o rellaţie va

lorică. Cmar � munca simpl1ă, onien/tată dOaJr spre V'a

cr'om de întrebruin ţaJre, a mlSeD1.'l1alt o sUlpttllIlelre a naltruri,i 

de către om pelIlitru om altJIt m nrodeJarea ei comrfo rm 

trebuinţelor sale, cit şi lin dobînd irea dom inaţiei asup ra 

propriilor sale ins tincte şi afecte exclusiv naturale şi . 

mid ,lIOcj t de aceafi1ba, în contu rarea inc ipientă a capac i

tăţi10r sale specific umane. Orien tarea obiectirvă a legităţii 

economice spre economisi rea timpului impune mn societate 

în mod nem ijllocbt divi.zuunea optimă a m'Ulllcij. pentru 

mpnletn t'ul respelOtiv, determină Dn cOlndiţ.iitle date apari

ţia UIllei Mi' exit�tenţ1e socirule pe tre�pta sUjperrioară a 

unei soci.alităţi tot mai pure. AlCeastă mişcare este deci, 

obic'ct.iv, indepemdelll t de fduH în care o lnţe�eg partici

pa,n ţi i ,  un pas spre reaJlăm.rea ca'OOgoriitlo r socilaJle Îln SIetIlSU� 

trecerii lor din fj im ţla.re'a-ÎIn-&ilIle im iţilClJIă Într-o fij,n ţa,re

pen.tru�i.ne tot mai bogalt determi,naJtă şi tOlt mai efec tivă . 

Incorpol'a rea adecvată 'a acestei d'i inţări-ipellJt ru-sine a 60-

cilClJl iltăţJili dezvoilt<alte revemj,te la s.ine este omu,l îns.uşi . 

Nli.cidocum idoluil ab5traot, nioiJcÎJl1d şi n.icăieri ex.lGten t al 

unui 0111 i2lOllat, ci oll'llUJl în pmctica sa sociraJ ă cOIrucretă, 

omul care cu fajp,te[e saITe, în fuPtteHe salle ÎIIlItJruchi,penză 

spoc.ia umalnă, îi conferă realitate. Malrx a văz,urt: mtO't

de\auna cJ.a r reJ1a ţila. dilln tre economÎJe şi ceea ce v�aţa. 
oconomkă produce în om.ua în\Suşi . I n  aceeaşi ordime de 

idei c u  pasaj ul  c1'tat mai sus I1elfe.riJtt>.r 1a economia de 

t imp ca pTinc ipiu vaIOIrWc aJ elCDnoan�w1w, ea scrie : 

"EconomilSlirea reaJ1ă constă ÎJl'l economisilreQ timpului de 

muncă . . .  Dar aceiastă ocOlI1omisi re efi te identică cu dezvo 1-

taJl� rorţei producmive. P:dlll urnnare, nu renunţare la 
consum, ci dezvOlI,trurea forţei procLuotWvle, a capacităţi/lo r 

de producţie ş.i , ca UTmare, dezvoWtarea atit a capac ită

ţi10r de OOI1SIllffi, cît şi a mi.jJoacelor de COn5llm. CnlPa

cillrutlea de consum CIS'te o condiţie a cOtl1sumului ,  este 

deci primuil lui mij loc, şi reprezintă dezvol tarea unei pre

dri�pozi.ţ.i i mdividuade, a unei forţle prod uobive. 

Economisilrea de t imp de mUlIlcă ochi�lează cu �

ri.rea timpu�llli mher, adJcă a timpu lui de&tmart: dezvol

,tărili depline a imd ivddului ,  1al1' aceasta, la. r�n dull el, 

acţionează asup ra fo rţei prodlUctive a mlJln!Clili ca o co-
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losa lă forţă de producţie" 19 .  Despre .p robJ emcle concrete 
pe care �!arx le ridic.ă aic i ,  in .special d-espre relaţ:r.l 
dlimtre timpUJl 1�00r şi  forţa product ivă a muncii, vom 

pu tea VIOfrbi, pe 1la.rg ahila ÎIn ultimuII cap.iJto:l . 
î n  acest pasaj,  Marx însuşi acordă o import'anţă priori

tară nu problemelor particulare adiacente, ci relaţiei in- .  
des truc tibile, gene ral necesare dintre dezvol,tarea econo
mică obiec tivă şi dezvoltarea omului. Practica eco nomlca 
este realizată de om prin acte opţionale, dar totalitatea 
ei formează un complex dinamic obiec tiv, aJle cărui �egi, 
depăşind voinţa oricărui individ, i se opun acestuia ca 
reali tatea sa socia'lă obiec tivă, cu toată durLtatea carac
teristică real ităţii şi care, in diaJlectica Jor obiec tiv pfO
cesuaăă, produc şi reproduc omul social pe o treaptă 
mereu mai înaltă. Mai exact spus, ele produc şi reproduc 
atît relaţiile care fac posibilă de2Noltarea ascendentă a 
omului, cît şi, în omul însuşi, acele capacităţi care trans
fomnă astfel de posib�Htăţi în reali tate. Tocmai de aceea 
Marx poate continua reflecţiil e  ci taJte de noi în fel ul  
următor : " Dacă considerăm socie tartea bu rgheză în to
talitatea ei ca rezultat final al p rocesului de producţie 
social,  apare În totdealUla socie tatea însăşi , adică însuş i 
omul ân. relaţiile sale sociale. To t ce are o formă t ra i
nică - de pildă produsul etc. - apare în această lll iş
care doar ca un momen t, ca un moment efemer. însuşi 

procesul de producţie !l1emijlocit apa re aici doar ca un 
moment.  La rînd ul lor, cond iţiiJe şi întruchipările obioc
tuale ale procesului de producţie sînt în egală măsu ră 
momente ale acestuia, iar în calitate de subiecţi ai lui 

apar numai indivizii, da r indivizii în relaţiile lor reci
proce, pe care ei fie că le reproduc, fie că le produc. 
Avem aici in faţa noastră propriul lor proces de lIllişcare 
pennanent, in care ei se m.nnoiesc pe ei �nş�i în aceeaşi mă
s ură în care IÎnnoiesc lumea avuţiei creată de ei" 20. Este 
interesarut să comparăm aceas t ă  eXipunere c u  cea a lu i  
Hegel, pe care am citalt-o lIllai îna inte, în  care acesta 

subliniază că instrumen tele mu nci,j consti tuie elementul 
obiecti v du rabill al mu nci i ,  în opozi ţie c u  efemeri tatca 

19 K. Marx. Bazele CrztU1Z econ omUl polit ice, voI. I I ,  
Bucureşti , Edi tura pol itică, 1 9 74, p.  1 94. 

20 Op. cit., p.  1 94-1 95. 
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satisfaceri i trebuinţelo r pe care ele o fac posibi lă. Opo

ziţia ,nemijlocit eviden.tă a celor două .formulări este însă 

n umai aparentă. Anal izind însu§oi ac tul muncii, Hegel a 

văzut în unealtă un moment ac tiv du rabil pentru dezvol

tarea socială, o ca tegorie mij loci toare de i,mportanţă hotă

rîtoare, datori,tă căreia actul de m u ncă i n d ividual depă

şeş te caracterul  lui individual şi dev,ine el însuşi un mo

men t  al continu ităţii sociale.  I-Iegel dă, prin urmare, o 

primă indicaţie despre modul în care actul de muncă 

poate deveni  moment al reproducţiei sociale. Dimpotrivă) 

Marx consideră procesul economic �n total i tatea l ui  di na

mică dezvol tată, iar in cadrul aces teia omul trebuie să 

apară ca început şi sf�rşi t al procesului de ansamblu, ca 

i n iţiator şi rezultat final al acestuia. EI pare, într-adevăr, 

adeseori - iar în individualitatea sa întotdeauna - să 

dispară in valu rile procesului,  dar, în pofida aparenţei 

atit de întemeiralte, el constituie esenţa reală a acestuia.  

Obiectivitatea valorii economice se întemeiază pe esenţa 

muncii ca schimb de maJteri i �nrtre socie tate şi o.m, însă 

realitatea obiec tivă a caracterului ei valoric depăşeşte ou 

mult  această relaţie elemen tară. Deşi încă forma ini ţ i ală 

a muncii, care instituie wtilitatea ca valoare a produsu

lui  acesteia, se raportează nemijlocit la satisfacerea tre

buinţelor, ea dedanşează deja în omul care o îndepli
neşte un proces a cărui intenţie obiectivă - indiferent 

de gradul în care e conştientizată - este orientată spre 

promovarea reală a unei  dezvol tări supedoare a omului.  

As,tIel, in valoare'a economică apare o creştere ca.I itat ivă 

in raport cu acea valoare care e ra dată imanent în act,i
vi tatea simplă producătoare de valori de întrebuinţare. 

Prin aceasta. ia naştere o dublă milŞcare contradictorie. 

Pe de o parte, caraoterul utilitar al valorii cunoaşte o 

c reştere în privi nţa universali,tăţi,i, a dominări i  întregi i 

vieţi omeneşti. Aceasta se produce simul tan cu accen

tuarea caracterulu i  abstract al u t1l itătii,  valoarea de 
schimb, ,intotdeauna mijlocită, în sine contrad ic torie, Ii

dica'tă la un iversali.tate pre�uînd rolul  cond ucă tor în rela

ţiile sociale recip roce ale oamenilor. I n  legăJtură cu 

aceasta nu trebuie u i ta't că valorizarea (Geltendwerden) 

valo ri i  de schimb presupune ,întotdeauna în temeierea ei  

pe  valoarea de în trebuinţare. Noul este deci o dezvoltare 

co n t rad ictorie,  dia'lec t ică a determinaţiilor o rigi nare dej a  
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preZ'ente in geneză, ni ci oda tă s impl,a lo r nega ţie abs t rac t ă .  
Pe d e  ahă parte, această dezvol tare însăşi , care a condus 

la crearea unor formaţiuni realmente sociale, precum 

capitaljsmul şi socialismul, es te în sine contradictorie 

Într-u n mod extrem de impartant şi de fructuos. Sociali

tatea dezvo:ltată a producţiei dă naştere unui sistem al eco

nomicului imanent au:tofundamentat şi închis m sine, 

în care o praotkă reaJă este posLbilă doar pe baza orien

tării ex.istenţei prin instituiri imanent economice de sco

puri şi cercetări imanent economice asupra mij loacelor. 

Apariţia termenu'lui Homo economicus nu este nicidecum 
rodul în tÎlmp1 ării sau al neînţelegerii .  El expri.mă adecvat 

şi Iplastic comportarea nemij1locit necesară a omului Într-o 

lume a producţiei devenite socială. Desigur, doar com

portarea directă. Căci a trebui t  să constatăJm atit în ca

pitolul despre principiHe ontologice fundamentale ale lui 

Marx, cît şi în con5ideraţiile prezente că nu po t ex.ista 

acte economice - de la forma iniţială a muncii şi pînă 

la producţia pur socială - care să nu aibă la bază, to t

oda'tă, o intenţie ontologic imanentă orien tată spre de

venirea umană a omului, deveni re în sen.sul cel mai larg, 

deci .începmd cu geneza lui şi 'terminînd cu dezvoltarea 

lui plenară. Această natură ontologică a sferei econo

mice luminează relaţiile ei cu alte domenii ale praoticii 

umane. In  'Cadrul acestor relaţi i ,  economiei îi revine, aşa 

cum in mod repetat am vă�u t in alte contexte, funcţia 

on tologic primară fondatoare. Şi,  cu toate că am ma i 

afirmat acest Jucru de mai mul te ori ,  nu ni se parc 
de prisos să amintim că această priori ta,te on tologică n u  

implică o ierarhie valorică. E a  nu face al tceva decî t să 
sulhLinieze starea de lucruri normală, în ordinea firii, că 
o anumi,tă fonmă a existe nţei constituie baza ontologică

de nesuprimat a aI.tor forme, ş i  nu invers sau recip ro c .  

a astfel d e  comtatare este .î n  sine indiferentă faţă d e  va

loare. Numai \În teologic şi în .idealismul de nuanţă teolo

gică, prioritatea ontologică rcp rczi ată,  totodată,  şi cri te

r i ul valoric superio r. 

Această concepţie ontologică fundamen tală iimpE,că 

a'tÎIt direcţia, dt şi metoda prin care, în cad rul u nei sfere 

a existenţei, poate fi su rprinsă gene t ic dezvoltarea eate

goriilor superioare (mai complexe, mai me(Hate ) - atît 

de tip contempla'tiv, c$t şi de tip practic - din cele mai 
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s imple, fundamen tale.  Orice "derivare logi'că" a cons truiri i 

şi a ordonării categoriillor ( a ici , a va-lorilo r) care por

neşte de la cOll1ceptul lor general !Înţeles abstrac t trebuie 

respinsă. CălCi altfel, conexiunile şi  laturile, a căror pa r

t iculari tate are o fundamen ta re ontologic-reală în geneza 

lor social-istorică, ar căpăta apa ren�a unei ierarhii con

cejptual-sistematice, care, da torită discrepanţei Între exis

tenţa auten tică şi conceptu l pretins determinant,  nu ar 

putea detdt să f:alsifice l"JSe nţa J o r  concretă, i n teracţi u nea 
lor concretă. La fel trebuie rcspi n.să �i on tologi a  mate

rialist-vulga ră, care în ţelege catego riile complexe ca pro

d use mocanice ale celor elemen tar.fundamen tale şi care 

astfe l, pe de o parte, îşi refuză orice înţelegere a parti

culari tăţii pr�rne.lor, i'a r pe de a l tă parte, ovdonează oate

go ri i le Înt r-o iera rhie fa'lsă, pret i ns ontologi'că, potrivi t 

că reia doar cele de ul timwl tip a r  putea dobîndi existenţă 

în sensul adevărat a'l cuvîn tului. Respinge.rea. ambelor con

cepţii, ,la fel de false, este deosebi t de importan tă dacă 

v rem să înţelegem corect rapontul dintre valoarea eco

nom ică şi celelahe valori ale pract icii sociale (.şi ati tud i

noo teore tică legată în modU!1 cel mai intim de ele ) . Am 

văzut că valoarea este ind ilSolubil legată de carac terul 

opţional al practioii sociale. In natură nu există valori, 

ci doar legături cauzale şi, d3ltorntă lo r, transfonnări, 

al te rităţi a;le lucrurilor, complexe etc. De aceea, ro'l ul 

efectiv al valorii în reali ta:te .se rnăngineşte doar la exis

tenţa socială. Am arătat cum în muncă şi in practica eco

nomică opţiunile sînt orientate 'Cu aj utorul valorilor, valori 

care in nici  un caz nu reprezintă 5Î1mple rezultate, sin

teze e tc. ale valo�i,lor subiective individuale, ci, dimpo

trivă, hotă'răgc, dato rită obiectivităţii pe care o au în 

cadrul existenţei  sociale, asupra adevărullui sau falsităţii 

opţiunilor  bazate pe valoare. 

I n  consideraţiile noastre anterioare am arătat că deose

birea esenţială dil1't re opţiunile originare din munca orien

tată doar sp re valori de �ntrebui n ţare şi cele din munca 

specifică unor etape superioare se bazează, înainte de 

toate, pe a-eeea că primele conţin instituiri teloologice 
care vi:rează transformarea naturii înseşi, în timp ce în 
ul timele s'copul este, în primUiI rînd, influenţarea conştiin

ţei altor oameni  pentru a-i ,detennina la instituir ile te

teologice dori,te .  Domeniul economiei soci'almente dezvol-

257 



tate conţine inst i tU'i ri valo rice de ambele tipuri î n t r-o 

conliplicată împletire, în care şi cele de primul tip, fă ră 

a-§i pierde esenţa lor originară, sînt supuse unor sohim

bări variate. Aşa a IUaJt naştere �n domeniUlI economiei 

o complexi ta:te mai mare a valorii şi a ins,ti,tuirilor va

lorice. Dacă trecem IÎnsă la domeniile neeconomice, atun'ci 

ne vom afla în faţa unor probleme şi mai dificile, cali

ta'tiv cu totul altele. Aceasta nu înseamnă IÎn nici un caz 

că con tinuitatea existenţei sociale s-ar rupe, ar înceta să 

fi i nţeze şi să acţioneze neincetat. Pe de o parte, este clar 

că anumite tipuri şi reglementări ale practicii socia'le,  

c-are şi-au dobindit autonomia în cursUiI istoriei, sînt, in 

esenţa lor, simple forme de mediere şi că au apărut cu 

acest caraoter tocmai pentru a reglementa mai bine re

producţia socială. Să ne gindim la sfera dreptUJlui  în 

sensul cel mai larg al cuvîntului. Am văzut .Însă, to t

odată, că această funcţie de meeHere, tocmai pent ru a-şi 

îndepl i ni în mod optitm sarcina, trebuie să dobîndească 

un s tatu t  in dependent de economie şi să fie stnuctura'tă 

eterogen în raport cu aceasta ::- . Din nou devine vizibil 

faptul că atît fet işizarea ideaEstă, care vrea să facă d i n  

sfera drep tului  ceva care se autoîntemeiază, cî t  şi  ma Ve

rialismul vulgar, care vrea să derirve mecanic acest com

plex din structura economică, rămîn în afara problcma

tic i i  reale .  Tocmai dependenţa obiectiv socială a dome

ni ului  d reptului de economie, împreună cu eterogenei ta

tea lui faţă de economie, ,produsă de această dependenţă, 

determină, prin simul,taneitatea lor dialectică, !particula

ri tatea şi obiectivi tatea socială a vallorii . Pe de altă parte, 

am cons,tata,t, atît în capito'lul despre Marx, cît şi în 

prezentul capitol, că insdtuirile pur economice nu pot fi 

realizate practic dacă in indivizii umani, Jn rapo rturile 

l or reciproce nu mt chemate l'a viaţă şi dezvoltate -

pînă într-atît incit să fie posibilă apari�ia reală a speciei 

umane - c apaci.tăţile umane (sau doar posibilitatea lor, 

în sensul dynamis-ului aristotelic ) ,  ale căror consc<:inţe 

depăşesc cu mult economicul pur, fără a ,putea to tuşi 

* Aici există în manuscris uMIlătoarea notă : "Să ne 
amintim de consideraţiile noastre asupra acestei probleme 
din capitolul consacrat Lui M,arx, în special de sc ri soa
rea lu i  Marx către LassaJlle ş .a�m.d." 
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a'şa c u,m işi închipuia idealismul - !Să părăsească te re 

n UiI existenţei soci aJle. Orice u topie este detenninată în 

conţinu tu� şi o rien tarea ei de căJtre acea societate pe 

care o con te&tă. Oricare d int re replicile ei is,toric-umane 

se raportează la înfăţişarea determinată pe care o are 

hic et nunc-ull social-istoric existen t. Nu exis tă problemă 

umană care să nu fie în ul timă instanţă ded anş3.ltă şi 

profu nd Qctermi naJtă de practica reală a vieţi1i sociale . 

Opoziţi a este aici doar un moment impo rtan-t al co

nexiunii. I ncă în capitolul despre Ma rx am ară tat  pe 

larg că rezultatele cele mai măreţe ale dezvoltării umane 

se maJnilfestă adesea - şi nic,idecum �J1JtîmpIător - în 

astfel de fo mne r.on trClJdic torii şi că prin  a'ceasta ele devin,  

în mod socialmente obiectiv, su rsa unor inco ntestabiJe 

conJlicte de valori . Să ne amintim doar de istoria ci ta tă 

acolo a singurei geneze reale şi adevăm te a speciei umane. 

Tocmai pe ntru că de2Nol tarea care se realizează în eco

nomie nu este în to talitatea ei o demoltare ins.tituLtă 

teleologic, ci cOI1lSltă , în pofida în temeieri i ei pe insti tuirile 

te1t.'Clogioce individ uale ale indivizilor umani, din lan ţuri 

cauzale spontan necesare, fo rmele ei de manifestare în 

cadrul acestor lan ţuri cauzale, forme istork şi co ncret 

n ecesa re în momentul dat, pot prezen ta cele mai ascu ţite 

opo�iţii intre progresul obiectiv economic - şi de aceea 

p rogres obiectiv al umanLtăţii - şi urmăTile lui asupra 

indivizilor umani.  ( Este, poate, de prisos să amin tim că 

în concelPţi.,a noaSltră lumea fenomenallă reprezin tă o parte 

existenţială a reaJlităţii sociale. )  Această opozi ţie o �ntîl

n im pretutindeni în istorie, de la dizolvarea comunei pri

mi tive şi pină Ia formele contemporane ale manipul ării .  

Totodată, în leg�tură cu aceasta 'Se poate observa că, în 

timp ce atitudinea op�ională în dezvoltarea economică 

însăşi este - apr03Jpe dU1pă modelul muncii simple - în 

Inare măsură univocă, altitudini,le morale faţă de conse

cinţele eco nomiei caTe infauenţează viaţa par dominate de 

un antagonism al valorilor. Explicaţia este că acolo unde 

procesul economic-socia'l progresează cu o univocLtate de

termi nată cauzal-legic, rea.cţiille opţiona:le faţă de el tre

buie şi ele să genereze o nemijlocită runirvoci,tate valorică. 

Balzac, istoricul cel mai profund a;l dezvoltării capital is

mului în Franţa, înfăţişează în comportarea erou'lui  său 

Birot teau eşecul în faţa uzanţelor pe altunci în vigoare 
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ale capitalimlul ui şi, cu toate că motiveJe moral-lpSiho
logice ale cşocului sînt prin na tura lor demne de stimă, 

eşecul răm1ne ceva negativ sub 'l"aport Vlaloric, în timp ce 

faptUiI că ajurorwl lui Bi rofteau, harnicul său ginere Po
pinot, este capabi4 să rezolve aceleaşi ,prableme economice 

domndeşre, pe bună drepta te, o apreciere pozi tivă . Şi 

nu este �ntîmpIător, ci �n tru ,totul caracteris tic pent ru ' 

clarv·iziunea lui Balmc că în dezvoltarea ul terioară a lu i 

Popinot el prezinrt:ă fă'ră cruţare drept negat ivi tăţi latuTile 
întune�ate din punct de vedere moral-uman ale succese
lor sale economice. 

Această univocitate în d is tingerea opţiuni'lor econo

mice de cele care nu mai sînt econOtIIli'Ce , c i moral-umalle , 

nu poate fi în to tdeauna la (el de precis del imi tată ca 

în cazul acelei mu nci care nu es te altceva decît un sim
plu schimb de maJterii cu natura. O UIli.vocitate de felul 

celei descrise aici poarte deveni ac tuală n umai atunci c:Înd 
procesul economic, în obiecti,v-i,tatea sa , în anumită mă

sură ca o "a dOua natură", devine eficient şi cînd, în 
acelaşi ti111lP, conţin u tul opţ iun ii respec tivului individ este 

concentra t .i ntegral sau precum.păn�,tor asupra domeniului 

economII( propriu-zi5. AIJ,t�fel, caraoterul con tradictoriu 
- adesea direct anlagonist - al raJpo rtului dintre pro

cesul economi'c însuşi şi fo rmele ,lui de manifestare so
cial-umane trebuie să treaJCă pe pI'ianul ,plan. Dilema va

lo rică care se naşte aici a f05t eJQPrimată încă în vechea 
Romă de Lucan : )) Victrix causa diis placuit" sed victa 

Cat07li" ,!- . Şi este sUlficient să ne gil1d�m l'a figura lui 

Don Quijolte,  care concentrează în aceeaşi ,persoană 

ace�tă tensiune d i n tre refuzul pătimaş al necesităţii dez

vol tării soci'ale obiectiv-IProgresive şi credinţa tot atît de 

pătimaşă în integrntatea morală a spociei umane, chiar 

şi în fOl'!JIlele t recu tului defini,ti,v apus, ca împletire a ne
bunie i groteşti cu o puri1tate sufle teaJScă subl imă . Dar 

cu aceasta ne mai aflăm departe de rădăcinile acestui 

caracter con t radic torhl. Legirt:a tea imancntă a economie i 

nu numaI că produ'Oe aCC8 t'C antagon i.sme între esenţa 

obiectivă a procesulu,i ei şi fo rmele ei respec tive de ma

nifestare în v iaţa oamenilor, ci transformă an tagon ismul 

::- � )Zeii  a u  ţ inut cu 1nvingăto rul , d a r  Cato cu cel în
vins" ( oLu.can. F arsa Zia" 1 ,  1 2 8 )  . 
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Î n t r-un fundament o n tologic a l  Î l1se�i  dc�vol tăr i i  de an

samblu. htfel, comuna primi 6vă este înlocui tă, in vir

tutea necesităţii economice, de societatea împărţită în 

clase şi odată cu aceasta apantenen ţa de ola'să şi partici

parea la lupta de clasă influenţează profund deciziile de 
viaţă ale fiecărui membru al societăţii. Pe a.ceastă cale 

se naşte - de IÎlnda t,ă ce conţi nUltul opţiun ilor depăşeşte 

în mod categoric schimbul de materii al societăţi i cu na

tura - un spaţiu de maniJiestare a fenome nelor confl ic
tuale. In aces.te condiţii, al te�naJtivele axa'te pe realizarea 

va,lorilo r iau ad'esea chiar fOfima uno r  insolubile co�licte 

de obli,gaţii, deoarece a ioi confJilCtll'l nu se .mai produce 
la nivelul recunoaşte rii valorii Illnui ce ? lSau cum ? al 

deciziei, ci, ÎIn calitatea lui de confl ict între valo ri con

c rete, concret valabile, deternni nă pra·ctica. Alternativa 

estle aXlaltă pe a,Legerea in tre valori care se contestă reci
proc. Aparent, viziu nea noastră ne-ar readuce la con
cepţia tragic-rel3Jtiv,istă a lui }'1 ax Weber, 'Pe qre am mai 

ami ntit-o, conform căreia p1uralismul confl ictual mso

lubi l al  valorilor ar fOl'1ma baza practicii umane în SOCje

t'ate. 

Aceasta este însă doar o 3iparenţă. I n  spatele ei ([lU se 
află realitatea însăşi, ci, pe de o parte, o menţinere în 

nemij loci,t, în care se manifes tă fenomenele lumii apa
renţelor, iar pe de alItă parte , un sistem ierarhic supra

raţional iz3Jt, Jogi.cizat al valorilor. Simpla punere în miş

care a acesto r extreme la fel de false produce fie un 
ernpi rism pur rel'ativist, fie o oCoruitI1ucţie raţională care 

nu poate fi aJpl�cată adecvat reaJlităţii. Raportate una la 

alta, ele creează impresia de n eputinţă a raţiunii morale 

faţă de realitate. Aici nu ne putem ocupa conc ret şi aJffiă
nunţit de acest complex de probleme. Aceasta va fi u na din
t re  saocinitle et icii . Doar acolo va fi posibil să diferen ţiem 

în mod corespunzăJto r ,tipurile de valori şi de realizare a 

valorilor, tipuri care dilelfă foarte mult �mb raportul for
melo r  lo r de ochimbare şi de autoconservare �n schimbare . 

Aici putem prezenta acest pfiOCes .doar foaI1te general ,  pe baza 
unui exemplu, acela al deciziei socialmente co recte jn cazul 
unei opţiuni importan te. Este voma doar de a indica 

foarte pe sourt trăsături.Ie principale ale acelei metode 

on tologice prin care poaJte ii abordat acest complex. 

Pen tru aceaSlta trebu ie să pornim de la acea dete,rmi-

261 



naţie a substanţial ităţii despre care a'm mai vo rbit ante
rio r. Concepţi�le moderne despre existen ţă au dizolva t 

concepţia sta:tică, imuabilă despre substanţă. De aICI nu 
rezul,tă nicidecum necesitatea negării substanţei tn cad ru l 
ontologiei, .ci doar recu noaşterea caracterul ui ei ese nţial- . 
men te mnamic. Substanţa este ceea ce oohimbîndu-se ân
sUlŞi, În cadrul SQh�mbării penpetue a lucrurilor, se poate 
lne nţine în continuitatea sa. Această autoconsepvare di

namkă nu are nerupăra't un caraoter etleI1n. Substa nţele 
se pot naşte şi pot di5jpărea fără a Inceta să fie s ubstanţe 
pe motLv că se conservă dinamic doar în perioada exi,s

tenţei lor. 

O rice valoare autentică este �nsă un moment impo r
tant .în acel co.mplex fundamental aI existenţei sociale pe 
care ÎII nwnim prac tică. Existenţa existenţei sociale se 

conservă ca substanţă în procesul de repro.ducţie, iar 
alcesta eJS te complex şi sinteză a actelor teleologi'ce, care 
nu pot fi separate efectiv de a:cceptaorea sau respi ngerea 
unei valori. Astfel, ,fiecare instituire p ractică se rapo r
tează - IJ>oziltiv sa u negaJtiv - la o valoare, ceea ce ar 
putea crea impresia că valorile înseşi sîn t  doar sin teze 
!"'ociale ale acestor acte. Ceea ce este exact ÎIIl aceasta este 
doar faptul că Vlalt>rile nu ar  putea dobîndi o relevanţă 

ex1stenţia'Iă în soc ietate dacă nu 3)r trebui să devină 

obiectul unor asttel de insti,tutiri. Această cond iţie a real i
ză ri i va lorii nu es'te pur şi simpl u identică cu geneza 

on tologică a valorii . Sursa reală a genezei este m'ai curînd 
schimba rea st rUIC turală ne�llft reI1Uptă a exilS tenţe i socÎ'aJle 
î,fiseşi ,  din care rezultă nemij loc1 t  institui ribe care vizea7.ă 

real izarea valorilor. Aşa cum am văzut, un adevăr fun
damen ta l al concepţiei marxiste es'te acela că oamen i i îşi 
făuresc s i nguri i,storia, însă nu în împ rej urări  pe ca re  

şi le-au opu tut a,lege singuri . Oamenii  răspund - ro3 i 

mult sau mai puţin cO rllŞtient, mai mult sau mai puţin 

coroot - tocrnai la alte rnat ivele conc rete pe care le 
creează respectivdle posibil ităţi ale dezvoltării socia'le . 1 n 
ele este conţinută în mod impl icit Vlaloarea . Nu există 
nioci un dubiu că, de exemplu , .dominarea de către om 

a propriilor afecre ca rezu l,ta,t al muncii es te o va1oa re . 

Insă ea este conţinută în mun.că şi  poate deveni  reală 

sub raport socialI fără a îmbrăca neaJpă na t o f011mă con-

262 



şt icnt izată şi fă ră a-şi re l iefa c a r a c t e rul ci va lor ic în omul 

Ga re munceşte . Ea es te un monlen t  al  exis ten ţei sociale 

şi de aceea este real existen tă şi aotivă chi ar atunci c[nd 

nu este deloc sau este doar parţial conşt ientiza tă . 

Fireşte,  soc i,allmen te conştie n tiza rea nu ClSte nicidecum 
Întîmplătoare. A trebui,t să insi&tăm aSupIla .acestui mo
men t  al independenţei pentru a scoate în ev idenţă în 

mod corespunzător caracteru l existen ţial social-o ntologic 

a l  valori i .  Acesta· rezidă într-un raport soc ial �ntre scop, 
mijloc şi individ, Tapoift care ca atare pa rtici'pă la exis

tenţa soc ială . AlCeaSltă existen ţă conţine însă în acel�i 
timp un element de pc>sibili ta,te, ea determiIl!Îoo în s ine 

doar cadru� de rewlvare a al ternativelor concrete, con
ţiJlutul lor social şi individual, precum şi di rec ţiile de 
rezolvare a problemelor co nţinute în ele. Dezvoltarea 
acestei fililţă,ri-4n-sine, e,vol uţia, transformarea ei în tr-o 

adevărată fiinţare�ntru-5ine, valoarea le dobîndeşte prin 

actele care vizează realiza,rea ei. Pen tru starea de lucru ri 
on tologică cu c'are avem de-a face aic'i este însă carac
te ristic falp'tul că aceas tă realizare, indispensabilă pentru 

real}itatea de uLtimă instanţă a valorii, rămîne în prac
tica umană indisolubil legată de valoarea însăş� . Valoarea 

este aceea care pune pecetea real izării ei asupra de.tenni
naţiillor acesteia, nu invers. Acest f.apt nu t rebuie înţe
les �n sensul că realizarea valoTii ar putea fi "derivată" 
mintal din w'loare, că realizarea ar fj simpllul ei "produs 
uman al muncii" . Opţiunile s1nt fundamen te ireductibile 

ale t�pului de practică social-'umană şi pot !fi desprinse de 

decizia individuală doaT în mod abstmct, niciodată în 

mod real . Ce înseaannă îrusă pentru existenţa socială o 

astfel de opţi.UlIle depinde de valoare, mai bine SJ>U5 de 

respectivul complex al posi:biJ.ităţiaor reale de a reacţiona 

practic la .problema,tica u nui hic et nunc social-istoric . 

Aş-adar, decizia care duce la realizarea acestor posibiE
tă ţi reale sub IOmla lor cea ma,i .pură - fie afirmînd 

o valoare, fie negnnd-o - dobînd�te, corespunzător etapei 

respec·tiNe de dezvol,tare, o exempllarLtate pozitivă sau ne

gativă . In epocile prhlniJtive, această exemplarita,te se con
servă .pe calea t1radiţiei neani�loC'i te, o rale . Eroi ai m i tu

lui devin cei ce au drut Ia alI temativele - care culmi

nează rn valori - ale Vlieţii ginţii un r�U!ns la un ase

menea nive'l de exeanpla,ri tate, încÎ't aces t răspuns a că-
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pă,tat, ca forţă ex.empl ificatoa,re pozi,tiv,ă sau negativă, o 

i lnportanţă socialmente durabilă pentru rep roducţia acestei 

vIeţI şi a d�nit, de aceea, parte componen tă a acestui 

proces de reproducţie în schimbarea şi aJutocoI1lServa

roo sa. 

Aceas tă pemnanenţă nu trebu ie demonstrată în mod 

spec ial, căci este foarte bine cunoscut modul în care 

astfel de soluţii personlaJle d�te alterna tivelo r so ciale s-au 

păst'rat .încă dilIl perioada naşte rii mituri'lor pînă în zilele 

noastre. To tu�i, simpla conservare e�ri,mă doar o la

tură a acestui proces. Tot a tît de iUllpo rtant este să 

constatăm că această conservare devine posibilă doar atunci 

crnd miltul poate fi SU!pUJS pennamen t unei schimbări ne

întrertJGlte a inteI1>ootării lui, aJdică a aJpl icabiH tăţii lui 

ca model .penrt'ru practica .respectivului preze nt . Faptu l 

că aceasta se petrece la început !pe eaJlea tradiţiei orale, 

iar mai tîrziu pe calea modelării poetilc-arti1s tice nu 

sch imbă cu n'imic s t'area de lucruri fundamen tală c a re 

ne interesează aici .  In  toate aceste cazuri este vo rba 

despre fap tul că o acţiune orientată ,pe baza u nei op

ţ iuni  sociale, �n pofida sc himbă di neiÎ1I1ce tate a detal ii lo r 

ei conc'rete, a iruterpretă"ri i ei, îşi păs trează continuitate'a 
şi caraC'terul esenţi'al şi durabil pen tru existenţa socia lă. 
Că aceas.ta se petrece sub fo rma unei opţiuni indivi

duale, şi nu ca în a,l,te cîteva domemji ale va,lorii,  sub 

fonna. u�i prescripţii lSau interd icţii, exp rimă caraote

rul specific al valori i care se reaJl izează aici : tendinţa ei, 

care izvo'r�te nemij locit din personali ta'tea umană, auto

confirmarea ei ca con tin u�ta te a esenţei speciei u ma ne. 

Contextul social real se mam ifestă, în primul rînd, în 

aceea că facto rul în intregime ho tănîtor al ochi,mbă rii, al 

reinterpretării �şi aJre rădăc in�le în nevo ile soc iale ale 

respectivului prezenrt: . Aces,te nevoi hotăTăsc dacă şi cum 

va fi in terpretlată opţiunea fixată astfell . Determi nan tă 

aici nu es te descoperi rea eve n tualu'lui adevă r ÎJStoric. Şt im 

prea bine că Bru tus cel di,n legendă nu corCISIPumde 

adevărului istoric, dar acealSota nu micşorează cu nimic 

forţa de infl uen ţare a eroului shak0Spearean, ia r valo ri

zările opuse ( Dante )  lÎ.şi a u  şi ele â'n teme ie re a  ,în .t rebui n

ţele prezentului lor. Schimbarea şi 1peffil'anenţa sînt, aşadar, 
în egală măsură gen.emte de dezvoltarea socială. Relaţia 
lor rec iprocă ogl indeşre tocmai fo rma de lSubst'a n ţia1 i ta te 
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recent descope ri tă despre care a rf.ost vo rba la incepu tud 

expune rii de 'm ai sus şi a cărei parte oI1gan ic eou1iponenrtă 

cSlte valoarea În cbiectivi ta tea ei ,i s torică. 

Obiectivitatea valorilor se bazează deci pe faptul că 

ele 'Sînt tpă'rţi dete rminante şi determinate ale dezvo l tăr ii 

sociale de ansamblu . Ca racterul  lcr contI1adilOtoriu, faptu l 

incontes tabil că de fca rte mul te Olli ele se opun într-un 

mod evident bazei dor economice, precum şi UJI1a alteia 

nu j ustifică :reillatiVli&I1lul ,axiologic, aşa c um crede Max 

''''eber, iar imposibilit�tea ,de a le cooona Îl1Jtroolun sis tem 

tabelar-ieradlÎc es te wnt r-o şi mai mică mrusură un argu

ment !În favoarea acestei idei.  ExÎJs tenţa va 10 ri!lc r, care 
se man iJfestă ISUJb forma unui trebu ie socia1-Ifap tic 

co ns trictiv şi eSlte caraeterizată în mod lăun t ric necesar 

de plu rali tatea valorilor şi de un rapo l'lt 'reci'proc al aces

'to·ra �n tr-o gamă mergmd de la ete ro gen ei ta'te pînă ,la 

opoziţie, este într-adevăr raţionalimlbilă doar post festum, 

însă tocm·ai prin aceasta exprimă unitatea com t radk to rie, 

unbvocitatea neunifcrmă a procesului lSOCial-jstor1c de an

samblu . Ace5lta formează - in determinarea sa cauzală 

obiec tivă - O' tctal itate mobilă. Deoarece el se consti tu i e, 

tctuşi, prin jnsumarea cauzală a ill.lStituirilor telec log ice 

opţionale, fieca·re moment ca're direct sau indirect îl în te

meiază sau îl frlnează :trebuie intotdeaum,a !Să constea din 

astfel de rns,tituiri teleologice cpţionale. VaJlt>area acestor 

i nsti tuiri este determinată de inten ţia Jor reală, deveni tă 

obiectivă �n cadrul ipfiacticii , care poate fi crientată spre 

esenţial sau .I1Ieesenţial, spre ceea ce este progres ist sau 

ceea ce este retrag,rad. Toate aceste tendinţe fiind în mod 

real prezente şi acti·ve în eXlis.tenţa socială şi, în virtutea 

aces tui fapt, generind �n omul care acţiO'nează opţiu ni de 

o ri en -tă ri le şi n ivelurile cele mai diferite, Ifenomenul re'lat i

vităţii nu es te de loc mtiîmpaă'tbf. El contribu ie, de aseme

nea, , la s i tuaţia că ro probleme şi in răspunsurile Ia aces te 

probleme rămîne prezerută - cel \puţin pa rţial - o ten

d inţă spre auten tic,itate, intrucit opţiunea respec tivei prac

tici se exprimă nu numai !În aJCcep tarea sau respingerea 

unei anumilte valo ri, ci in acel'aşi timp in fruptul că tccmai 

cutare valoare fo nnează, lÎlIl momentull dat, baza opţi un ii 

conc rete şi că tocmai din cutare mot,ive lSe !ia O' (lJnum i tă 

3 t i tudine lf.a ţă de aceas tă valoare. Se ş t ie  {'ă dezvo l t a rea 
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economică 'Const it uie , în mod obiec tiv, ocolo a n'a ver tebrală 

a progresului real. De aceea, co nştient iSau inco nştien t, 

nemijdocit sau eventual mul tiplu mij locit, valoriJe hotărî

toare, care se co nservă În cadrul procesului, sînt into.t

deaUlIla raportate Il a ea. Exis·tă IÎlnsă deosebiri obiec tiv im

poI'ltante �n lpTivinţa acelo r aspecte ale procesu'lui de an

samblu care sint vizate şi afectate de tI'espectiva opţiune. 

Datorită acestui fapt se conservă valorile �n cadrul !proce

sului social de 'ansamblu care se reînnoieşte tpe.nnanent, 

datorită ac e!S'tu i fapt devin ele, �n felul lor, părţi com

ponen te reale ale existenţei sociaJe Un procesul ei de 

reproducţie, elementte ale complexului care este existenţa 

socială. 

Intenţionat am ales pentru demon&tmrea acestei si tuaţii 

ontologice o valoare !Coapte depărtata de munca lua·tă ca 

model.  Am procedat astfel mai întJîi pentru a arăta că 

şi in cazurile in care talrtemartiva a devenit dej a  m mod 
nemij locit pur 1 IlJterioară, intenţia deciziei se bazează, to
tuşi, ÎIn mod obiec·tiv pe de te rmÎlIlări existenţia,le sociaJe, 

că deci val()area care se realizează în practică trebuie, 

totuşi, să ,aibă un caTacter socialmente obiectiv. Am amin

tit lin paginile anterioare de figuTa Jui B rut us, ca re per

mite se6izarea diretetă a aceste i  conexiuni, a acestei an co

rări a valorii în existenţa socială. Ea este pusă tot atît 

de puternic în lumină, poate chiar mai putern ic, dacă ne 
am� ntim că Plrome1eu era pentru Hesiod un nelegiuit 

pedepsi t 'Pe drept de zei şi că, mn�p1IlJd cu tragedia lui 

EsohH, fi-gura lui trăieşte ân conşti inţa oam·enhlor ca adu

căto r ai Ilum�nii şi ca binefăcător. Dacă mai adăugăm 

şi faptul că păcatul originar din Vechiul testament ( N.B. 

pedepsit pri n muncă ) şi anvăţă tuTa ICreştÎlIlă despre păcatul 

strămoşesc reprezill'tă ,punctul de 'vedere a'l lui Hesiod cu 

o forţă de acţiune socială spo rită, atunci obţinem o ima

gine clară care ne pernni te să înţelegem cu uşurinţă că in 

acest caz conţinu t u l a l ternartivei  este dacă om ul se p ro
duce pe sine ca om în munca sa, sau dacă el trebuie 
să se inţeleagă pe sine ca produs subordonat al unor fo rţe 

transcendente . De aici rezul tă cu necesitate că orice fap·tă 

independentă care ,îşi are teme iul in omull unsuşi, �n socia

Etatea lui ascunde �n sine Ill n .păcat faţă de forţele supe
rioare . I n  atI doi lea ond, pentru pu nerea în valo are a 
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sociali,tăţii în opţiuni , această st ruot u ră t3. lor eSlte, to tu.şi,  

un caz ex trem, deiSigu r foarte i,mpo rtant, care poate să fie 

eJicient  numa i pe trepte 'relativ dezvoltate ale uSltoriei ome

nirii.  De aceea, instiltu1rea social,mente necesară a valori

Jor trebuie să producă şi cazuri a,Itfel struc tu rate .  Deoa rece 

Însă acest llin treg ,complex de 'probleme poate fi tratat 

Într-un mod adecva t numai �n etică, ne .l imi tăm aic i l ,a 

refe ri ri pur fo r,male. Există valori socia,le \Care pentru a se 

impune social (drept, stat,  re.1 igie etc . ) au nevoie de un 

aparat iI1lStituţiona.I izat, care poalte mmbrăoa, desigur, fo r

mele cele mai diferite, şi există cazu ri în care obiec ti vă

riIe relflectării real,i tăţii devi n purtătoare de valori,  de

cl anşaroare de ins,tirtuiri valorice. Aici ar  fi i,mposibl lă 

chiar şi simpla indica/re a d ilfe renţelor, a structu ri lor ete ro
gene care generează opoziţii directe, căci ele se exprimă 

adecvat, If"ără excepţie, numai în conexiunme soc iale con 

c rete şi î n  iruteracţiunile conc rete ale tu turor valo ri lor ; 

aceste diferenţe şi structu ri eterogene pot fi ,deci surprinse 

doar înt r-o prezentare realmenrt:e sin teti'că, axa tă pe total i

ta tea practicii socia.'le şi, impl,icit, pe totalitatea existenţei 

sociale. 

3 .  RAPORTUL SUBIECT-OBIECT IN MUNCĂ 

ŞI CONSECINŢELE LlJI 

Cele spuse mai SUlS &În t departe de a epUIza formele de 

manifes tare ale modului  .de viaţă speciJfic uman, forme 

care, deşi mu�ti.plu media te, provin din ilDunlCă şi care, de 

aceea, trebu ie să fie in ţellese ontologic-genetic doar por

nind de la ea. Ina,inte de a analiza mai mdeaproape 

cîteva probleme care aparent sînt foarte indepă rta te de 

muncă, da r 'Oare realiter �şi au - un esenţa ,lor - rădă

c inile în ea, trebuie să cOJllSLde răm mai atent o consp

ci nţă nemij locită a munci,i, la ca re ne-am mai referi t în 
trflacăJt. Este vorba dac;,pre rupariţia raportului subiec t-obiect 

şi de..spre distan ţarea necesară - real,mente ac tivă în ca

drul acestui raqx>rt - ,a obiec tului de subiec't . Această 

dista,nţare creează pentru existenţa soci(lJIă a oamenilor o 

bază indispensabilă, cu o 'Viaţă proprie : l imba. Enge.}.s 

afi rmă, pe bună dreptate, că ea .provin.e din aceea că 

oame n i i  "au avut să-şi spună  ceva unul altuia.  Necesi ta-
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tca şI-a creat o.rganu1" 1.  Ce înseamnă, totuşi, a spune 

ceva ? ,Comunicări, chiar extrelll de impo rtan te, cum sÎIn t  

cele referi toare l a  pericol, hrană, dorin1ia sexuală etc.,  

întîlnim dej a la animaJlele sU!perioare. Diferenţa calitativă 

dintre aceste comunicări şi cele ale oamenilor, pe care 

Engels le indică cu exactitate, constă tocmai în această 

disltanţă. Omul vorbeşte dntotdeauna ,,despre" ceva deter

minat, pe care, prin aceasta, îl ridică ântr-un dublu sens 

deasupra existetnţei lui nemij locite : m 'Primul rînd, prin 

aceea că este inlStittuit ca un obiect existînd independen t 

şi in al doilea rjnd - şi aici distanţarea se maniIestă 

şi m'ai puternic - străduindu-se să eJOPlire obiectul res

pectiv ca pe ceva concret. Mij loacele de exprimare rut 
omului, denumirile 'Pe care le foloseşte au o astfel de 

natură, încît orice semn poate figura tot atit de bine 

şi in cu to buJ alte conexiuni. Astfel, ceea ce este reflectat 

de semnul-cuvant se desprinde de obieotele pe care le 

desemnează şi, implicit, de subiectul care îl exprimă şi 

devine o expresie mintală pentru un .întreg grup de feno

mene de terminate, pe care al te subiecte le pot u tiJiza 

Într-un mod asemănător în cu totul alte conexiuni.  For

mele de comunicare ale animalelor nu cunosc o astfel de 

dilS,tanţare, ele fac organic parte din procesul de viaţă 

bioJogic şi, deşi au un conţinut clar, el este legat de 

situaţii co ncrete ale celor care particilpă la ele. Prin 

urmare, În acest caz putem vorbi despre subiecte şi obiecte 

în genere doar ân tr-un sens foarte figurat, care poate 

da uşor naştere unei �n ţe lege ri ,greşite, deşi rn totdeauna o 

fiinţă concretă se străduieşte să real irere o comunicare 

despre un fenomen concret, deşi aceste comunicăJri au de 

obicei o semnificaţie foarte precisă, ln strictă legătură 

cu si tuaţi'a dată. Instituirea simultană a subiectului şi 

obiec tului in muncă şi de asemenea, determinat de aceasta, 

în limbă distanţează sulbiec tul de obieet şi invers, obiectul 

concre t de conceptul său etc. , !În sensul �ndicat aici. Abia 

astfel dev.in pos1bile o cunoaştere tendenţi3J1 nelimita't ex

tensibiJă a obiectului şi stăpînirea acestuia de căt re om. 

Nu este sunprinzător că denumirea obiectelor, rostirea 

conceptUJlui lor, a numelui lor au trocut mult timp drept 

1 K. Marx şi F. Engels. Opere, voI.  20, Bucureşti, 
Ed�tura po'litică, 1 964, p. 47 1 .  
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un miracol magic. fncă .în Vechiul rtest,ament, domin aţia 

omului asupra aruimalelor se exprimă m aceea că Adam 
le dă nume, aceasta desemnînd, totodată, clar desprin
derea limbii de nat ură. 

Această dis tanţare cu noaşte însă atît în munca însăşi, 

cît şi !În limbă o di,fe renţiere care creşte con tinuu. Chiar 
şi munca cea mai simplă realizează, aşa cum am văzut, 

prin dialectica scopu lui şi mijJoculu1 , un IIlO U raport irutre 
nem'Îj lO'cire şi mij locire şi :prin aceea că fiecare sa tisfacere 

prin muncă a nevoilor este dej a, prin esenţa ei obiectivă, 

o satisfacere m,�j,locită. Faptul la fel de inexorabil că 
orice !produs fini t al muncii posedă :pentru omul care-l 

foloseşte o nouă lIlemij loci re, care nu mai este naturală, 

accentuează tearacterul contradictoriu aJ1 acesJtei stări de 
lucru ri (fierberea sau Irigerea cărnii este o mijJocire, dar 

consumarea cărnii fierte şi fripte este, an ace.t sens, tot 
atît de Jlclnij locită ca şi consumarea cărnii crude, chiar 

dacă acest din urmă aot are un caracter natural, �n timp 
ce primul are un caracter social ) . In dezvoltarea ei as
cenden tă, munca introduce 5nsă între om şi scopul lui 

nemij locit, pe care acesta v rea să-I atingă [n ultimă i n
stanţă, serii �ntregi de mij lo.ciri. Ca urmare, în muncă 

apare ind de timpuriu o diferenţiere a instituirilor ne
mijlocirt:e de seopuri de cele multiplu mij�ocite. ( Să ne 
gîndim la producerea armelor, care, în'Celpînd cu desco
perirea cuprului, continuînd ou topi rea lui şi terminînd 
cu confecţionarea !prod1.LSu�ui finit, presupune o serie în
treagă de insti1tuiri 'teleologice dilferite, eterogene intre 
ele. ) O practică socială este posLbilă doar atunci cîn d 
această atitudine faţă de realitate a devenit socialmente 

generală. Că in condiţiile unei astfel de extinderi a ex
perienţe�or de muncă apar, conexe lor, relaţii şi structuri 
cu ,totul noi, este de la sine �nţeles, dar aceasta nu poate 

să modifice câtuşi de puţin faptul că deosebilrea !Ilemij lo
citului de mij'locit - cu existenţa 10r simultană în inrt:er

dependenţa 'lor necesară, cu succesiunea lo r, cu supraordo
narea şi subordonarea lor etc. - a 3JPăJrut din muncă. 
Albia distanţarea In m,inte a obiec telor prin .intermediul 
limbii face posibilă comunica'rea distanţării reale care se 

naşte �n muncă şi fixarea ei sub Ifornna de bWl comun 

posibil al unei societăţi . Să ne gjndim doar că succesiunea 

tem'porrulă a diferitelor operaţiuni, mijlocirile lor cores-
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pu n7ă to a r e  esen ţei luc rului ( succesi une,  pauză etc . )  n u  

ar putea fi real izate !Social pen tru a e;yiden ţia doar 

aspec tul cel  mai impor tant - fără o .împărţiTe clară a 

t impu lui în l imbă. La fel ca IÎn cazul muncii, şi în l i mbă 

s-a realiza t un sal t di n exi5tenţa naturală in existenţa 

socială.  Şi .Într-un caz şi în celălah, saJltul este un pro

ces lent ; începuturile 1ui ne vor rămîne, ce-i drept, pen tru 

totdeauna necunoscu te, dar direcţia lor de dezvolta re o 

putem studia destul de exact urmărind dezvoltarea unel

telor şi într-o anumită măsură putem avea o p nl\ll re 

de ansambl u aSUipra totalittăţii ei  ca o cunoştinţă post 

festum. Desigur, chi ar şi cele mai vecJhi monumen te de 

l imbă pe care ni le poate 'pune �a dispozi ţie etnogn..fia 

sîn t  muh mai recen te dec'Ît primele u nelte. Dar o ştiinţă 

a limbii care a r  avea ca obiect d e  cerce tare şi ca ghid 

metodic legăturile exi.sten te m mod rea.} între muncă şi 

l imbă a r  pu tea adînci şi extinde foa rte mult cunoaşterea 

noastră despre procesul istoric ,des.făşurat !În cad rul sal

tului .  

Aşa c u m  am a rătat pe la,rg, munca modilfică î n  mod 

n6cesar şi natura omului care o erec tuează. Direcţia în 

rare se înd rerup tă acest proces de transforma're es te dată 

de la  .sine od ată cu i nsti,tu i rea teleologică şi cu realiza

re a practică a aces teia. După cum am văzu t,  problema 

centraJă a transfo rmării inte rioare a OIDUllui constă �n 

ac eea că el 'trebuie .să aj ungă la aUitodominarea conştientă. 

Nu n umai scopul este prezent �n conş tiimţă înain tea reali
zării lui ma'teriale ; această structură dinamică a muncii 

se exti nde asupra fiecărei mişcări in par-re : omul care 

munceşte trebu ie să ,plani fice în prealabil fiecare dintre 

mişcările sale şi  să examineze continuu În mod c,r�tic, 

conştient real iza rea plan ificării sale dacă ,doreşte să reali

zeze în munca sa optimul concre t posibilI . Această domi

na ţie a con şti inţei umane asupra propriului  trup, care se 

ext inde şi asupra unei pă rţi a s ferei -co nştiin ţei, aSUipra 

obişnuinţelor, i nstinctelor, afec tC'lor ,  es te o cerinţă elemen

tară chiar şi a munci i  celei ,mai ,primiti ve. Ea trebuie deci  

să marcheze în mod decisiv şi  reprezentările omului des

pre sine însuşi, intrucî,t impune u n  rrupo rt faţă de sine 

însuşi calita tiv deosebi t de starea psi hică a animalelo r, 

to tal eterogen faţă de ea şi Întrucît aceste ceri nţe sîn t 

presupuse de o ri ce tip de muncă. 
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I n mod obiectiv ontologic se n�te noua natură a con

ştiinţei umane, desc risă dej a  de noi din di:fer�te unghiuri 

Şl Icare ,Înce,tează să mai ,fi e un epifenome n biologic, de

veni nd u n  momen t esen ţial, activ al exi.stenţei sociale in 

�urs de apa'ri ţie. Cînd am prezentat IÎn repetate rînduri 

re tragerea gr,aniţelo r natu rii ca u rmare a muncii, această 

nouă funcţie a conştiinţei, de PUI1tăJto r al i ns ti tuiri lor te

l eologice ale practici i ,  a j u cat u n  rol deosebi t de i m

po rtant. Dar dacă vrem să anal iză-m acest complex p ro

blema tic pri n  prisma unei c rit ici  ontologice riguro ase, 

atunci trebuie -să înţelegem că, deşi se poate vo rbi de o 

retragere continuă a �ran i ţelor naturale, niciodaJ1:ă nu va 

avea loc tota,.la lor iSup rimare. Omul,  membru activ al 

societăţii, 'l1lOtorul schimbărilor şi mişcărilor ei progresive, 

în sens biologic ră'mîne ired.uc t�bil o ,fi inţă naturală ; în 

sens biologic, ,conştiinţa lui -- în pofida tu turo r  mu ta

ţiilor funcţionale, care /SÎn t decirSive 'şi sub ra port ontolo

gic - rămine i ndisolubil kgCiJtă de procesul biologic de 

reprod ucere a trupului său ; dată fiind re,aH tatea un ive r

sală a unei asemenea dependen ţe, baza biologică a vieţii  

rălnîne, !În general, neschimbată şi  in wcie tate . Toa te po

sibiJ ităţile de a prelungi Întrucîtva aces t proces prin cu

noşti nţe aplica'te etc .  nu po t schimba cu nimic această 

dependenţă ontologică ul timă a conştiin�i de procesu l 

vi taI al ,trupulu i .  

Din punct d e  vedere ontologic , aceas.tă natură a rapor

tului din tre două sfere ale existenţei nu este, struc tural, 

nimic nou .  Şi în ex-isten ţa biologică, raportu rile, proce

sele etc .  fizice şi ohimice sin t  date jn mod ireductiJbil . 

Cu cît organ ismul este mai dezvoltat, cu atît ele pot În

depl ini -tot mai muJ.te func ţii, care ar fi imposibile pen

t ru ,procesele fizice sau chimice pure, nelegate de organ ic, 

da.r aceas'ta nu poate sup rima dependenţa indisolubilă a 
o rganismul ui de baza func ţionării sa-le noronale . Oricît 

de diferit ar fi rapo rtul di ntre existenţa socială şi cea 

biologică faţă de raportul dintre exiSltenţa organică şi cea 

a norganică, această dependen ţă a sistemului superior, mai 

complex, de existen ţa, reproducerea etc. sistemului care-l 

fundamentează "de jos" rămîne o realitate ontologică 

imuabilă. I n sine, această legătură lI1ic i nu este con tes

tată. Dezvolta rea conşt i inţei generează, to tuşi, institu i ri 

socialmente relevante, care Încă la nivelul vieţii cotidiene 
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sint apte să 'Îndrepte intentio recta on tologică pe căi 

greşite. Abaterile astfel apărute de la aceste realităţi fun

damentale ale ontologiei exis·tenţei sociale sînt atît de 

dificil de observat şi de învins tocmai pentru că par că 
se pot sprijini pe fapte de conştiinţă nemij locit nesupri

mabi:le. Dacă dorim să simplitficăm fără vulgarizări com

plexitatea acestei situaţii, atunci nu trebuie să ne cram

ponăm de cuv1Întul "a părea", ci să fim întotdeaun a gata 

să înţelegem că această apa,renţă exprimă aici  un mod 
necesar de manifestare a:l exis tenţei social-umane şi că 

de aceea - considerată izolat, ca atare - ea trebuie 

să se producă inexo ra;bhl ; ca"racterul ei de simplu feno

men poate fi �Il5ă !pus în lumină doar prin analiza C011-

plexului concret !În dinamica �ui contradic to rie. 

Prin u rm'a re, avem în laţă două realităţi care par 

opuse : pe de o paflte, cea obiectiv on tologică, care constă 

în aceea că exi5Jtenţa şi actLvitatea conştiinţei depind în 

mod indisolubil de procesul biologic al organismului viu 

�i că orice conştiinţă individuală - şi o al tfel de co n

ştiiruţă nici nu poate exista - se naşte şi dispare odată 

cu trupuil care-i corespunde ; pe de altă parte, rolul con

ducător, diriguitor, determin ant a1 conştiinţei în raJPort cu 

trupull, rol lCare se naşte d in procesul munci i .  In legătu ra 

dată astfel, trUipul apare ca organ subordonat, de exe

cuţie, al lIl5ti tuirilor teleologice, care provin numai din 

conştiinţă şi pot fi determinate numai de către aceasta. 

Acest fap t fundamental al existenţei sociale, e are pare 

să fie mai .presus de orice mll'doială, şi 'anume domin aţia 

conştiinţei asupra trupului, dă naştere cu o anumită 

necesitate la nivelul conştiinţei umane urmă:toarei rep re

zentări : conştiinţa, I'espectiv "wfletUlI",  conceput substan

ţiall ca purtătorul ei, .nu ar putea conduce şi domina 

trupul în1:r-o asemenea măsură dacă prin substanţa ei nu 

ar :fi independentă de aces1:a, dacă nu ar fi alcătuită cal i

ta"tiv dilen.t de acesta, dacă nu ar avea o existenţă in
dependentă in raport cu acesta. La o considerare im

parţială, d�interesată - care, desigur, nu se realizează 

decît rareori - devine evident fap tul că o conştiinţă 

oricît de sigură a independenţei nu reprezintă o dovadă 

în favoarea existenţei ei reale. Dacă un anumit existent 

poate fi, sub raportul existenţei, i'I1Jdependent - acest 

raJPOrt este înto tdeauna rel ativ -, independenţa t rebuie 



so. .fie  deri\"abilă ontologi c-gene tic, fun cţia independe n t ă  

î n  cadrul unui complex nefiind o dovadă swficien tă. 

Această dovadă, desigur doar în cadrul exis ten ţei sociale, 

deci şi aici doar relatirv, trebuie adusă în privinţa omu
lui luat m rto,talitatea sa, ca indi,virl, ca personalitate, 

nic iodată pentru trup sau conştii nţă ( suflet ) ,  co nsiderate 

fiecare rn parte, izolat, şi anume dacă obiectiv-ontologic 
este da tă o unitate ind.estructibilă, imposvbilitatea existen

ţei conştiinţei fă ră existenţa simultană a trupului .  Din 
punct de vedere on tologic trebuie spus că o stare existen

ţială a trupului Ifără conştiinţă este posibilă, de exemplu, 
atunci cind ca urmare a unei boli conştiinţa încetează să 

fu ncţioneze, în timp ce fără bază biologică o conştiinţă 
nu poate avea o existenţă. Aceasta nu contrazice nici

decum rolul de-.sine-stătător, conducă.tor, planificator al 

conşti i nţei �n ,rapo rt cu trupul, ci, dimpotrivă, consti,tuie 

baza ontoJogică a acestui rol. Contradicţia di'Iltre fenomen 
şi esenţă este deci prezentă aici �n tr-o formă ex,trem de 

manifestă. Desigur, nu trebuie să uităm că astfel de opo

ziţii în tre fenomen şi esenţă nu sînt deloc rare ; este su

Hcient să ne gî.ndim la mişcarea Soarelui şi planetelor, in 
cazul cărora modurile de manifestare În esenţa lor diame

tral opuse !SÎn t date locuitorilor Pămîntului altÎt de ferm 

în reflectarea senzo rial nemij locită de către ei a fenome

nelor, !ÎncÎ-t :în viaţa cotidiană nemijloci,t sensibilă, ohiar 
şi pentru adeptul cel mai convins al tabloului copernican 

al u niversu lui Soarele răsare dimineaţa. şi apune seara. 

Faptul că aceasotă contradicţie dintre fenomen şi esenţă 

şi-a pierdu t  pentru conştiinţa oamenilor mai uşor, chiar 
dcu:5. m sine încet, caracterul unei contradi'Cţii ontologice 

primare şi că a putut fi cunoscută drept ceea ce este, 

drept o contradicţie �n tre fenomen şi esenţă, se explică 
prin aceea că această con trad icţie stă in 'legătură doar cu 
viaţa exterioa ră a oamenHor şi nu trebuie să a,fecteze 

nemij loci,t 3.>titud inea omului faţă de sine IÎnsuşi. Fireşte, 
această problemă joacă un anumit ,rol in prăbuşirea on to

logiei rel igioase şi m transformarea credinţei fundamen
tate ontologic �ntr-o trebuinţă religioasă pur SlUbiectivă, 

rol pe care însă nu-l putem analiza aici mai pe larg. 

In ceea ce priveşte !problema. care ne interesează acum, 

este vorba, dimpotrivă, de interesele ICOtidialIl-vitale ale 
fiecărui om pentru imaginea sa spirituală despre sine în-
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SlliŞi. La aceas ta se adaugă şi faptul  că, deşi independenţa 

obiectiv-ontologică a "sufletului" faţă de t rup se bazează 

doarr pe o presupunere neîntemeiată, pe o ronsiderare izo

Jantă şi greşit .ahstraetiza,tă a procesulu i, to tuşi, activitatea 

independentă a conşti inţei, tipu rile esen ţiale de insti tuiri 

teleologice care po rnesc din aceasta, co ntrolul co nştient 

al realizării lor sînt fapte obieotive ale on tologiei şi ale 

exi5tenţei lSOoiale. Aşadar, atunci cind conştiinţa concepe 

pro,pria ei independenţă faţă de trup ca un adevăr onto

logic absolut, ea n u  greşeşte în privinţa fixărrii nemij lo

cit ment:aJle a fenomenului, ca in c.azuJl sistemului plrane

tar, ci doar prin 'aceea că ea conside ră modul de mani

fes tare - necesar din punct de vede re ontologic - cJ. 

fiind intemeiat direct şi adecvat Jn lucrul 5muşi. Cît de 

dificilă este depăşirea 'acestui mod de manifestare necesar

mente dualist al  unui complex de forţe care din !punct de 

vedere ontologic este în ul,timă instanţă unitar ne a rată 

nu numai rel igi ile, ci şi istoria .filozofiei.  ,Ohiar şi acei 

gindito�i care dealtJfel s-au străd uit  cu se riozitate şi suc

ces să cu reţe filozofia de dogmele It ranscenden t-teologice 

s-au potic nit în privinţa aJmi'ntită şi au trebu irt,  ,totuşi, să 

păs,treze vechiul dualism în formulări noi. ,E suficient 

să amintim de maJ1ii filozofi ai secolului al XVI I-lea, 

la care acest mod de manifestare se men ţine ca funda

ment on tologic 5n duali tatea i ndes,tructibilă a întinderii 

şi gllindirii ( Descartes ) . Panteismul lui Spinoza plasează 

sol uţia �'ll'tr-o ind"initate transcendentă. A,mbigui ta.tea lui  

deus sive natwra exprimă in modul cel mai pregnan t 

acest fap't. De 'asemenea, înt regul ocazio nalism nu este al t
ceva decît o încercare de a realiza o �'mpă'Care mintală 

fără a oferi o expl icaţie ontologică a .problemei funda

men tale. IDificw ta tea de a sesiza .acest traiec t greşit al 

1 ui in ten tio recta on tologic în viaţa co tidiană şi in fi lo

zofie 6jpo reşte .în c u rsul dezvoltă rii existenţei sociale. De

s igur, dezvol tarea biologiei ca şt iinţă /fu rnizează argu

I: 1 C' i;  t (' t o t  m a  i 1' 0 i şi ma i p l  e l - a � o rii IÎ n favo area legă

turii indiso lubi le dintre co nşti inţă şi exi'stenţă şi  care do

vedesc imposibil itatea exis te nţei unui  ,,.sufle t" ca substanţă 

i ndependentă. 

1 n schimb, altte .forţe ale vieţii sociale, a cărei oligani

zare se dezvol tă con tinuu spre trepte supe rio are, ac ţio

nează în d i recţia opusă. Avem in vedere complexUlI pro-
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bl'ematÎc pe care-l putem desenlna prin termenul ele sens 
al vieţii .  Acest sens este in s tituit socialmente de către om 
pentru om, pentru tSine şi semenii săi ; în natură, această 
categorie nu există .în general, deci nici ca negaţie a 
sensului. In calitatea lor de fenomene ale vieţii naturale, 
viaţa, na.§terea, lITIoaI1tea sÎ'nt percepute ca neav�nd un 
sens, nici ca fi ind pline de sens, nici ca fiind absurue. 
Abia atunci cind omul caută în cadrul societăţii un sens 
vieţii sale, odată cu eşecul unei asemenea strădanii este 
instituit şi polul opus, lipsa de sens. ,In societăţile inci
pi eIlite , acest fenomen se mai manifestă !Într-o lfonnă spon
tană, pur socială : o viaţă care cor�unde cerinţelor 
societăţii respective are sens. Moartea eroică a spartanilor 
la TermopiJe poa·te ilustra această si.tuaţie. Albia in mo
mentul în care 50cietatea se diJferenţiază Mit de mult 
încît omul îi conferă în mod individual vieţii sale un 
sens sau o abandonează li!p6ei de sens, .problema sensului 
vieţii devine o IJlroblemă generală şi odată cu aceasta se 
înregistrează o nouă extindere a considerării "sufletului" 
ca ifiind de-sine-stătător, de data asta nu numai faţă de 
t l�UP, c i  în mod expres �i faţă de propriile afecte spon
tane. Datele inalterahile ale ,vieţii, în primul rînd moar
tea, cea proprie, ca şi cea a celorlalţi, transformă oon
ştiinţa sensului 5ntr-o realitate sociaJmente acceptată. In  
sine, năzuinţa de a conferi vieţii un  sens nu presupune 
cu necesitate o consolidare a acestui dualism al trupului 
şi sulfle tuluL Pentru a constata aceasta, este suficient să 
ne gîndim Ja ,Epicur. Totuşi, nu a'Ceasta este regula unor 
astfel de dezvoltări. Teleologia vieţii cotidiene, la care 
ne-am referit aici şi care este proiectată spontan în lu
mea �terioară, contribuie la elaborarea de sisteme în care 
sensul vieţii indi'viduaJe apare ca parte, ca momen t al 
unei opere teleologice de mlÎntuire la scara universului. 
Pentru consideraţiile noastre este irelevant  dacă veriga fi
nală care încununează lanţulI teleologic o reprezintă feri
cirea în ceruri sau autoruzolvarea într-o rericită lipsă de 
corporalitate, !Într-o mÎntuitoare nefiinţă. Important este 
că dorinţa de a conser,va integritatea .pătrunsă de sens 
a personalităţii, care dincolo de o anumită treaptă de 
dezvoltare devine o problemă de prim rang a :vieţii so
ciale, găseşte un suport spirituall �ntr-una din pretinsele 
ontologi i care se dezvoltă din as tIeI de trebuinţe. 
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Intenţionat ne -a'm referÎot la astfel de consecinţe înde
părtate, mult1plu m ij loc i te ale fenomenulu i care ne jn

teresează - in terpre tarea faJlsă a u nui falpt elemen tar al 

v1ieţii umane. Căci numai pe această ca"le de,vine vizibil 
cît de vru;t este domeniul care se naşte - eXitensiv şi in

temsiv - prin muncă un devenirea umană a omulu i .  
Dominaţia conştiinţei, care fixează scopuri 3.S'Upra restulu i  
fiinţei umane, în pri mul rînd 'asupra .propri ulu i trup, 

atitud.inea rezultîndă distanţat-critiJCă a conştiinţe i umane 
faţă de propria pen:oană po-t fi u rmăritte - desi.gur, în 
fo nne care se modifică mereu, cu co.nţinuturi noi, mereu 
mai diferenţiate - de-a lungul mntregii is torii a omeIllirii. 
Dar originea lo r se af,Iă, fără îndoială, tÎn muncă. Ana
l iza ei conduce, m mod firesc, de la s i ne la această 
grupă de fenomene, in timp ce toate celeiaJlte încercări de 
explicaţie presupun, fără să ş tie, e)Cperienţele de sine 
ale omu1lui datorate munci i . De exemplu, este greşit să 
căutăm originea acestei i ndependenţe a "sufletului" în 
trăirea visului.  Ş.i unele animale superioare visează, fără 
ca prin aceasta caracterul anrimalic-epiJfenomemal al con

şti inţei lor să poată lua o asemenea orien tare. La ac easta 
se adaugă şi faptUlI că straneitatea visului  ca trăire constă 
tocmai în aceea că subiectul lui, care este interpretat ca 
suflet, parcurge acum drumuri care IStă.pîonului  fi resc al 
aces tu ia i se par în viaţă mai mu lt sau mai puţin in-eon
gruenlte. In fapt, abia după ce, datori tă eXlperienţelor de 

muncă din starea de veghe, existenţa efectivă indepen

dentă a "sufletului" a deven i t un punot stabil al i,ma

ginii omului, pot du-ee trăirile vi5uJui la  el aborarea mi n
tală în continuare a existenţei lui transcenden te . Aceas ta 

se petre ce deja în magie şi, cu mod�ficăr1le corespunză
toare, în religiil e de mai tîrziu . 

Nu trebuie să ui,tăm însă că atJÎ,t dominaţ ia, sp re care 

tin de magia, asupra forţelo r naturii, nesUlpuse pe al te 

căi, cît şi concep ţii le relig ioase d�re zeii creatori se 
bazează, în ultimă instanţă, pe modelul muncii umane . 

Engels, care se referă în treacăt şi la această .probleană, 
i nteresîndu�e î·nsă mai mul t de naşterea lCoI1lCepţiei idea

l i5t-fi lozofice despre l ume, consideră că aceasta poate fi 

derivată din faptul că incă pe o treaptă rellativ inferioară 

( în fam iJ i e  simplă)  "min tea care Îlntocmea planul mu nCl l  

pu tea pune alte  mîini decît a le  sale să  a ducă aceas tă 
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muncă Ja îndepl inire" 2. Cu siguranţă, această afi rmaţie 
este valabilă pentru acele societăţi în care clasele domi
nante au în cetat deja cu desăw rşire să muncească ele în
seşi, an 'care, din acest mo tiv, mu nca fizică elfectuată de 
sclavi devine obiec tu.l unui dispreţ social . Aşa stau lucru
ri le în pol isul helenic dezvol tat. Dar lumea eroi,lor home

rici încă nu cunoaşte dispreţul din prindpiu faţă de  
munca fizică ; aici, nlu nca şi ti'mpul liber încă n u  revin 
în excllliSivi ta'te diferi telor grupe sociale după cri,teri u l  
d iviziunii d e  clasă a munci i .  "Pe Homer ş i  publicuil său 
nu-i 'a trăgea zugrăvi rea lSati"sfacţiei, ci Je producea plă
cere fapta omului, cCilpaci.tatea lui de a-şi GLştiga şi de a-şi 
pregăti un prînz şi de a se fortifica pe sÎlIle însU§i 'Prin 
aceasta . . .  In eposul homeric, cele două latu ri ale vieţii 
umane - ,munca şi timpul l iber - sînt văzute încă în 
legătura lor concretă. Omul munceşte ; aceasta este ne
cesar pentru a miÎnca şi pentru a-i �mbuna pe zei pri n  
�acrific i i  carnale ; după c e  a mînlCat ş i  a făcut sacrifi
c i i le, începe bucuria liberă" 3. Iar altumci oînd Engels vor
beşte în continuarea pasaju lui c i tat  despre faptul că pro
cesul ideologic la care se referă "a ipu� IStrupînire pe min ţile 
oamenilor mai ales odată cu deol inul lumii an-tice", el 
ind ică efec tul pe care l-a avU't Slpiritual ismul creşti n asu
pra concepţiei des.pre lum'e. Dar creştinismul, în special 
în ,perioada de în:Cflput, când spiritualismul lui a atins poate 
punctul culminant, nu a fost totuşi rel�gia unei pături 
sl.llperioare lSocia,lmente eliberate de munca fizică. Cînd 
susţinem deci în continuare că independenţa conştiinţei 
de trup, independenţă obiectiv fun cţiorun dă, dar ontologic 
relCiitivă, s-a născut în munca îns�i in acelaşi timp cu 
autonomia deplină - la nivel fenomenal - a conştiinţei 
şi cu reflectarea acelSteia ca "suflet" în trăirile subiectul'u i ,  

ne este cu totuJ străină intenţia de a deduce direct de 

aici concepţii u l terioare mai complicate asupra acestui com

plex. Ceea ce 3Jfinmăm pe baza o IlItologiei procesului 

muncii este doar existenţa !Stări i de lucruri pe care am 

descrilS-o.  Dacă ea se mani:fes tă .foarte diferi t pe trepte de 

dezvoltare ditferite sau în contexte de clasă d.iJferite, aceste 

2 Op. cit . ,  p. 475.  
3 E. Ch.  WellSkopf. Probleme der Musse zm nlten H el

las, Berl in 1 96 2 ,  p .  47.  
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diIeren ţieri adesea contradic tori i ale respeotivului  conţinut 

se da torează respectivei structuri a reGIpectivei formaţiuni 
sociale. Desigur, toate acestea nu exclud faptul că baza 
aces tor fenomene de natură atât d.e diferită este chiar 

acea stare de lucruri on tologică care trebuia să alpară 

în Inoa obiec tiv nece.s a r  odată c u  mUtl1ca, în cadrul e i .  
Deja 'problema inteppretării 5eculare sau transcenden te 

a autonomiei "sUlfiletului" nu  mai poate fi umnărită pînă 
la originea ei. In  mod cert, cele mai muJte dintre repre
zentările magice erau esenţialmente seculare. Forţele ne
cunoscute 3Jle naturii trebuiau dominate .prin magie, aşa 

cum forţele ei cun05culte erau dOlIIlinate 'Prin munca obiş
nuită, iar măsurile magice de a!părare �mpotriva influen
ţelor periculoase ale "sufletelor" devenite autonome .prin 

moarte corespund in în tregime în ceea ce .pr1veşte struc

tura lor generală, oricit de !fan tastic ar !fi conţinutul Jor, 
insti'tuiriJor ,teleologice .cotidiene ale muncii. Revend ica
rea unui din.colo unde să se Îtmpl i nească prin fericire sau 
06îndă sensu!l vieţii, compromis şi rămas fragmen ta r pe 
pămint, a fost genera'tă - .ca fenomen genera-I uman -

de situaţia aJCelor oamen i cărora viaţa la care aveau acces 

nu le putea oferi o J'mplinire pămîntea·scă. Ex trema 
opusă - falptul că eroilor de război o lume de dincolo 
le apare ca "l ipsită de demnitate şi nobleţe" - este in
dicată �n mod corect de Max Welber : "A .învinge in te
rior  moartea .şi iraţionaHtatea destinului uman este pen
tru răiboinic ceVa cotidian, iar şansele şi aventurile lumii 
pământeşti ,îi umplu viaţa Într-un �emenea grad, încÎlt el 
nu cere şi nu aoceptă cu plăcere aLtceva de la religiozi
tate decvt pro tecţia împotriva N'răj i lor rele  şi ri turi cere
moniale corespunzătoare sentirmentului de demni tate al 
stării sale, devenite parte componentă a convenţiilor stă

ri i .  In n ici un  caz nu intrau în această categorie rugă
ciunile preot�lor pentru victorie sau pen tru moartea feri

ci'tă, care te duce ·În tr-un 'Iăcaş 'Ceresc al eroilor" 4. Pen

tru a constata valabilitatea acesto r -reflecţii oote suficient 

să ne gindim la Farinata degI i Uherti a lui Dante sau 

la norentinii lăudaţi de Machiavel li, pen tru care mîn

tu'i rea o raşului lo r es te ma i importrull'tă decît mînrtu irea 

4 Max Weber. Wirtschaft und Gesellschaft, Tiibingen, 
1 92 1 ,  p. 270 ; Studienausgabe, K&ln, Berlin 1 964, p. 37 1 .  
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sufletului  propriu. Fireşte, o ac;emenea varietate, care nu 

reprezintă decit o mică secţiu ne a varietăţii reall izate 

în existenţa socială, pretinde o expl icaţie proprie în fie

care cO'I1lfiguraţie l's torică nouă. Aceasta nu exclude însă 

faptul că nici u na din  aces-te configuraţii nu  ar fi putu t 

d even i reală în absenţa acele i separări a conşti i nţei d e  

trup care datorează muncii  ,funcţia ei  primă şi general 

do-minan tă, fun.cţie fundamentală şi  care !Întemeiază fe

nomenele mai complexe. P.ri n urmare, Qn ea - şi numai 

în ea - poate fi cău tată şi gă's i tă geneza orutologică a 

fenomenelo r sociale mai complexe de mai t:îrzi u. 

FaptuJ că munca este fundamen �ală pentru devenirea 
um-ană a omului se man ilfestă şi în aceea că naJtura ei 

on tologică conSJti t ll'ie punctul de p'lecare genetic pentru 

încă o problemă vi tală care i-a mobilizat profund pe 

oameni în cursul �n.tregii lor istorii : Hbepta'tea. Şi �n 

examinarea ei trebuie  să ruplicăm a-ceeaJşi metodă ca şi pînă 

a{:um : paralel cu prezentarea acelei structuri originare 

care formează punctuil de plecare .pentru formele ulteri
oare, fundamentul lor indestructibil, vom pune în evi

denţă şi deoseJbirille calitative care apar în cursul deZNol

tări i sociale uJterioare cu o i nevi taJbilitate spon tană şi care 

mod�fică în mod necesa·r şi hotăr.ît�r structura origi nară 

a fenomenulU'i, ,inclU5iv în ceea ce pri,veşte determinaţiile 

importante. Dificul �atea 9Pocid'ică a unei cercetări - ge

neral metodologice - a libertăţii rezidă tocmai în fa.ptul 

că aJCeasta face parte din acele fenomene a:le dezvoltării 
sociale care îmbracă lformele cele mai diferite, care sînt 
extrem de compl icaJte şi instabirle . S-'ar putea afinna că 

fiecare domeniu !În par.te al vieţii sociale care a ajuns să 

di-spulI1ă în mod relativ de o legi tate proprie produce o 

formă proprie de libertate, care, pe ·Lîngă ,aceasta, este 

supU5ă unbr modificări impor tante concomi ten t cu demol

tarea social-istorică a respectivei sfere. Lihentatea în sens 

j uridic 5nseamnă 'Ceva esenţialmen.te ,deosebit de l iber

ta tea în sens poli,t i c, mora,l , et ic .  O t ratare adecvată 3-

problemei l ibertăţ ii se poa-te deci real iZla doar !În cad rul  
eticii .  O asttel de djJerenţiere este de o �mportanţă teore

tică deosebi,tă .tocma i  pen tru că filozofia idealistă a in

cercat !Să obţină cu orice preţ UII1 concept uni,tar-siste

matic al J ibentăţii şi a .crezut �n totdeauna că l- a şi găsi,t . 

Ş i  în acest caz se manifestă consocin ţele prod ucătoare de 
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con fuzie ale l{' ndinţei larg răspîndite de a Încc rca rezol
varea problemelor ontologlce cu metode logice-gnoseologice. 
Pe această cale, pe -de o parte, apare o omogenizare falsă, 
adesea feti.şimntă, a complexelor exisrenţiaile eterogene, 
iar pe de altă parte, formeJIe mai complicarte sînt utili
zate ca modele pentru formel e mai si'mple, astfel deve
nind imposibilă din punct de vedere metodologie atît 
înţelegerea gene tică a primelo r, oî.t şi an aliza valori-că 
corectă a celor din urnnă. 

lnceroînd acum - după precizările indispensabile de 
mai sus - să explicăm geneza ontologică în muncă a 

l ibertăţii, trebuie să plecăm lin mod fi resc de la caraote

ru� opţional aiI fixării scoPl!lui în cadrul mUJIlcii. Tocmai 

în această optare apare pentru prima dată �n tr-o formă 
precis contu rată fenomenuJ. total străin de natură al li
bertăţii. Deoarece conştiiinţa hotărăşte prin op tare scopul 
care trebuie ales, precum şi modul în care va translorma 
seriile cauzale necesare ca mijloace de realizare în serii 
insti.tuite, se creează un complex dilllamic al reali tăţii, 
pentru care nu putem găsi n imic analog în natură. Aşa

dar, geneza ontologică a fenomenului ,libertăţii nu poate fi 

căutastă în altă parte docît în muncă. Intr-o primă apro
ximaţie, l ibertatea apare ca acel act de conştiinţă al că
rui rezult at este naş.te rea unei noi existente pe care el 
o insttituie. Deja în acest punct concepţia noastră onto
logic-genetică se distanţează de concepţia idealăstă. Aceasta, 

în primul rind, pentru că baza libertăţii rezidă - în 

carul lin care dorim să vorbim despre ea cu temei ca 
despre un moment al realităţii - într-o hotărîTe concretă 

în favoarea UJIleia dintre diferitele posibilităţi concrete. 
Dacă p roblema alegerii este ahstractlzată mai mult, dacă 
ea este desprinsă .total de concret, atunci pierde orice le
gătură cu realita.tea, devine o speculaţie sterilă. In alI 

doilea I1înd, libertatea este o do rin ţă care vizează, �n uI ti

mă instanţă, schimbarea reali tăţi i  (dorinţă care, desi
gu r, în anumite condiţii co ncrete implică conservarea 

situaţiei date) ,  realÎ'tatea ca scop al schimbării trebuind 
să fie prezentă şi lÎII1 cea mai inal tă abstracţie. Fireşte, 

conside raţiile noastre de p�nă acum au arătat, de aseme
nea, că o intenţie de decizie care este orientată - prin 

mi� lociri - spre modificarea conştiinţei unui al t om sau 

a propriei conştiinţe vi:rează tot o schimba-re a realităţii. 
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Prin urmare, cercul de ins.tituiri reaile de scopuri care 

se naşte pe această cale este larg şi cUJPrinde o mare 

diversitate ; totuşi, ÎIIl fiiecare caz în  parte, el are limite 

care pot fi determinate precis. Deci, atrta tillIllp cîrt nu 

poate fi detectată o as tfel de intenţie de modificare a 

reali,tăţii, stări'le de cOlllŞti inţă, cum ar fi a:precierile, plă
n u irile, dorinţele etc.,  nu au nimic de� face în mod di

reot cu problema reală a libertăţii. 

O IJlroblemă mai complica:tă este în ce m-ăsură deter

minarea e�terioa'ră sau interioară a deciziei poate fi con

cepută drept criteriu al libertăţii acesteia. Dacă opoziţia 

dintre detel'lminare şi l ibe rtate este concepu tă abstract, �o

giIC ist , atunci se ajunge la concluzia că doar un dumnezeu 

atotputernic şi atotştiutor poate fi lă untric cu adevărat 

l iber, numai că, ,la rindul !Său - potrivit  esenţei sale teo

logice -, acesta a'r exi5ta dincolo de sfera libe rtăţii. Ca 

atribut al omullllÎ care trăieşte în societate şi care acţio

nează social, l�bertatea nu există nicioda.tă cu totul în 
a fa ra determi nării . Să ne amin tim doar, în  legătură cu 

consi'deraţiHe noastre an terioare, de falptul că chiar şi în 

munca simplă -apar anumite puncte nodaJle ale deciziilor 

şi că hotărirea de a adopta o anumită direcţie şi nu alta 

aduce cu sine o "perioadă de consecinţe" în care spaţiul 

de manifestare aJ deciziei se poate îngusta foarte mult, 

iar în anumi te condiţii poate deveni practic egail cu zero. 

Chiar în oazul jocurilor, de exemplu &În cazul joculu.i de 

şah, poate apărea o situaţie, creată ,parţial de propriile 

mu tări, în care este posibilă o singură mU/tare dată în mod 

neces-ar etc. Iar în ceea ce pri�te lTe l aţiile cele mai intim 

umane, acest Ilucru a fost exprimat foarte frumos de Heb
bel în tragedia sa Irod şi M ariamna : 

"li vine clipa fiecărui om 

Cîn d hăţu-i lasă cel ce-i mînă steaua. 

Un luCV"u-i rău, el dipa n u  o ştie 

Şi-oricare ar pu tea să fie 

DUn cele cafTe se petrec".  

In  afara acestui aspect, al existen ţei obiective a !puncte

lor nodale în cadrul lanţurillor de decizii, aspeot care este 

atât de important pentru conceperea concretă a Hbertă

ţii, analitZ.a alC es tei situaţii evidenţiază [ncă o c.arac teristică 

iwportanttă a determÎlIlării lSubiectului opţiunii. Este vorb� 
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de necunoaşterea necesară a u nmărvlo r  opţiunii sau cel 
puţin a unei părţi a umnărilor. Această structură este ine
rentă într-un anumit g·rad oricărei opţiuni,  totuşi, naJt ura 

ei canrt:i tativă trebuie să aibă repe rcus iuni cal i tative asu
pra opţiunii !Înseşi. Este uşo r de în ţeles că, ·�n 'Primul rind, 
viaţa cotidiană creează neîncetat alternat ive care apar pe 
neaşteptate şi la care, sub ameninţarea pieirii ,  trebuie răs
puns !fără intirziere. ln acest caz ţine de detenninaţia 
esenţială a alternativei că decizia trebuie luată fără să 
se cunoască pluralHtrutea componentelor, situaţia, urmă
rile. Dar ch iar şi aici decizia dispune de un mini·mum de 
l iberta te ; şi aici este vorba - oa un caz l imi·tă - de o 

opţiune, ş i  nu de un evenim€'nt natural detenninat de o 
cauzalitate pur spo ntană. 

I n tr-un anumi t sens, importan t  di,n punct  de vedere 
teorett:ic, chiar şi munca cea mai primitivă rep rezintă un 

fel de pol opus în raport cu tendin ţelle deS'C rilSe mai sus. 
Faptul că "perioada de consecinţe" poate apărea şi in 
p rocesuJ muncii nu schi'mbă .baza unei astfel de opoziţii .  
Căci orice instituire de muncă are scopul ei conCeţ ll't con
cret şi defini  t în gîndi re. Fă ră un astfel de scop n u  ar fi 
posibil n ici un tip de mun-că, în timp ce o opţiune apar

ţinînd t ipul ui de viaţă cotidiană descris mai sus are ade
sea obiec tive ex trem de vagi şi de neclare. Des igur, a ici, 

ca in toate cazu rile de pînă acum, I111UlJllCa este l,nţelealSă 
ca simplă .producătoare de valori de mntrebuinţare. De ai ci 
rezultă că subiectul care face opţiun ile ca opţiuni ale u nui 
schimb de materii al omul ui cu natura este determi nat 
doar de trebuinţele sale şi  de cunoştinţele sale asup ra 
determinaţiilo r naturale ale obiectului său . Anumi te ca te
go ri i ,  cum ar fi incapacitatea pe n t ru anumite tipuri dr 
muncă ca urmare a st ruc l uri i  soci ale a societăţii ( de 
exempl u, în munca scl avilo r)  sau opţiuni cu caracter so
cial care se opun real izări i muncii  ( Ide exemplu,  sabo taj u l  
în producţiile sociale ,supe rior dezvol tate ) ,  !Încă n u  apar 

pe această t reaptă. A.i ci doar cunoaşterea a.decvată obiec

tivă a materiei şi a proc eselor este releva ntă pentru suc
cesul realizări i ; aşa-n um�tele mo tive in terioare ale subiec
tului  nu intră aici în discuţie. De aceea, conţinutul Jiber
tăţii se deosebeşt e aici esen ţial de conţinutul ei în fo rmele 
ma i complicate.  Acest con ţinut ar ,pu tea /fi redat cel mai 
bine în fel ul u rmător : cu cît este mai a.decva tă cu noaş-
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terea dob� nd i tă de subiec t  asupra rapo nturi lor natura,l e 

l uate în cons ideraţie în momen tul  respec t iv, cu a,t ît  mai 
mare va fi mişca rea lui l iberă în cadrul  ma teri al u l u i .  Alt
fel spus : cu cît va fi ma i adecvată cunoaşterea lanţurilor 
cauzale care acţionează în momentul respec t iv, cu atît mai 

adecvat pot ele 'Să fie transfo rma te î,n lanţuri cauzale 
insti tui,te, cu atît mai 5igură devine dominaţia subiect ului  
aS UIpra lor, adică 'l ibertatea pe 'care o poate atinge ai'c i .  

Din toate 'acestea reiese că or,ilCe decizie opţio nală for
mează centrul unui complex social p rintre ale cărui com
ponente dinamice 'Se n umără dete rm i,narea şi l ibef1tatea. 

Fixarea scOlpului, odată cu lCare 'alpare noul on tolog ic ca 
exitStenţă socială, este un act alI J ibertăţii născînde, deoa

rece căile şi m ij loa'cele de lSatisfaJcere 'a trebui n ţe lor nu 
mai sîn t consec in ţe al e lan ţurilor cauzale spon tan biolo

gice, ci rezulta;te ale unor acţiuni stabilite şi realizate în 

mod conştient. Totuşi, acest act de l ibertate este deter

minat :în acelaşi timp diTelCt d e  necesitatea însăşi şi în

tr-u n mod 5tnns legat de aceasta, determinare mijlocită 
de acele relaţii ISOci,aJle care creează tipul şi cal itatea 

necesită ţii .  Acel aşi caracter dub lu, existenţa s imultflină, 
r elaţia recip rocă a de terminări i şi l ihertăţii poate fi co n

statată şi în realizarea scopului. Toate mij loace/le pentru 
aceasta Mn t date de J,a bun inceput 8n mod natural , iar 

această obiectualitate a lor determină ,toate actele proce
sului muncii, care constă, aşa cum am văzut, dint r-un 

lanţ de opţiuni. In lSlfirşit, omul care efectuează !procesul 
muncii  este dat - 'aşa cum este eJl in momentul respec
tiv - ca !produs al dezvo l,tării ante rioare ; chiar dacă 
m unca îl modifică, această cIDocJ.i.ficare !Se 'produce şi ea pe 
terenul capacităţilor care erau prezente la lîn\ceputul munci i  

în  realizări le e i umane - parţia l ,în mod natural, parţial 
soeial,mente ,constituite - ca momente codeternninante, 

ca posihiJităţi în seIlISul dynamis-ului aristotelic . Afi rmaţia 

noastră anterioară că oritce opţiune este concretă în esenţa 

ei ontologică, că o op ţiune generală, o opţiune în gene

ralI poate fi concepută doa r ca produsul mi ntal al un ui 

proces logic-gnoseo logic ,de abstra'ctizare se clarifică aJCum 

în lSensul că libertatea care se eXlprimă Irn opţiune trebuie 
să fie, de asemenea, con c retă ,în esenţa ei on tologică, şi 

nu gene ral-abstractă. Ea reprezin tă un cîmp de forţă 

detenninat al dec izi i lo r lîn cadrul unui complex soc ial 
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concret �n care acţionează - simultan cu acest com

plex - forţe şi reaJităţi artÎt naturale, cit şi sociale. Prin 

urmare, numai această totalitate concretă poate avea ade
văr ontologic. Faptul că MI cadrul ei, pe parcursul dez

voltării, momentele sociale cresc permanent au,t ab&oJut, 

cît şi relativ nu poate modifica datul ,fundamental amin

tit, cu atît mai puţin cu cit !În .cazul muncii, aşa cum 

este înţeleasă aici, momentul dominării naturii trebuie să 

rămînă momentul decisiv ohiar !şi �n condiţiile unei retra

geri, oricît de accentuate, a graniţelor naturii. Mişcarea 
liberă în cadrul materialului este şi rămîne momentul ho

tăritor 'pentru aibertate, !În măsura �n care aceasta se reali
zează 'prin opţiuni (În muncă. 

Nu trebuie să uităm însă că modul de manitfestare al 

libertăţii se conservă atît formal, dt şi !În conţinut chiar 

şi atunci cind munca a depăşit de mult 5tarea pe care 

am prezentat-o aici ca bază. Să ne gîndim, !În primul 

rind, la naşterea ştiinţei (matematică, geometrie etc. ) din 
experienţe de muncă tot mai generalizate. Prin aceasta 

se S'1ă:�te, desigur, legătura nemijlocită ou fixarea unică şi 
concretă a ţelului muncii individuale. Deoarece însă in 
mun că se menţine drept :verificare ul timă o aplicare de 
ultimă instanţă, fie ea şi mu3.tiplu mijaocită, deoarece nu 

se mod i fi că decisiv in tenţia ult imă - chiar manifestată 

Într-o formă puternic generalizată - de a transforma 

conex iuni  reale în conexiun i  i nstituite şi ,în instituiri teleo

logice, nici forma de manifestare a libertăţii specifică 

munc i i - mişcarea l iberă în cadrul materialului - nu 

suferă transformări fundamen tale . Oh iar şi �n domen iul 

producţiei artistice �ntilnim o situaţie -asemănătoare, deşi 

în aces t caz legătura directă cu munca �nsăşi este relativ 

rar evidentă (transformarea unor activităţi vitale, cum 

ar fi semănatull, recoltatwl, V'Înătoarea, războiul etc., !n 

dansuri ; arhitectura ) .  In aceste cazuri apar complicaţii 

mul tiplc, asupra cărora vom reveni TIlai tJrziu. Ele provin, 

pe de o parte, din acec..a că realizarea nClnij lo cită în 

munca însăşi este supusă aici unor m ij lociri foarte nu

meroase şi diverse, adesea ex trem de eterogene, pe de 

altă parte, din faptul că materialul, 1n cadrul căruia 

se naşte mişcarea 'liberă Jn ma terial ca formă a libe r

t�ţii, nu 'mai este simpla natură, ci mai IcurÎnc\ schimbld 
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de mate rii al socletăţii cu nat ura 'sau chiar însuşi pro

cesul exi.sten ţei socialle. Desigur, o teorie cu adevărat 

cUiprinzătoare, vastă trebuie .să ia. in consideraţie aceste 

complicaţii, 5ă le analizeze pe larg, ceea ce, de asemenea, 
nu este realizabil decît în cadrul eticii ; aoci este suficient 

să indicăm aceste pooibil ităţi, constatînd, totodată, că şi 
în aceste cazuri se păstrează forma fundamentală a liber
tăţii. 

Deoarece am văzut că în cadrul acestui complex se 
manifestă o indisolUibilă relaţie rec iprocă intre determinare 
şi libertate, nu ne surprinde faptu l că tratăriJle filowfice 

ale acestei probleme obişnuiesc să pornească de la  o poziţia 
dintre necesi tate şi libertate. O primă l�psă a acestei for

mulări a opoziţiei constă în aceea că filozofia în mod 

conştient orientată preponderen t logic ... gnoseologic, în pri
mul rînd filozofia idealistă, ide ntifică pur şi simplu de
terminarea cu necesitatea, ceea ce implică o generalizare 

raţionaHstă şi o extindere neîntemeiată a 'COnceptuhii de 

necesitate , o nesocoti re a adevăratullui ei caracter ontolo
gic exprimat în formula "dacă.. .  atunci" . I n  al doilea 
rînd, .în cea mai mare parte a filozofiei p remarxis te, în 

special în filozofia idealistă, domneşte extinderea o n tologic 

nelegitimă a conceptului de teleologie asUipra naturii şi 
istoriei, extindere pe care am cunoscut-o deja şi care în

greuiază extrem de mult înţelegerea problemei libertăţii 
sub forma ei autentică, reaJl existentă. Căci pen tru aceasta 
este necesară conceperea corectă a saltului caJitativ reali

zat prin devenirea umană a omului, care reprezintă ceva 
radical nou faţă de �ntreaga natură organică şi anorga
nică. Şi .filozofia ideaHstă doreşte să subl inieze prin opo
ziţia dintre necesitate şi libertate tocmai acest ceva nou ; 
ea :Însă il diminuează nu numai prin aceea că proiec

tează ân natură teleologia, .premi'sa ontologică a libertăţii, 
ci şi prin aceea că transformă opoziţia ontologic-strUlctu

rală într-o lip5ă a naturii şi a categoriilor naturii. Defi

niţia c.elebră pe care Hegel o dă raportullui dintre liber
tate şi necesitate şi care a exercitat o puternică ,influenţă 

sună in felul următor : "Oarbă e necesitatea numai intru-
"t A ţ i " "  5 ca. nu e 1Il e easa. . .  . 

5 G. W. F. Hegel. Enciclopedia ştiinţelor filozofice 
(Logica), Bucureşti, Editura Academiei, 1 962, p. 27 1 .  
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Fără îndoială, Hegel sesizează aici o latură esen ţială 

a problemei : rolul reflectării corecte,  al în ţelegerii corecte 

a c auzalităţii spo n tane, exiJstente ân !Sine . Dar chiar ex

presia "oarbă" indică acea eroare a concepţiei idealiste 

pe care am me nţionat-o mai SU5. Că'Ci eu",întul "o�b" are 

un sens real doar ca OIpu�u.l lui a vedea. Un obiect, un 

proces etc., care, potrivi t ese nţei sal e, nu poate deveni 

n iciodată conştient, nu po ate vedea n i,c iodată, nu este orb 

(cel mult într-un sens impropri u, metalforic ) ; mai cunnd 

el ,se află dincoace de opoziţia dintre ,vedere şi cecitate . 

D i n  punct de vedere onto logic, [n ceea ce susţine Hegel 

exact t!lSte faptul că u'n proces cauzal a cărui legi tate 

( necesi tate ) am înţeles-o corect poate înceta să aibă pen

tru noi acel caracter d e  necontrolalbilitate pe care Hegel 

dorea să-I desemneze prin cuvîntul o�b. Prin aceasta, 

procesUl natu ral cauzaJl ,însuşi nu a sUlferit :însă nici cea 

mai mică modificare ; totuşi, e,l poate fi tranSlformat acum 

Într-un proces institui t de noi, şi în acest sens - dar 
n umai �n acest seru; - încetează să acţioneze ca un proces 

"o rb". Că nu este vorba Însă doar de o expresie meta

forică - atunci orice observaţie polemică ar fi de .prisos 

o dovedeşte faptul că chia r Engels, atunci cind tratează 

această 'problemă, vorbeşte despre nel1bertatea animalelor. 

Repetăm că neliberă este numai acea fiinţă care şi-a 

pierdut libe rtatea sau n u  a dob!nd it-o încă.  Animal ele 

nu ,sînt nelibere, ele se află, de a'semenea, dincoace de 

opoziţia di ntre liber şi neliber. Defi niţia da.tă de Hege'l 

necesităţii este şi d i n  al t .punct de vede re esenţiaa ero

nată şi generatoare de erori. Aceas ta ţine de Iconcepţ ia  
s a  .logico-tel eo logică asupra întregulu i cosmos. A na l iza re

l aţiei reciproce d i ntre necesi tate şi l ibe rtate este rezu mată 

de Hegel în ,f'elul următor : "Acest adevăr al necl'sităţii 

este dec i l ibertatea" 6. Se ştie din prezentarea c ri t ică a 

s ilStemului şi a metode i lui  Hegel 'Că prin  desemnarea 

unei ca tego ri i d rep t adevăr al all tei c atego ri i se �n ţe1 ege 

constru i rea logi'Că a derivării categorii.Jor  un a d i n  alta ,  

ad ică desemnarea locului ei  ,în procesul de transformar� 
a substanţei ân subiect pe calea sp re lSubi<'C t-ob iee tu l  id e n t ic . 

6 Op. cit . ,  p. 283.  
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Prin această t recere ahs trac tizantă pe pla n ul me taf izic , 

necesitatea şi l ibertatea şi mai ales raportul lor redpro c  

pierd sensul concret ,pe care Hegel s-a Is trăduit s ă  li-l 

confere şi pe lCare el 'i-a descoperit de mai multe ori, aşa 

cum am văzut, 1n an aliza muncii ln,seşi. ,I n oadrUll aces tei 

gen eral izări apare fantoma unei identităţi, !În timp ce ne

cesi tatea şi libertatea autentică sînt cobo rîte la rangul de 
reprezentări imprOfllrii a,le conceptelor lor. Hegel expune 

sin tetic raportul lor în felul următor : ".  . . l ibertatea şi ne
cesitatea, ca opuse abstract una al teia, aJParţin numai fini

tului şi SlÎnt valabille numai �n domeniul lui. O libe rtate 

care nu ar conţine �n ea nici o necesitate şi o necesi

tate pură, l i·psi tă de libef\tate, sint determinări abstracte 

şi, în consecinţă, neadevă rate. Libertatea este, prin esenţa 
ei, concretă, determinată in sine pentru totdeauna şi, 

de aceea, totodată necesară. Cînd se vorbeşte despre nece

sitate, se iînţelege prin ea de obicei numai o detenninare 

din afară, aşa cum, de exemplu, in mecanica finită un 

corp oarecare nu se mişcă decit dacă e lovit de alt corp, 

şi anume în direcţia imprimată de această lovitură. Necesi

tatea aceasta este totuşi numai exterioară, nu este necesi

tatea cu adevărat in ternă, căci aceasta este tlibertatea" 7.  

Ahia acum se vede cit de gene ra toare de erori s-a dove

dit a fi caracterizarea necesităţii ca "oarbă" . Acolo unde 

eA"Presia ar fi avut un sens real, Hegel vede "o nece

si tate pur exterioară". Cunoaşterea ei nu o modifică in 

mod esenţial ; ea rămâne, aşa cum am ,văzut, în conti

nuare "oarbă", miar atunci cînd a fost cunoscută în 

procesul muncii. Doar m mălSura �n care este cunoscută 

în vederea realizării unei instituiri teleologice concrete şi 

este transformaiă mntr-o necesitate instituită �i �ndep1i
neşte ea f,uncţia !În contextul teleologic dat. (Vintul nu 

es te mai !puţin "orb" ca de obicei atunci cînd contribuie 

la efectuarea mişcărilor institui te ale unei mori de v1Înt 

sau ale unei bărci cu pînze. ) Ceea ce Hegel desemnează 

drept necesitate propriu-zisă în identitatea ei cu liber

tatea răm:Îne însă un mister cosmic. 

Cînd Engels in Anti-Diihring revine asupra celebrei 

definiţ i i  a lui  Hegel, el pur şi simpl u  respinge, pe bună 

7 Op. cit . ,  p. 96. 
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dreptate, toate construcţiile de aces t t�p, fără a mal con

sidera că meri tă să fie combăt ute . El ·conlentează afi r
maţia lui  Hegeil in felul următor : "Libertatea nu co ns tă 
în visata jndependenţă faţă de Uegile n aturii, ci în eu

noaşterea acestor legi şi .În posibilitatea dată prin aceasta 

de a le pune 5n mod .sistematic �n acţiune pentru ati n

gerea anumitor seopuri. Aceasta este valabil  atît ân ceea 

ce priveşte legi-le n atu rii exterioare, cât şi in ceea ce 
priveşte legile care guvernează existenţa fizică şi !pS ih ică 

a omului ânsuşi ... Libertatea voinţei nu înseamnă, aşadar, 

altceva deoît capacitatea de a hotări .în !Cunoşt inţă de 

cauză" 8. Prin aceasta, prezentarea lui Hegel este [ntr-ade

văr "pU!Să pe picioare" . Se ridică IÎnsă întrebarea dacă 

prin faptul că EngellS 'Preia aici formulăr�le lui  Hegel şi 

î-rulocuieşte conceptul de determinare - care,  datori tă 

caracterului său general, pare, desi.gur, neclar - pri n 

conceptul de necesitate, aparent mai prec is, oferi.t de 

isto ria .tradiţională a fi lozofiei , starea de lucruri ontologică 
a fost într-adevă r clarificată. Considerăm că opunerea 

tradiţio nală a <l ibertăţii .şi necesităţii nu poate cuprinde 

în întreaga ei amploare ,problema prezentată aici.  Dacă 

facem abstracţie de exagerarea logicilStă a conceptul u i de 

necesitate, .concept care a j ucat un rol ianportant atît în 

cad rul idealUsmu.lui  şi ,teologiei, oÎt şi 5n cad rul vech i i 

opoziţii materialiste faţă de ambele, nu ex i,stă însă nici un 
motiv să faceJn to ta l abstracţie, d i n  punct de vPde re 

on tologic, de al te categorii modale. Munca, procesul teleo

logic instituit care o conSltitu ie , este o rientată spre reali
tate ; realizarea n u  este doar rezultatUil real pe care-l 

obţine omul reaJ în lupta cu  realitatea I.Însăşi în cad ru l 

muncii,  ci, de asemenea, noul on tologic constînd .în exis
ten ţa soc i ală, spre deosebire de s imp la schimbare a obiec

telor în cadrul proceselor natu rale . Omul real se opune 

în cadru l m un cii întreg i i  real i tăţi  J a  care se referă munca,  

iar  în ac eastă o rdine d e  i de i trebuie \Să amintim că n u  

con cepem reali tatea doar ca pe una din categoriile mo

dale, ci ca pe o chintesenţă ontologică a total ităţii Jor 

reale. In acest caz, necesi tatea ( concepută ca o ('onexiune 

de tipul "dacă. . .  atu nc i " , ca legi tate concretă determi-

8 K. Marx şi F. Engels . Opere, voI .  20,  Bu cureş t i ,  Ed i
tura pol i t ică,  1 964, p. 1 1 2 .  
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nată ) este doar o componen tă, des�gur extrem de impor
tantă, a complexu lui realităţii pe care tocmai l-am exa
minat . Totu§i, real i tatea - de data aceasta concepută 

ca realitatea materi i lo r, proceselo r, condiţiilor etc. pe care 

munca i nten ţio nează 'să le folosească, in cazul dat, pen

tru ob iectivu l ei - nu este n ici pe departe pe deplin epui

zată de necesitatea u no r  conex i un i determin ate .  
Să n e  gînd im, î n  legătură cu aceasta, ,la posibili tate. 

Orice muncă presupune că omul cunoa-şte caracterul adec

vat al anumitor !Însuşiri ale obiectului pentru obiectivul 
său. Aceste [nsuşiri trebuie �ntr-ade'Văr să existe în mod 
obiectiv, ele aparţin existenţei respectivu lui obiect ; totuşi, 

mai ales în existenţa naturală a obiectului , ele au rămas 
latente, s imple posibi lităţi. (Amintim că şi anterior am in
dicat interde.pendenţa o nto�og ică a însuşiri i cu (posibilita

tea . ) Este o ânsuşire existentă �n mod obiectiv a anumitor 
pi etre de a putea fi utilizate - şleIui te într-un anumit 
mod - drept cuţi t, topor eoc. :Fără ,transformarea aces tei 
posibi l i tăţi existen te a natu ralului  în realitate, orice muncă 
ar fi con d amnată Ila 5teri l itate, �mposÎJbiIă.  In acest caz 
însă nu es te cu noscută vreo {o rmă de necesi tate, ci o 

posibi l i tate latentă. Nu necesitatea oarbă devine aici 'ne
cesi tate co nştientă, ci o posibi l i tate laten tă, care în afara 
procesu lui muncii ar răJmâne pen tru totdeauna latentă, 
este r�dic3.Jtă prin muncă �n mod conştien t !În sfera reali

tăţii. Acesta este însă doar un ag·poct al posibilităţii În 
cad rul procesului  muncii.  Cons�derat on tologic, momen

tul transfomnării subiectului care munceşte, momen t  evi
denţiat de toţi cei care ân ţeleg �ntr- adevăr munca, este 
î n  esenţă o trezire sistematică a unor posibi l ităţi care 
pînă atu nci dormeau 5n om ca 'simple ,posibilităţi . Proba
bi l că există puţine mişcări u ti l izate Sn muncă, !puţine 

dexteri tăţi pe care omul să le fi cunoscut sau măcar să 
le fi exerc i tat ânain te de apariţia procesului muncii .  Abia 

datori tă muncii ele devin din simple posibil ităţi ca:pac i
tăţi, care, în dezvo.l tarea lor continuă, ,fac posibilă trans

formarea ail tor posibi l i tăţi ale omului în reali tăţi. 
In sfîrşit,  nu trebuie să neglijăm nki rol ul întîInplări i, 

atît jn sens pozitiv, .cît şi în sens negativ. Eterogeneitatea 
condi ţionată ontologic a existenţei naturale face ca orice 
activi tate să se incruci.şeze neincetat cu .întîmplarea. Dacă 

se vizează transfo rmarea cu succes a illlstituiri i  teleolo-
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gi ce în real itate, cel care e,{oct uează munca trebuie S[l 
ţina seama Întotdeauna de în tîmplare .  Acest .lucru se poa te 
petrece în sens neg�tiv, subiectul muncii orien tîndu-şi 

atenţia spre ,înlăturarea consecinţelor pos ibile  al e u n o r  
în tîmplări nefavo rabi le, pen tru a le fa,ce n edăunătoare , 

dar şi în sens pozit iv, atu nci cînd co nj uncturi în tîmplă

toare sînt capabille să iSIJ>Orească randamen tul munci i .  Chiar 
şi  pe treapta mult mai înal tă a domi năr i i şti inţifice a 

real ităţii se cunosc cazuri cînd !În tîmplările au dus ,l a des
coperiri importante. Şi situaţii întîmplător nefavo rabile  
po t constitui punctUll de ple{:are pentru real i zări ex cep
ţion ale. Do rim să ilustrăm această idee printr- un exemplu 

aparent foarte îndepărtat : 'pereţii pe care au fost pictate 

frescele aui Rafael numi te stanţe au în mul te locu ri fere� 

tre care prin fo rma, mărimea lor etc.  sînt extrem de ne
prieln ice pentru compoziţia picturală ; punctul de pl e
c are este întîmplător, deoarece aceste încăperi au ex ista t  
înaintea proiectului frescelor. I n  ParTi as sau Elibera rea 

lui Pet ru, Rafael s-a arătat capabill să folosească tocma i 
acest caracter întîmp lător nefavorabil al co nd iţii lor pen
tru a real iza configuraţii spaţiaHe un ice, extrem de o r i 
ginale şi pro.fund convingătoare.  N i  se ,pare d e  la s in e 
înţeles ca astfel de probleme să 3Jpară penma.nent în cazu I 
muncii simple, in special atunci cînd ea trrbu ie să sr  
realizeze în con d i ţii determinate eterogene, c um se În
tÎmplă cu vînătoarea, navigaţia etc.  De aceea,  consid e răm 
că defi nirea trad i ţ ional ă a l ibertăţi i ca nec esi tate C l l nos
cută ar trebui în ţeleasă as tfel : rni�area l ibe ră în cad rul 
materi a l ul ui - deocamdată ne refer im doar la m u ncă - 

este posibi lă  doar atunci cînd rea l i tatea {'onsiderată în 
momen tul respectiv este c u noscu tă corect  în toate forme l e 

ei categorial e modale şi atunc i cîn d este corect  transpusă 

În  pract ică. 

Această ex ti ndere a defin iţ iei d ate de E ngels nu ll l u n a l  

că este i nev itab i l ă în cazul dat, atunci cîn d  do ri n} să 
sesizăm adecvat d i n  punct de vedere onto l ogi.c la n ivelul 
gîndirii fenomenul muncii şi re l aţiile ei c u  Il ibe rta tea,  ca re 

se revelează ,în ea, ci ,  to todată, indică Înt r-un ca? i m
portant metodo logi a depăşirii complete a ideal ismul ui he

gelian . En�ls a crit icat elemen tele  �df"al iste nem ij loc i t 

vizibile ale defi n i t iei hegel ien e şi pr i n aceasta a "pus-o 
pe picioa re" în tr-o manieră materia listă . To tuşi , I rl.S t u r l l � -



rea critică s-a realizat doar nemijlocit. Engels a scăpat 
din vedere faptul că Hegel atribuie, datorită sis temului 
său, o i,mportanţă crogicizant exagerată categoriei de nece

si tate, că, de aceea, el nu a ses izat spedficul particular, 
p rivi legiat §i el in punct de vedere ca tegorial al realităţii 

înseşi şi că din acest mo tiv nu a putut întreprinde Q 

ce rcetare a raportu l ui l ibertăţii cu modali tatea to tală a 

real i tăţii . I nsă deoa rece singurul drum s�gur care conduce 
de la diaJlec tica hegel iană ,la cea material istă constă - aşa 

cum a 'şi fost în maj oritatea cazuri lo r practica fillozofică 

a l ui Marx şi cea a lui EngeltS - în cercetarea critic

on tologică nepreconcepută a orică re i texturi dialectice 

pe baza stărilor de lucru ri subiacente ei, a trebuit ca in
sUJf icienţa s i mplei "răsturnări materialiste" a filozofiei he

gel iene !şi a idealismului  ,în general să fie arătată clar în 

legătură cu un pasaj amt de popular ,şi cu o putere de 

i nf,luen ţa re atât de mare.  

Cu excepţia acestei lilpse metodologice, Engels a Sn ţeles 
cu precizie şi claritate tipu.J de U,bertate lCare se naşte ca 
atare în ,muncă şi pe care l -am desemnat 'prin "mişcarea 

l iberă în cadrul material ului" . El afirmă an legătură cu 
aceasta : "Liberta tea voinţei nu Înseamnă, aşadar, decît 

capac i tate a  de a hotărâ �n cunoştinţă de c'auză" . In vre

mea cînd a fost sc risă de Engels, această deliniţie a 
părut pe depl in mulţumitoare pentru această treaptă a H

bertăţii .  Cond iţionarea ,tempo raJă a naşterii ei e�pl ică, de 

asemenea, de ce problemat ica prezentă a'ici, divizarea 

- în cadrul dezvoltării supe rioare posibi le - a în ţelege

rii dobîrl di re prin -muncă în ştiinţă au tentică atotcuprin

zătoare şi !Simplă man ipulare tehnologică i ... au scăpat din 

vedere lu i Engels. Aşa cum am arătat, această separare 

de drumuri este conţinută încă de la \Început .în cunoaş

terea natu ri i  pe care o urmăreş te ,munca. S-'ar părea, to
tuşi , că ea şi-a piendut actualitatea tÎn perioada dintre 

Renaştere 'Şi aV1În tul g�ndirii ştiinţ�f ice din secolu� al XIX

lea.  I n  sine, tendinţa dublă a fost, ,desigu r, întotdeauna 
prezen tă. In condiţiile existenţei unui număr redus de 
cunoştinţe generale ale omului primitiv asupra legi tăţii 

proceselo r natur i i e ra ,pe depl in firesc ca intenţiile cu

noaşterii ,naturii  să se concentreze şi să se limiteze la 

mica insulă a ceea ce putea ,fi cunoscut nemij locit. Iar 
at u nc i c�nd dezvol tarea munCll  a condus la apariţia ştii n-
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ţei, generalizările mai cuprinzătoare au trebuit să fi e 
adaptate reprezentăriJor ontologice - magice, mai tîrziu 

religioase - posibile atunci. De aici s-a născut o duali

tate aparent nesuprimabilă mtre raţionalitatea limitată, 

chiar dacă uneori concret sUJperior dezvoltată, din cad ru l  

muncii înseşi şi utilizarea şi aplicarea cunoştinţelor pentru 

o cunoa§tere a lumii şi orientare spre generalizările care 

puteau ,fi găsite in reaJitatea �nsăşi. Să ne gîndim, de 

exemplu, la faptul că opera ţi UJIli matematice relativ supe

rior dezvoI.tate şi obsexvaţii astronomice relativ exacte au 

fost  puse �n slujba astrologiei. Această dualitate cunoaşte 

criza ei decisivă în vremea lui Copemic, Kepler şi Ga

l ilei . Am amintit dej a că în această 'perioadă apare la 

caroinalul BellalIDin limitarea princitpiaJlă a teoriei ma

n ipulării conştiente, "ştiin ţiJfice" a ştiinţei ,la o manipulare 
practică a fo rţelo r, legilor etc. cunoscute. O perioadă 

îndelu1ngată a domnit impresia - chiar [ncă \În vremea 

cînd a scris Engels - că această încercare a r  fi fost 

definiti� condamnată să eşueze ; wnaintarea şt i i nţelo r 

moderne ale naturii, apariţia pe baza general izării lor a 

unei concepţii şti i n  ţifiee desp re 1 u nle păreau să fie 1 reZlS

tibille. 
De-abia la începu t ul secolului al XX-Ira, 'Ill1))C area 

contrară devine din nou influen tă. Nu este rrn lhnplător 

falptul că, aşa cum am arătat, cunoscutul pozit ivis t  Duhem 
aderă conştient la viziunea lui  Bel larm i n  şi o ap rec iază 
ca o ati t u dine corespunzătoare spiri tu l u i  şti inţifi c,  opu 
nînd-o lui Gal i ]ei .  In  rprimul capi tol a m  p rezenta t  p e  la J '� 

dezvoltarea deplină a acestor tendi nţe în eadrul neopo/. i 

tivismului, aşa înoit aici nu trebuie să  rBven i,m ] 30  p roble

mele partic ulare. Din punctul de ve.de re al problcl Ilei c a  r e  

ne interesează aici consta t�m eă astfel se c reează o s i tua ţ ie 
paradoxală : în timp ce pe treap ta prilni.tivă ca'rac ter l l.l 
nedezvol tat aiI muncii  şi cunoalŞterii  a rep reze ntat un ob

stacol pentru cercetarea on tologică au tentică a ex isten ţei , 
astăzi tocmai dominarea care se ext i ll de nel i m i tat  a n a

turii pooe piedici pe care ea insă§i le creează unei ap ro

fundări şi  generalizări existenţi ale a cunoaşte ri i ; acea�ta 

trebuie să lupte pe baza propriei  un iversali tăţ i  p rac t i ce 

nu cu fantasmagorii , ci cu !prop ria-i ,îngustime. 'reme i u r i l e  

ho tărîtoare ale opoziţiei dintre c u noaş terea existenţ�i  şi 
simp1 a ei man ipul are, .care se ma nifestă ac um în tr-o formă 

292 



l lo uă, l e  vom putea tra,ta pe la ng doar mai lU l !  u .  Deo
( 'clIndală trebu ie să ne mulţumim cu consta tarea fa,p t u l ui 
că mamipularea �i are rădăcinile, din punct de vede re 

l l iaterial,  în dezvoltarea forţelor de producţie, iar din 
p u nct de vedere ideal, în noile forme ale trebuinţei reli
g-ioase, că ea nu se nlai l imitează doar la respingerea 

u nei ontologii ,reale, ci că acţionează, de asemenea, prac

ti c �mpotriva dezvol tării ştiinţifice pure.  In cartea sa The 

Orgal1 ization Ma n , sociologul american W. II . Whyte 
a ra tă că noile forme de organizare a ,cerce tării şti i nţifice 

- - - ,planificarea, nlunca î n  echipă (team work) etc. - sînt 
Îl1 esenta ,lor  o rie ntate spre tehnologie şi că prin aceste 

fO l'm e ale ce rcetă rii autonome, productivă d in  punct de 
\ ede re ş t i in ţ ifi c ,  pIc au deven i t  obstac.ole 9. Doar tn 

l reacă t ami ntiul  că încă din a n i i  ' 20 Sinclai r Lewis a sem

n alat cu clarviziune acest pericol În roman ul său Martin 

A N"OlVsmith .  A trebuit  să ne referim ai ci l·a acest pericol 

toc mai pe n t ru că ac tual i{atea lui face ca defi niţia dată 
I ihe rtăţii de Engels, "capaci ta.tea de a ho tă d lîn cunoştinţă 
tI t' cauză" , să fi e pe a.ceastă 'tre�ptă 'extrem de proble
lua t ică. Căci manipulării .în cunoa.ştere - spre deosebire 
d e  v răj itori e tc .  - nu-i po ate fi co ntestată în nici un caz 

cu noşti nţa de cauză. ,I n condi ţiile actJUal�, IJlroblema con
cretă o consti,tuie di recţia dată o rientării acestei cunoştinţe 
de cauză. Scopul vizat şi nu doar cunoştinţa de cauză 

poate ofe ri un criteriu real, astfel ·Înoît şi în acest caz 
criteriul trebuie căuta·t �n raportul ou reali tatea însăşi. 
Orientarea spre o practici tate nemij locită, oricît de solid 
ar fi  ea întemeiată din punct de vedere logici st, duce, 

s ub raport on tologi c, 'Într-un impas. 
Am arătat anterior că structura originară a muncii  

cunoaşte modilficări esenţiale îndată ce instituirea tpleolo
gică nu mai este orientată exolusiv spre transformarea 
obiectelor naturii,  spre utilimrea p roceselor naturale, ci 

trebuie să detennine oamenii să îndepl inească, la mndul 
lor, anumite instituiri de acest fel. Această sdhimbare de
vine şi mai hotărîtă din punct de vedere cali tativ atunci 
cînd dezvoltarea ,duce la aceea că omul trebuie să facă 

din propriul său mod de comporta re, din propria sa in-

9 W. H. Whyte. The Organization Man, Penguin Books, 
I .ondra, p. 1 90 ş. u.  
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terioritate obiectul insti tuirii teleologice.  Traducerea tn 
viaţă treptată, neuniformă şi contradictorie 'a unor astfel 

de instituiri teleologice este 'rezultatul dezvoltării soc i ale.  

Prin urmare, fomnele noi nu pot fi  dobÎndite niciodată, 

pu r şi simplu, din rfomnele originare, nici cele 'Compl icate 

din cele simple, prin intermediul unei deri'vări mintale. 

Nu numai că modul lor concret de man�festare din mo

mentul respectiv este cOII1diţionat social-istoric, dar şi for

mele lor generale, esenţa lor se leagă de anumite trepte 

ale dezvoltării sociale. Aşadar, atîta timp cit Încă nu cu

no�tem, fie chiar  şi �n �inii le .lor cel e mai generale , 

legităţile lor - pe care vom âncerca să le  schiţăm iî 
capitolul uIUlător, in legătură cu problemele reproduc

ţiei -, n u  putem spune ll1imic concret Iprivitor la  natu�a 

lor, la legătum şi opoziţia d intre d�feritele trepte, la  con

tradicţiile in  terioare ale dilferi telor complexe etc. De aceea, 

tratarea lor prop riu-zisă ţine, de asemenea, de etică. Aic i  

putem încerca doar - c u  rezervele făJcute pînă acum -

să arătăm că, �n pofida oricărei complicări a s truoeturi i ,  

În pofida oricăror opoziţii calitative din oblect ş i  de 
aceea din scopul şi mij locul instituirii teleologice, determi

naţiile decisive p rovin totuşi, din punct de vedere ge

netic, din procesul muncii,  că rucesta - 'În pofida ori

cărei accen tuări a deosebiri i ,  care se poate transforma in 

opoziţie - poate servi ca model practicii soc iale § i  �n 

problema l ibertăţii. 

Deosebirile hotărîtoare se datoresc faptu'I'u i că obiectul 

şi  mediul realizării instituirilor teleologice devin to t mal 

sociale. După cum ştim, a'ceasta nu Înseamnă că ar d is

părea baza naturală, ci 'că orien tarea excl usivă spre na

tură, caracterist ică muncii, la care ne-'am referi t a ic i ,  

este înlocuită d e  intenţii care au, sub ralportul obiectu lu i ,  

un caracter mixt, tot mai pronunţat social .  Ohiar dacă 

în .ca:z;ul acestor inst i tu iri natura este 'coborîtă la rangul 

unui simplu moment, totuşi, trebuie păstrat faţă de ea 

comportamentu'l devenit necesar ân mun1că. La aceasta se 

adaugă însă un al doilea momen t. Procesele sociale,  si tua

ţii.Ie sociaJe etic. sînt În.tr-adevăr declanşate, în ul tirnă 

instanţă, de decizii luate de oameni în cadrul unor alter

native ; nu trebuie să uităm lÎnsă niciodată că acestea pot 

dobîndi o relevanţă socială doar atunci oînd declanşează 
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!:Ier i i  .ca uzale ,  ca re se ,mi�că mai mul t sau mai pu\ in  in

dependent de i n ten ţ i i l e  existenţei lor  i nst i tu i te,  con fo nn 

legi tăţilor care le  s�n t propri i ,  i manen te. Omul care ac ţ io

n('ază prac tic  în societate se afl ă ,d eci în fa ţa unei a dO l l a  

n a tu ri ,  î n  rapo rt c u  care ,  dacă v rea să o domin e c u  

succes, trebuie  să se compo l t e ,  mai ales neom ijloc i t ,  l a  fe l 
c a  faţă de p ri,m a natu ră .  Aeeasta înseamnă că e l  trebuie

să încerce să tra,nslforme ou nsu l  independen t de conşt i in ţa  

sa  al l ucru ri lor  în tr-u!lu.1 in� ti t u j,t , să-i i nlpr i rne pri n  cu
n o aş te rea �senţe i  lu i  pecetea vo i n ţei sal e .  O ri c e  prac tică 

soc i ală raţiO'nală t rebu ie să preia măca r atî t  d i n  s t r u c l ura 

o n gI nară a munci i .  

A ceasta n u  e puţi n ,  dar n ic i  to tul . Căci munca se ba
i"rază în escnţă pe faptul  că în natu ră existenţa,  mi'5-

carea etc. se compo rtă pe dopl i n  indiferen t faţă de deci

z i i le no astre ; 'n umai C'u noaşterea adecvată a naturi i  face 
posibilă ,domi,narea ei pl1actică. Ceea ce se pctrece în so

c ietate are, de asemenea, o legi tate imanen tă, . ,naturaIă" 

şi în acest sens se mişcă tot atît de independent  de 

al tern ativele noast re ca şi  natura însăşi .  A t unci cînd omul 

in tervine, to tuşi, în acest curs pri n acţiunea sa, este ine

vi tabilă o luare de poziţie faţă de proces, acce1ptarea sau 

respinge,rea Ju i .  Da·că acest lucru 'se pet rece conştient sau 

i,n conştient, cu o co nştiinţă lfallSă sau adevă rată, a'ceasta 
const ituie o problemă a că rei dezba,te re ar fi prematură 

aici . î nsă pentru o tratare atît de generală cum este cea 

pe car� o putem realiza aici,  acest 'a9pect ni,ci nu este 

hotăflîtor. I n  orice caz, �n complexul ,practicii apare ast

fel un moment cu ,totul nou, care i nfluen ţează conside

rabi l  tocmai natura libertăţii care se manifestă aici . Ana

lizind munca, am S'eos în evi,denţă faptul că în cazul pri

mei forme a ei ,  la care ne-am referit, ati tudi nea lăuntrică 

subiectivă nu joacă aproaJPe nici un rol . Acum însă -

desigu r, în sfere diferite în mod difer i t  -, această ati

tudine devine tot mai impo rtantă. Libertatea se bazează 

nu în ultimul flînd pe astrtel de luări de pozi ţie faţă de 

prO'c'e5ul de ansamblu al societăţii sau cel .puţin faţă de 

aspecte parţialle al e lui .  Aşadar, ai·ci , pe baza muncii  care 
devine socială se naşte un nou tip de li!bertate, caTe nu 

mai poate fi  dedus direct din munca simplă şi nu mai 
poate fi redus doar l,a mişcarea l iberă �n domeniul materi a

lu lui .  Numai cîteva din detenni naţiile ei esenţiale se păs-
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t rează lulu� i ,  a �a C lUIl am aratat, a " i n u  i n�ă po n d e r i  
dife ri te tÎn sfere diferi te ale p racticii . 

Este de la sine î'n ţeles că insti tu iroa 'telcologică ,  .Îm

p reună cu opţiuni le  pe care le conţine, trebuie să se con
serve in esenţa ei .în orice practică, in pofida tutu ro r  lJIO
d i fiacărilor, raJinărilor sau in terio riză ri lor. De asemenea, 
trecerea intimă şi i nsflparabilă a de ter.minării  şi � ihertăţii 
una în alta - care caracterizează instituirea tel eo logică 

trebuie să se menţină pretu ti ndeni.  Chiar dacă p ropo r
ţiile se modifică Î'n tr-atÎt încît rezultă 5chimbări cal i ta
t ive, s truc tura fundamentală generală nu se poate traru
fo rnla hotăliÎtor. Schinlbarea probabi l  cea mai impo rtan tă 
se p roouce în rela ţia d i n tre scop şi luijloc. Am văzut că 
Î11 tre ele  a domn i t  un an umit rapo rt de con tradicţie po
tf'nt ială lncă pe trcaJPt a cea mai pr inli tivă, raport care, 

de-.sigur, \Se dezvol tă abit exten5iv, oÎt şi intens iv abia 
atunci cind în obiec tul instituirii  scopului latmra precum

pănitoare n u  o mai constituie transformarea natu rii, ci  
a oa mooi,lo r. Desigur, �n decizia opţională se mC'nţine co

existenţa indestruc tibilă a libertăţii cu detcnminarea de că
tre realitatea socială. Totuşi, sub raport cal itativ nu es te 
acel'4i lucru dacă alternativa are drept conţinut  doar un 
adevărat sau neade,"ă rat determi nCiJbil pur cognitiv sau 
dacă îns�i insti tuirea scopul ui este rezul tatul unor a l ter

nati,ve de sorgin te social-u,ma'nă.  Căci este clar că, după 
a pariţia soci etăţi lor  împărţite în cla'se, o rice probl emă 
genereaz� direcţii de rezOllwre diferite în fu ncţi e  de po
ziţia de claJSă de pe Icare 5e caută răspu nsu l  la o di lemă 
de viaţă. Şi \a fel de evident este că odată cu accentua

rea to t mai t-Iu tern ică a soci alităţii societăţii aceste al ter
na tive trebuie să dobîndească o pondere me reu mai mare 
în funda rnentarea opţiunilor. ,A ici ,încă nu e posibi l să 

an alizăm concret aceste schimbări în structura institu i ri i  
scOlpului. S imp l u l  enunţ  că aiJCi trebuia să apară o astfel 

de direcţie de d ezvoltare este su ficie nt pen tru a a răta că 

fixarea scopului nu mai poate fi analiza tă p rin prisma 
cri teriilor muncii simple. 

Din cele de mai sus rezultă însă cu necesi tate că con tra
dicţiile dintre fixarea scopului şi mijloacele de reali

zare trebuie să se ascută corespunzător, aj ung1Înd să deter

mine deosebiri calitative . Fireşte şi aici se va a fla [n 

p rim plan intrebarea dacă mij loacele sînt adecvat,. reali-
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zării scopului fixat. In primul rînd însă, în decid ibll i
tatea exactă a acestei probleme se manifestă o deosebire 

atât de mare, încât ea nu poate să n ".1 apară de la bun 

început ca o deosebire calitativă. Căci, în cazul insti
tu irii  lanţJUrilor cauzale în munca simplă este vorba de 

cunoa�terea unor cau2lalităţi naturale a căror acţiune ră
mîne în sine neschimbată. Problema este doar în ce mă

sură au fost cunoscute corect esenţa lor stabilă, variaţiile 

lor condiţionate natural. "Materi alul" institui rilor cauzale 

care trebuie să fie re·al izate dincolo de această treap tă 

cu aj utorul mijloacelor are, totuşi, un caracter social, şi 

anume eI !Constă în opţiunile posibi le ale oamenilor. Ca 
urmare, acest material este principial neomogen şi, în 

plus, se af.Iă intr-o continuă schimbare. Aceasta ar în

semna un a tare grad de nesiguranţă a instituirii cauza·le, 
încit s-ar putea VOI1bi, pe bună dreptate, d.espre o deose

bire calitativă faţă de munca originară însăşi. Chil3Jr există 

o asemenea deosebire, deşi din istorie ounoaştem decizii 
care au d�păşit ou succes această nesiguranţă în cu noaş

terea mijloacelor. Pe de al tă parte, constatăm me reu că 

în ·cazurile mai complicate �nce rcăriJe moderne de a do

mina nesigu ranţa prin me todede manipu l ării  se dovedesc 

a fi extrem de problematice .  
Ş i  mai importantă ni se pare problema con trad; cţiei 

p05ibi le  dintre fixarea scopului  şi acţiunea de du rată a 
rn ij loacelor. Aici apa re o problemă sodală atît de impor

tantă, încit ea a cun@scut de t impu riu o tratare d'ilo
zofică generală şi a rămas, s-ar putea spune, neântre rupt 

pe ordinea de zi a g.indirii . Atît empi ritştii practicii so
ci ale, oî,t şi cri ticii ei moral i'ş ti se văd siliti în acest caz 
să se confrunte cu contradicţia menţionată. Fără să ne 

pu tem referi aici Ja probleme particulare concrete, ceea 
ce, de asemenea, va fi posibil doar in etică, trebuie să 

evidenţiem lTIcă o dată măcar prim'atul teoretic al consi

derării ontologice a practicii socia;le atît faţă de empiris

mul pract:cist, cit şi faţă de moralizarea abst ractă. Istoria 

ne arată adesea, pe de o parte, că mij loace care părea u 

adecvate raţional anumitor obiective eşuează "pe neaştep
tate" total, catas trofal, iar pe de altă pa1'lte că este impo

sibil - chiar din punctul de vedere al unei etoci adevă

rate - să se stabileaacă apriorl o tabelă ,raţională a mij

loacelor peJ'1mise şi nepernnise . Respingerea celor două ex-
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treme fialse nu se poate realiza deoÎt ,di,n ,pe rspectiva unei 

concepţii pentru care Iffiobi,lurile mo rale, etice etc. ale 

omului apar ca momente .reale ale exi'stenţei sociale, care 

devin Întotdeauna mai mult  :sau mai puţin efectiv active 
în c adrul unor complexe soc iale ipl i'ne de con tradicţii, 

însă unitare în conţinutul lor contradi ctoriu, dar care 

con-sti tuie permanent părţi componen te reale alle praoticii 

sociale, ele jucind, datorită acestei naturi a lor, un rol 

hotănîtor lin fa.ptul că un a'n umi t mij loc ( u n anumit mod 

de i.nf�uenţare a oamen i lor Ipentru a rezolva astfel sau .alt

minteri al ternatiiVele lo r) este adecvat sau n eadecvat !În 
atingerea unui scop, este eo rect .sau reprobabil.  

Pen tru ca o astfel de determinaţie provizorie - şi n e

cesaPIllente foarte abstractă an virtu tea .caracterului  e i  pro
vizori u  - să nu dea 'n aştere la nelÎnţelegeri, trebuie să 
adăugăm ceea ce rezul,tă cu necesitate din expunerea noas

tră de pînă aJOlLIn, şi anume că real itatea ontologică a 

comportării etice eoc. n u  !Înseamnă în nici un caz atît de 

mult încit recunoaşterea ei să poată ep uiza esenţa acestei 
compo rtări. Dimpotrivă. Realitatea soc ială a comportă ri i 

etice este determinată 'n u lin ul ti mul nînd de l egă t u ra 

ei cu cutare sau cutJare din valori,}e produse de dezvol

tarea soeială, de fel ul  Î'n care d�pinde în Imod real d e  

co nseIWarea, pereni.tatea e�c. aJCestora . Des�gur, dacă acest 

moment ar fi în mod nepeJ1mi·s abso'lutizat,  s-ar aj unge 

Ila o con cepţie ideal i·stă despre procesul  Isocial-ilStoric ; 

d acă acest moment ar  fi pu r şi si'mplu nega t,  s-ar aj u nge 

la acea a:bandon are a co nceptelor care estle i'nevi tabi lă în 

orilCe "politică a realului" tp racticÎlstă, chi ar  atunci dnd 

în vo rbe se revendică .de l,a M·arx . Prin u rmare,  chiar  

şi  jn această abondare, (prin fo rţa .imprej urări'lo r âncă foarte 

abstract genera:lă,  t rebuie să ţinem seama de fap tul  că 

importanţa aici e,videntă şi cresoÎndă a decizi i lo r  subi ec

tive 1n cad rul al terna tivelo r este i·n iţila l  un fenomen so

cial .  Pri n .aJceasta .n u este rel at ivizată in mod subiec t i vist  

obiectivi tatea procesul ui de dezvol tare - aceasta este doar 

o ·fo rmă de ma'n i,festare cond i ţ io na tă social a nemij lo

c i ri i  l u i  -, ci procesul ouiec t i v  Însuşi, datorită dezvol

tă ri i lu i  sU1pe rioare,  stabi l'eş te sarc i n i  a căro r  real izare 

poate fi declanşată şi menţinută doa r  'pri n această i mpor

ta,n ţă cresdndă a dec iziilor subiective. Da r toate vaJlori

ză rile, care 5e ma n ifpstă pri n as tfel de decizii  subiec t ive, 
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sînt ancorate în obiectivi tatea socială a valo ri lor, în j'm
portanţa 3JCe5to ra pentru dezvol tarea ob iectivă a spt'"Clel  
u mane, iar atît caracterul valloros �au onevaloros al  aces to r 
valorizări, c�t şi in tensitatea şi dum ta aoţiunii lor sînt, 
în ul timă i nstan ţă, rezultate ale acestui proces social
obiectiv. 

Nu este greu de sesizat cît de mult se �,nde părtează 
structu ri']e ac ţiunii care se nasc astfol de cele ale munc i i  
s.iomple. C u  toa te aces tea, o rici ne priv�ş te lucru ri le obiec
t iv va vedea că - pe plan ontologic - germeni, desi
gur doar genneni, ai acestor conflicte şi contradicţii sînt 
prezenţi încă în cel mai simpllu raport scop-1mijloc. Fap-tul  
că actual izarea socFal-i,sto rică a acestor gemneni generează 
şi complexe de probleme care sint  total mente noi  sub 
l13.port ca litativ î-l poate surprinde doar pe acela care nu 
concepe istoria ca o rea1l itate on tologică a existenţei so
ci al e şi d e  ac�eoa fie că ipostaziază valori le în entităţi 
"a temporale" , pur spirituale, fie că vooe în ele reflex€' 
pu r subiec tive ale uno r  p rocese obiect ive care nu po t fi 
i n f,l ucnţare de p rac tica umană. 

Si tuatia este foarte asemănătoa re şi în ceea ce pri
veşte efectele pe care le are mun ca asupra celui care o 
efectuează. Şi ,în acest caz, deosebi rile po t să fi e şi tre
buie să fie foa�te impo rtante ; totuşi, principalul din esenţa 
acestui proces se menţine chiar şi în condiţiile celor mai 
ma ri s.chimbări concrete. DesÎg7U r, avem În vedere influ
en ţele pe care mu nca le exe rcită aslllpJ1a însuşi omul u i  
care mu nceşte : 'necesi tatea :de a fi stăipîn pe sine, necesi
tatea l u,ptei permanente .impotriva propriilo r instinc te, afec
te etc.  Ne-am mai referit la această problemă, dar aici 
trebuie să repe tăm, accentuînd în mod deosebi t, că omul 
a devenit om tocmai [n această luptă, datori,tă acestei 
lupte wpotriva aJlcătui rii sale na turale şi că dezvoltarea 
sa superioară, desăMîI1Şi're a sa se poate real iza nunlai pe 
această cale şi numai cu aceste mij loace. Nu este întîm
plă,tor că încă morala popoarelor priomitive pune această 
problemă Î'n centrull comportării umane cuveni te . To t 
a tît de puţin întÎmlp'Iător estle şi jlaptul că orice mare 
filozofie morală, începând c u  Soc rate, stoicii şi Epicu r 
pînă la �nditori atît de diferiţi ca Spinoza şi Kan t, a 
fost confruntată neînceta t  cu această problemă ca pro
blenl a ce n trală a comportam�n tul'ui auten tic uman.  De-

299 



sigur, în munca însăşi era vorba doar de o problomă de 

finalitate : ea /poate avea rezulta tele dorite, poate pro d uce 

valo ri de în trebuin ţare, ceva util  doar a tu'oc i cînd, în 

procesul  muncii ,  ac eastă auto depăşire a subiec tul ui se rea

lizează permanent ; aşa stau lucru rile şi  în cazul oricăru i 

alt  obiectiv pract ic. Numai că acest f�p t 'putea să mai fie 

conceput doar ca o s imil itudine pur fo nmal ă în cad ru l  

p ractici i .  

Totuşi, chiar  şi  �n  munca !Însăşi es te vorba de mult 

mai mult.  I'l1 diferent de gnad.ul în care cel care efectuează 

munca este conştien t  de acest l uc ru, lin cadrul acestui 

proces el se produce pe sine ca membru al speciei umane 

şi prin a ceasta specia umană îru;ăşi. S-ar putea spun� 

chiar că d rumul spinos al au todepăşirii ,  care merge de la 

determinarea i nsti llctu ală naturală până la auto dominarea 

oo�tientă, este singurul dr.um real către lihertatea umană 

reală. Se poate discuta in contradictoriu despre proporţi i l e  

posibiJităţii de a realiza deciziile umane � n  natură ş i  societate, 

se poate _ aprecia oricît de mult  momen tul detenmi nări i în 

cazul oricărei fixări de scop, în cazul rezOllvării  une i 

a ltern ative ; dar  dobî,nd i rea dominaţiei de s ine,  a domi

naţiei  asupra propriei fi inţe,  in i ţial pur o rganică, este 

cu s iguranţă un act de J ibertate, un ul d i n  fundamen tele 

l ibertăţii .pen tru viaţa omului . Aici se in tîlnesc s.ferele de 

probleme ale spec ifitCi tăţ ii  (Gattungsmiissigkeit) în exitsten ţa 

şi în l ibe rtatea umană : depăşirea Iffiuţen iei  pur organ ice 

a speciei,  .con t i nuarea acestui  proces pri n apariţia speciei  

articulate ş i  care se dezvoltă, a omului  care devine fi i n ţ ă  

so c i ală rep rezi n tă - di·n pu nct ,de ved ere ontologic 

genetic - un act iden tic cu a c tUlI na.şter i i  l ibertăţi i .  Ex is

tenţial işt i i  îşi închipu ie că sal vează l ibe rtatea l a  n ivelul 

gînd irii şi c ă  o ridică la un nivel �;uperio r dacă susţi n 

că si tuaţia omu l u i  este de "a fi aruncat" în l ibe rta te 

(Geworfenheit) , că el este "COndaiJlln at" la l ibe rtate *. I n  
rea l i tate, o rice l ibe rtate CH re n u  Lşi a re rădăcin i l e  în 

socialitatea omului, care nu .se dezvoltă, fie şi în salturi, 

d i n  aceas ta este, desigur, o .  fan tomă. Dacă omul n u  s-ar 

fi autoc reat în mU'fi'că, p ri n m u ncă,  ,ca fi inţă de spec i e  

so cială, dacă l ibert:i tea n u  a r  f i  rod u l  a c t ivităţii  l u i  pro

p rl l ,  al autodt:'lpăşi rii sale ca natură p u r  orga n ică,  n u  a r  

* I n m a  n u!;c n s  : "ţt  re  e l  n lan t". 
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putea exista libertate reală.  Că l ibertatea cîştiga tă în 

mu'noo origi nară trebuie să fi ,fost doa r o l ibe rta te pri

m i tivă, l i,mi tată nu schimbă cu n imic faptul că l iberta

tea s.pi ri tuaIă,  cea mai înaltă fOfllTlă de ,l ibertate, trebu ie 

cuce ri.tă cu aceleaşi metode ca şi cea proprie  muncii in i

ti'ale, că rezul tatul a re, în ulti,mă instanţă - chiar şi pe 

treapta atît de in-altă a conştienţei - acelaşi conţinut : 

dominaţia individul ui  specific (gattungsmăBig) asupra sin

gu lari tăţii sale pur na turale, .particuJlare.  C redem că în 
acest sens munca poate fi rea l'mente ooncClp u tă ca model 

al o ri cărei libertăţi .  

Cu aceste consi'deraţii - şi ohiar înai,n tea lor, prin 

indi carea fonne�or de m,anilfestare superioare ale practicii 

umane - am depăşit cadrul muncii în .sensul pe care l-am 
avansat aic i .  A trebuit  să procedăm astfel deoarece mU'llca 

în acest lSen.s, ca s�mplă .prooucătoare de valori de între
bu intare, este Înt r-adevăr îoceputul genetic al deveniri i  
u'mane a omului,  dar conţine �n orita re di'n momentene 

ei tendinţe reale care transcend cu mult,  �n mod nece
sar. această situaţie in i ţială. Deşi această si tuaţie i n i ţială 
a muncii  este to tuşi o real i tate 1sto rică, a că rei consti
tuire şi edificare au avut nevoie de pe rioade de ti'mp care 

par infinite , am numit, pe bună drepnate,  p resupunerea 
noastră o abstrac ţie, o abstracţie  raţională, în sensul lu i  

Marx. E vo rba de faptul că  am făcut wnto tdeauna abs trac

ţie in mod conştient de amhi a n ţa soci-aJIă care se naşte 

odată cu munca, pentru a putea să despri ndem determi

naţiHe muncii înseşi cu maximum de puri-ta te posibilă. 

Se înţe1ege că acest l'ucru nu a fost pos�bil fără să arătă.m 
mereu în rudirile şi opoziţiile muncii în raport cu com

plexele soc iale .superioare . Credem a fi ati ns punctul  în 

care această abs tracţie trebuie şi poate să fie swprimată 

deJ'ini tiv, .în care putem trece la anali1Ja dinamici i  funda

men vale a socie tăţii, la procesua ei de rep ro d ucţie.  Acesta 

va fi {:onţinu tul capitolului  următor. 



BAZELE ONTOLOGIOE 
ALE GI,NDIRII SI AC�IUN,II UMAN,E 1 

1 

Lămuri rea, fie ea şi parţială, �n tr-o comunkare, măcar 

a principiilor celor mai generale ale 'alCelStui complex de 

probleme prezintă o dublă dificul tate. Pe de o parte, ar 

trebui să oferim o privi re de a nsamblu c r i t ilC ă  asupra 
situaţiei ac tuale a problemei,  iar pe de all tă pa rte, ar 

trebui să punem în lumină p ri ncipiile construcţiei unei  

noi on tologii, cel puţin structura ei fundamentală. Pentru 

a putea rezolva într-o an umită măsură măca� problema a 

doua, care este efectiv p roblema esenţială, t rebuie să 

renunţăm la prezenta rea, chiar oricît de concisă, a pri 

mei proMeme. Este bi ne cu noscut fap tul c ă  în wt1mele 

decenii, pe linia dezvoltării radica'le a unor tendi'nţe mai 

vechi din teoria cunoaşterii, neopozi tiiVi'5mul , c a ra c te riza t 

de respingerea din  principiu a oricărei probl eme on tolo

gice ca fiind neş.tiin ţifică, a cunoscu t o supremaţie abso

lută. Aeeasra s-a intimplat n u  numai în vi aţa fi lozofică 

propriu-zisă, ci şi in lumea practi'c i i .  Dacă lai tmotivele 

teoretke ale con ducerii pol i tice, mHi tare şi economice con

temporane vo r fi vreodată anali1Jate cu seriozi tate, va re

zuJl ta că ele sîn t  determinate - co nştie n t  sa u iIllConştient 

de metode de gindire neopozitiviste. Tocmai aceas ta a 

instaurat dominaţia lor aproape nel imi tată, rocmai aceasta 

va duce - dacă confruntarea cu real i tatea va aj unge 

pînă la crize făţişe - la răstu rnări mari, începînd cu 

viaţa politico-economică şi teT'lllin-înd cu filozofa rea în 
sensul cel mai larg al cuvin tuh l i .  1 nt ruoît ne aflăm ab ia 

la începutul p rocesului ,  cred că această observaţie es t e  

suficien tă.  

1 Comunicare preze n t ată Ia Congres ul nlon d i aJl dt' fi
lo,,( ) fi�, Viena, 1 96H.  
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Nici expu nerea noastră nu se va ocupa ,de eforturile 

on tologi'ce ale u'l,tim�lor decenii .  Ne ,mărginim la simpl a 

declaraţie că le con siderăm extrem de discutahile şi ne 

referim doar la uhima evo luţie a lui  Sartre, un i n i ţiator 

atît de cunoscut al acestei dirocţii ,  pen tru a i ndica cel 

pu ţin problematica şi orien tarea ei.  

Ea se manifestă în raportul c u  marxi&Illul . Ştim tfoa rte 

bine că .în istolfia fi lorofiei acesta a fos t rareori privit ca 

ontologie. ExpuneTea noastră, d�mpotrivă, îşi p ropu ne să 

demonstreze că la Marx hotărJoor di,n punct de vedere 

fi lozofic a fost faptul că, depăşind ideal i,smUlI loguc-onto

logic al lui Hegel, a &oh i ţat atâlt teo retoc, 'Cît şi pnactk 

contururile unei on tologii  materialist-i'stori-ee. Ro lul pre

gătitor alI lui Hegel a constat în aceea că el a conceput, 

Î n  felul  său, ontologia ca o istorie, s'chi�înd - în opoziţie 

cu ontologia rel igioaJsă - o ils torie necesară a dezvoa

tări i  care porneşte de "jos" , de la cel mai simplu, şi 

aj unge pînă ",sus", la obiec tivăril,e cele mai compli cate ale 

cu!l turii umane. Este firesc ca în a1ceste condiţii  accentul 

să cadă :pe existen ţa sodală şi pe ,prod usele ei,  după cum 

tot atât de ·ca racte ristic pent ru Hegel este �i faptul că la 

el omull apare ca propri u'l său creator. 

Ontologia marxistă e l imină din ontologia hegeliană 

toate elementele logic-dedulCti,ve şi  toate e lementele teleo

�og�ce ale istoriei dezvol tări i .  Odată cu acealStă "punelI'e 

pe picioare" materialistă, din se ria anomen telor determi

n ante ale procesului trebuie să dispară şi  sinteza simpilu

lui .  La Marx, p unctul de plecare nu-l formează nici ato

mUll, ca la 'Vechii materialişti,  n ici existenţa abstractă pur 

şi  si'mplu, ca la Hegel .  La el  nu există u n  astfel de punc t 

de pleoare ontologic. Orice ex.Îstent trebuie să fie mtot

deauna obiectual ,  �n totJdeauna lpa rte deteliIIlinantă şi de

terminată a unui cOlIIlplex concret . Acest f3Jp t are însă două 

consecinţe fundamentaJ1e. Mai înnîi, în treaga existenţă este 

un proces ilStori�, în a'l doi,lea nînd, categorii le  nu sînt  

enunţuri ,despre ceva .care există s.au cev.a care devine şi  

nici  principi i  ( ideale ) de modelare a mareriei, ci  forme 

determinante şi determinate ale materiei înseşi : ,,[omle 

ale exis tenţe i  concrete", "detel'minaţii ale exiiStenţei" . 

Deoarece poziţia radicală a lui M,a rx, c·are se di&tanţează 

radical şi de vechiul mate ri'a l ism, a fost interpretată de 

mu lte ori în .sp iritul vechi,  S"'ia născut  ideea .falsă ,că M arx 
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a subestimat importanţa c�tiinţei în raport cu existenţa 
mate rială. Vom arăta mai tîrziu .în mod concret că această 

concepţie este falsă. Deocamdată este vo rba doar de a 

constata că Marx concfWe conştiinţa ca pe un produs 

tÎ'rziu aq dezvol tări i ontologice materia·le .  Dacă acest fapt 

este inteIl>retat în sensul dumnezeului .creator al religiei 
sau în sensul idealismului platonic, se poate naşte, de
sigur, impresia menţionată mai sus. Dar pentru o filo

zofie materialistă a dezvoltării, produsul tîrziu nu trebuie 

să fie niciodată un produs inferior sub a$pectul importan

ţei ontologice. Faptul că conştiinţa refJectă reali,tatea şi că 

face .p05ibiIă, pe această bază, o prehrorare modificatoare 
a acesteia, constituie, pe planul existenţei, o forţă reală, 

nu o sIăbkiu'lle, cum ar fi judecată d in perspectiva unor 

a-specte exagerate, i reale. 

I I  

Aici ne pu tem ocupa doar d e  ontdlog�a exi,stenţei so

ciale.  Totuşi, nu putem wflprinde caracterul ei specifi'C 

d acă n u  luăm cunoştinţă de fap tul că o eXÎlS tenţă soc ială 

se poate naşte şi dezvolta doar pe baza unei exilSten\� 

or.ganice, iar  aeeastla doar pe baza existenţei ano rganice.  

Fonmele care pregătesc trecerea de la un mod de a fi  l a  

al,tul încep s ă  fie de�OIperi te de şt i'�nţă. Categorii le cele 

mai importante sub mport principial ale fomneJIo r mai com
pll icate ale exi,stenţei au fost deja puse �n Iwnină în opP 
ziţie cu fo ronate ei mai simple : �p roducerea vieţ ii în 
opoziţie cu sinvpla moelitfkare, adaptarea activă, care mo

diJ"ilcă in mod conştient mediul, in opoziţie cu adaptarea 

pasivă . De asemenea, a deven i t  cl ar că forma mai silInp lă 

a existenţei, oricit de mul te ar fi categori i le de t rece re 

pe care le produce, este totuşi dC'Slpă rţită pri'n tr-un sal t 

de naşterea reală a fornnei mai comp l i'Ca.te a ex i.s tenţe i . 
Aceasta d�n urnnă este ceva cal i tat iv  nou, a cărei ge n f'/,;1 

nu poate fi niciodată "Kl C!d u�ă" pur ŞI s i mpl u din fO rIn a 

mai simplă. 

Fiecare sal t de aces t fel es te urmat de edificarea no i i  

fornne a existen ţei. Chiar dacă astfel se naşte în totdeauna 

ceva caliltativ nou, tot�i, în mull te  cazu ri, aJCest ceva nou 
par� a n u  f i  n imic a) tJceva decît o t ra ns.[o rmare a mod l l -
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I i ior de rea� �ie ale exi� tC'll te i ,  d e  l,a ca r'C se plea.că În Hoi 

c a tegorii de acţiune, care de fi(ljp t co nsti tuie noul exis tenţei 

nou apărute. Să ne gi'llJd im, de exemplu,  la modul în care 

l umina, care a'cţione ază asupra pltasntelor in tr-un mod pur 

fizi-eo- chimic ( p rin aceasta declanşînd, desigur, ,încă la aces t 

nivel efec te vi talc specifice ) ,  generează la nivelUlI vederii  

animalelor superioare fomne de reacţie spec ifk biologice 

faţă de medi u .  Astfel , procesul de reproduc ţie i.n natura 

o rganică ianbracă tot lua i muh fOffilele adecva te esenţei 

lui specifice, devine to t nlai ho tănÎt o existen ţă sui generis, 

df'lşi întroneie rea pe fundamen te'le de existen ţă o dgina rc nu 

poatc fi n iciod ată supriluată. Fă ră a pu tea măcar să �hi

ţăm acest compl ex de }JlfObleIIlC, trebuie să obsenvănl că 
d ezvol t a rea superioa ră a p rocesului organic de rep roo u<" e re 

-- - devenirea hiologi'că, în sens prop ri u-zi,s, tot mai pură şi 

luai manifes tă - fO l11uează, cu aj u torul  percepţiiflo r sen

zo ria le, un fel de conşti inţă ,  un epifenoIllen i.mportant ca 

organ supeaior a l  fUn'cţionări i  l ui eficiente. 

Este necesar un anunli t nivel de dezvoltare a proce.selo r 

o rganice de reproducere pen tru ca munca să poată apărea 

ca bază dinarnic-s t ru c turală a unui nou tip de existenţă. 

Ni-ei în acest caz nu .p u tenl să insis tăm asupl'a numeroşilor 

muguri  de muncă care răiJ.nSn si'mpl i muguri, ruei asupra 

acelor fundături În care a 3lpă ru t nu numai u n  fel de 

munlCă, ci şi u nnarea necesa ră a dezvoltării ei, diviziunea 

muncii  ( a lbinele etIC. ) , deoaTece d iviziu nea muncii ,  fiX!În

du-se ca o .diferenţiere biologică a exernplarelor speciei,  nu 

poate deveni un prin'C�piu al  dezvoltării spre o existenţă de  

u n  t ip  nou, ci rămîne o stabi l i tate fă ră dezvol tare, o fun

dă tură a dezvol tării. 

Esenţa muncii constă tocmai in faptu'} că ea depăşeşte 

această captivitate a fi inţelor vii în confrun tarea biolo

gică cu mediul Jor. MomentuJ separato r  esenţia'l îl con

stituie ill U exec u tarea produrelor, ci ro lul conştiinţei, care 

tocmai aici încetează să fi e un simplu epifenomen 311 re

producţiei biologi'Ce : produsul,  spune !vfarx,  este un re

zultat existent încă la inceputul procesului ,,6n reprezen

tarea muncito rului",  cloci in mod ideal . 

Poa te părea sunp rinzăto r  f.3Iptul că tocmai în cazul deli

mitării materiaJ iste a existenţei naturii org3Jni'Ce de exis

tenţa socială i se atribuie conştiinţei u n  rol atît de im

portan t. Nu treJbuie să uităm llLsă că conlplexele de 
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problelne tCare apar aICI  ( t ip u l  lo r cel lnai  ,ina l t  este 

complexul de probleme al l ihe rtăţii 'Ş I necesi tăţi i ) pot 

dobîndi un sens real - tocmai din punct de vedere o n 

tologic - numai i n  condi ţii le u nui  ro l  ac tiv a l  conşti in

ţei .  Acolo u nde conşti inţa nu a ,deven i t  o .forţă a'C t ivă a 

existen ţei , opoziţia amin ti tă n u  poate să apară. Şi invers , 

pretutindeni unde conştii nţei îi revine în mod obiec t iv 

un astfel de rol, soluţia trebuie să fie !lllJ.f1Cată de ace�te 

opozi ţi i .  

Omul care munceşte, an ilmal uU deven i t  om prin muncă.  

poate f i  numit ,  .pe bună d rep tate ,  o f i inţă ca're ră�pul1d(' . 
Căci n u  există n ici u n  dubiu că orice activi tate de nllm.c ă 
se .naşte ca o soluţie care răspunde la  nevo i a  ce o de

clanşează. Totuşi,  esenţa l ucrul u i  n u  ar putea fi s u nprinsă 

dacă ,s-ar presupune că în acest caz este vorlba de un raport 
nemijlloci t. Dimpotrivă, omul devin e o .fiinţă care răsp unde 

tocmai prin aceea că el  - paralel cu dezvo l ta rea soci,a Iă ,  

într-un mod tot mai  accentuat - transformă pri n  gell1e ra

l iza re n evoi le sociale, posibili tăţi/le satisf.acerii lo r în în tre

bări, iar în răspunsul său la  nevoia care le  deda nşează 

în temeiază şi îmbogăţeşte ac tivitatea sa prLn a'semen ea mij 

loci ri ,  adesea multipl u rami fk,ate . Astfel , nu n umai răs

punsul, ci şi întrebarea este în mod nemij'loc i t  un p rodus 
a l  conştiinţei care conduce activi tatea . To tuşi , p rin acea sta 

răspunsurile nu încetează să  reprezinte ceea ce este pri nla r 

din punc t d,e vedere existen ţial în aces t complex de te r

minat.  Nevoia mate ria1ă,  ca ,mo to r al procesului  de rrepro

ducţie i n.divid ual , cît şi social ,  est e  cea care pune pen tru 

prima oară în mişcare în mod real complex u l  munci i ,  i a r  

toate m ij loci rille sîn t prezen te exis tenţ ial numai pentru a 

o satisface. Desigur, aceasta cu aj utorul lanţu ri\lo r de mij

lociri care transfo nmă n e'conten i t  atît n atura car,c înconj u ră 

soci etatea, cît şi oamen i i  care acţionează în cad r ul ei  şi 

relaţii le lor et'C . ,  fă,cînd ca în natu ră să d evi'n ă prac t ic 

active fo rţe, relaţi i, însuşi ri etc .  'Ca re a'l tfeH n u  a r  .fi put u t  

�ă decl anşeze asemenea efec te , totoda t ă  omul real izînd prin  

eliberarea ş i  domin area acestor !forţe înseşi o dezvol tare 

s upe rioară a capaci tăţi lor sale . 

Prin urmare, od ată cu mu nca este dată o n tologi.c pos i 

biJlitatea dezvol tării ei supe rioare,  .c a  ş i  a oa meni lor  care o 

exercită. Chia'r .prin acest fapt, dar mai ales pri'n înlocuirea 

adaptă rii pasive, pur reactive a p rocesului  de reprod ucţie 
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Ia mediu de către modificarea conştie ntă tŞi activă a med iu

lui ,  mumca devine nu pur şi si'mp3 u faptul p rin ca re se 

exprimă noua iSlpec�ncitate a existenţei  sO'ciale, ci - şi 

aceasta din punct de vede re on tologirc - ca zul model pen

tru j'n treaga JOl1mă nouă de existenţă. 

Cu oît urmărim mai aten t f unlCţion a'rea ei, cu atît Iese 

mai dt'a r în evidenţă acest caracter. Munca constă din 

insti tu iri teloologi'ce eare in fiecare caz ,pun în mişcare 

ICllnţu ri cauzale. A ceastă p ropozi ţie pur cOI1lsbatativă înlă

t u ră p rej udecăţi ontologice vec hi de mi,leni i .  I n  opoziţie  

C l i cauzalitatea , care reprezi n tă legea spon tană, în ca re  îşi 

găsesc eXlpresia lor gene rală toate mişcări le tuturor fonnelor 

existenţei,  teleologia e6te o fo rmă de institu i re - întot

deauna real iza tă de o conştiinţă - care, orientînd aceste 

mişcări �n direcţii detenmin ate, poate to tuşi să pună în 

mi'şcare n umai lan ţuri cauzale. Pri n U l1mare, atunci cînd 

f�lozofi iJ e mai vechi nu 'au recunoscut instituirea teloologi'că 

drep t o astfel de partic ularitate a exilstenţei soci'ale, a t're

buit  să se născocească, pe de o parte, un subiect transcen

dent,  i ar pe de altă 'Parte, o natură particul'ară a cone

xiuni lo r  Icare ac ţionează teHeologi'c , pentru a puooa atribui 

naturii  şi societăţii ten dinţe teleologice de ,dezvolta/re. Punc

tul de vedere docisiv în această !problemă il constituie du

blul caracter care se mani1fes tă în această stare de lUICruri : 

În tr-o societate care a deVlenit .realmente soci,aJlă, majo ri

tatea activităţilor a căror totalitate pune în mişcare ansam

b1 ul are, în tr�adevăr, o origine teleO'Iogi'că ; to tlliŞi , existooţa 

Jor reală, i ndife rent daJCă au răJlll.aJs izolate sau au fost s u

mate,  constă din conexi uni cauzale oare niciodată şi nică

ieri nu pot avea în nici o .privi n ţă un caracter teleologi'C. 

Oflice practică socială - dacă oon6�derMn mu.nca drept 
modelul ei - uneşte în sine aceste contrarii .  Pe de o 

parte, ea estle o decizie opţională, căJci în totdeauna fiecare 

individ uman trebuie - atunci rOÎnd ur.mează să facă 
ceva - să op teze pen tru sau împotriva respectivei acţiuni.  

Deci, orice acţiune soc,ială prov1ne di.ntr-o decizie opţio

naaă cu privi re la insti tuirile teleolo.gke care urmează. Ne

cesitatea socială se poate impune doar prin presiunea 

- adesea anonimă - asupra i'ndi,vizilor de a orienta deci

zia lor OIpţională .În tr-o anumită d�recţi'e. Marx descrie 

această situaţie în mod corect, afi rmând că oamenii sînt 

s i l i ţ i  de IDlprej urări să acţioneze �n tr-un mod determinat, 
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,.sub a:IllC l l  i I I  tarea de a p i c l'i" .  I n  u:I ti llld. ins t anţă însă, 
oamen i i  treb uie să real izeze to tuşi ei înşişi a('ţi unile lo r ,  

chi'a r dacă astfel ei acţio nează adesea î'mpo triva p rop r i i lo r 

lor convinge ri.  

Din ac eastă situaţie de nedepăJŞit a omului care trăieşte 

în societ'a'te pot fi derilVate - desigur, l uînd în conside raţie 

probleme:le mai complicate (:are apar în 5i tuaţii  mai com

plicate - toate probllemele reale ale complexului  pe ca re 

obişn uim să-a numim libertate. Fără a depăJŞi dOllleniul  
Ill unc i i .în sens !propriu-zis, pu tem să  ne referim la cate
go riile de valoare şi obligaţie (Sollen) . ,1 11 na tură nu ex,i(5 tă 

n ici una,  n ic i ceal'3l1tă. La drept \u rbind,  În  n a t u ra a no r-

g'a'n ică, trece ri'le de Ia a .. ,fi-aşa la  a-fi-al tfe l n u  au n i mic 

de-a face cu valorile.  In na tura organică,  runde p rocesul 

de I"elprod u'<., t ie inslfaInnă - din pu nc t de vede re existen

ţial - o adaptare la mediu ,  se poate dej a vorbi despre 

reuşi ta sau n Clreuşita ad3iptări i, .însă şi această opoziţie nu 
depăşeşte niciodată - tocmai di n punct de vede re existen

ţialI - limitele unui 5implu a-fi- ahfeI .  Cu totul dife'l"i t stau 
lucru rile în ceea ce priveşte munca. In general,  cunoaşterea 

dilSti,flige foarte dar ex,istenţa în si ne exis ten tă în  mod obiec 
tiv a obieetelor de existenţa lor pentru noi doar gînd ită ,  
obţi nută în procesul cunoaşterii .  In cadrul muncii însă, 

existenţa pentru noi a produsu/lui muncii devin e o însuşi,re 

a lui obiectu ală, existentă în mod real, tocmai acea Îns u

şire prin oare această existenţă pen tru noi îşi poate în de

plini funcţia ei  soci,ală dacă este corect insti tui  tă şi  reali-

1Ja tă. 'Prin aceast'a ea devine valoro�ă (tn cazul eşecul u i ,  

l ipsită de valoare, opusă valo rii ) .  NU111ai p rin obiee tu a l i 

zarea reală a exi5tenţei pentru noi pot să apară în nlod 

real valO1ri . FaptUlI că pe trepte supe rioare ale soci etăţi i  

vaJlo rile îmbra'Că forme mai spirituale nu suprirnă impor

tanţa fund amentală a acestei geneze on tologice . 

I n  mod asemăn ător IStau lucrurile ş i  cu obl iga tia. Obli

gaţia conţine un mod de compo rtare al �mUtl ui determinat 
de instituiri sociale de scopuri (şi nu doar de încli naţii n a 

tu ra,le sau spontan 'UIIIla'lle ) . Aşadar, esenţa muncii  ţi ne 

de faptul că în cadrul ei fiocCiJre mişcare, oame ni i  care o 

reaJlizează trebuie să fie d iTij aţi de scopuri de tenninate d i 
nai,nte. Deci fiecare mişcare este subo rdonată unei  ohl igaţii. 

Nic i aici nu se produce vreo mod ifica re decisivă d i n  punct 

de vede re ex.is,re nţial dacă această struc tu ră dinamică este 
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traIlSpusă în domenii  de acţiune pur spiritual e. Dimpotrivă, 

în acest caz, verigile existenţiaJle intermediare care duc de 

la modurile de comportare originare la cele mai tîrzii, mai 

spiri tuale, apar cu deplină CJlari ta te, spre deosebire de 

me todele logice-gnoseologice, în cazua căro ra drumul care 

duce de la fo rmele superioare la cele iniţiale nu poate fi 

sesizat, ba chiar ceIle d i n  urmă apar ca opuse din perspec

tiva primelo r. 

Dacă considerăm procesul de ansamblu al muncii din 

pe rspectiva subiectului care instituie, constatăm imediat că 
acesta reallizează, în tr-adevăr, conştien t linsti tuirile teleolo
gice , totuşi .  n i ciodată astfe\! jncît să poată avea o imagine 

de ansanlbl u a tuturor condiţiilor activităţii sale şi cu atât 
mai puţin a tu turor u rmărilo r ei.  Desigur, acest fapt nu-l 

împiedică pe om să acţioneze. Deal tfel , există ne numărate 

situaţii în care omul, amenin ţat de pieire, t,rebuie să 

acţioneze n eapărat, în pofida convingerii că poate cunoaşte 

doar o parte infimă a îrnprej urăridor. Chiar şi în cadrul 

muncii Înseşi ,  ornul ştie adesea că poate să control eze 

n umai un ce rc restrâns al împrejurărNor ei,  dar că, în

tr-un fel sau altul, totuşi este capabi� să o real izeze, deoa

J'elCe nevoia presează, iar munca oricum oferă perspectiva 

de a o sati'Sface. 

Din această situaţie ine,vitabilă rezultă două co nsec in ţe 

importante. Mai în tîi, dialect'ioa, interioară a perfecţionări i  
con tinue a muncii : î n  timpul executării muncii,  datorită 

observării rezul tatelor ei etc., creşte continuu cercul con

diţiilor deveni te cognoscibile şi 'ca ur,mare mu nca însăşi 

devine tot mai muh ilate raJIă, cuprinzînd domeni i  to t mai 

întinse, şi se dezvoltă to t ,mai mul,t, atît extensiv, cî t şi 

intensiv. Deoarece însă acest proces de perfecţionare n u  
poate suprima faptUlI fuooamen tall c ă  nu pot fi cunoscute 

toate împrej urările, ace&t tip de muncă trezeşte - para

lel cu creşterea ei - şi trăirea unei realităţi trans-cen

deIlJte, ale cărei fo rţe necunoscute omul Încearcă să le 

întHne cumva în Javoa rea sa. Nu este aici locul să ne 

ocupăm c u  diJ"edtele forme ale practicii magice, ale cre

dinţei religioase care sînt produse de alCe3lStă situaţie. Dar 

roe n ici nu trebu ie să rămînă nemenţi.onate, chiar dacă 

si tuaţia ami nti.tă nu constituie, la drept vorbind, decît una 
din su rsele acesto r  forme ideologice. Aceasta în speciail pen

tru că mun c a  n u  este doar cazul -model obiec,tiv on tologic 
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al oricărei activităţi umane, ci  şi în cazurile amintite 

aici - modelul nemijlocit pentlru creaţia div,ină a reaili
tăţii, pentru ori'Oe produs creat teleollOgic de un creator 

atoateştiutor. 
Munca este o instituire conştientă ; ea presupune deci 

o cunoaştere concretă, chiar dacă niciodată perfectă, a 

unur scopuri şi mij loace determinate. Deoarece, aşa cum 

am a răJtat , dezvol ta'rea, perfecţionarea fac parte d�ntre tră

săturile ei esen ţiaie, ea se consti,tu ie dînd naştere uno r 
struoturi sociale de ord�'I1 superior. Poate că cea mai im
portamtă dintre aceste diJferenţieri este autonomizarea cres
clndă a munoiJlor preJlimmare, desprinJderea, întotdeaun;t 
retlrativă, a cunoaşte r-i i de scop şi mij'loc în munca concretă 
însăşi. MaJ1:e·m�tica, geometria, fizica, ch im ia etic. au fost ini
ţial părţi, momente a,le acestui proces de pregăti re a mun
cii. Treptat, ele au devenit  domenii au tonome ale cunoaş

terii, fără să-şi poată pierde vreodată pe deplin această 
funcţie iniţială. Cu cit aceste ştiinţe ,devin mai unI.ver
sale şi mai autonome, cu atH devine şi munca mai uni

versală şi  mai pemecţionată ; cu cilit ele se eXJtind , devin 
mai intensive etc.,  cu at1Ît mai mare este infl uenţa cu

noştinţelor care iau naştere astfel asup ra insti tU'irii  obiec

tivului munci i  şi asupna mijlloacelor de real i�re a e i .  
a astfetl de diferen ţiere reprezintă dej a o fo rmă re

lativ evoluată a diviziun ii  munci i .  Aceasta însăşi este însă 
consecinţa cea mai e lemen.tară a demol tări i m uncii  înseşi .  
Incă înainte de a fi  aj uns la o dezvolta're i'l1tensivă de
plină, cam în pe,rioada istorică a culesul ui ,  această con

secinţă apa re dej a !În legătu ră cu VlÎnătoarea. Ceea ce 
ne  interesează aici din punct de vedere ontologic este 
aJpa ri.ţ ia  unei fonme noi a institu iri i  teleologice : acum 

n u  mai este rvorba de a prelucra. o pa nte a naturii  în 

con fomni,tate cu obiective\le uma ne,  ci de a determina un 
om (sau mai mulţi ) să re�l i:t..eze insti tuiri le telleO'logke 

înt'r- un mod stabi l i t . ,I n t rucit o m uncă deter,mi nată, oricit 
de  dÎlferenţia,tă este divizi unea ,munci'i care o caracteri

zează, poate avea doar u n  scop p rincipal uni,tar, t rebuie 

găsite mij loace care să garan teze, în pregăti rea şi real i -

1ia rea muncii, caracterul uni talf al  obioctivului .  De aceea, 

aceste noi instituiri teleologice trebu ie să devină a'ctiiVe 

odată ou diviziunea muncii şi 'Ul,terior ele r�min un mlJ 

loc ind ilspe nsabi 1 în OrIce muncă bazată p e  diviziunea 
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nlunc i i .  Od a tă c u  d ife re n ţ i e rea soc ială supe rioară , cu 

a.pa ri t i a  soc i e tă ţ i i  ,împărţi te în  clase şi ca ra, t c riza l;l de 
i nterese antagonice, acest tip de instituiri releologi.ce de

vine baza sp i,ritual-structurală a ceea ce marxi.smu l n u
meşte ideologie.  Cu al te cuvinte, în ca.drul co nfli c tt> l o r  

p e  ca re le creează co n t·pad itcţ i·i le produc ţ i i lo r  mai  d ez

voltate, ideologia ofe ră fomnele în  care oa,menii  dev i n  

conştien ţi de aceste co nfl icte şi l e  rezolvă. 

Astfel de confllicte afec tează tot m,ai putern ic în treaga 

vi ată soc ială. Sfe� lor cupri nde de l a  opozi! i i le  pri va ti' 
din nIU nea individuală ş-i din vi'aţa cotidiană, care s i n  t 
rczolv.ate nemij locit pri va t, pînă la  a'Cele conlplexe de p ro

bleme importante pe care pînă acum omen irea s-a s.t ră

d u i t  să le rezolve pri n marile ei răs turnări sociale.  Ti pul 

st ruoturaJl fundamen tal are însă pretuti'n den i t răsă t u ri 

esen ţiaJle comune : aş.a cum pen tru munca însăşi cu noa5te

rea reală a proceselo r natu ra"le l uate în con5ideraţie era 

i ndispensabilă pentru a realiza cu succes tocmai S('himbul 

el e subs tanţe al societăţ ii  cu natura, tot astfel jn  ac e.:; t  

caz este i n dispensabilă o anumită .cunoaşte re a n aturi i 

oamen ilor, a relaţii lor personale şi soci ale d int're ei  pe n

tru a-i determina �ă realizeze instituiri le te'Jeologice do 

r i te. ModUlI în care, din astfel de cunoştinţe, care se nasc 

d i n  nocesi tăţ�le vieţii şi care la început Îmbracă fonna 

ubicei urilor, a tra,di ţ iei , obişn ui nţei şi chiar a mi turi l o r, 

apa r mai tîrziu fo rme de a proceda raţionalizate,  ba 
c h i ar ştiinţe, constitu ie, aşa cum spune Fon tane, un do
men i u  vas t. De a'cee a, el nu poate fi tratat În tr-o eXlpll
nere. Ne pu tem refe ri doar Ia faJptul că cu noşti nţele care 

i nfl uen ţează sch imbul de subs tanţe cu natura trebuie sl 
fie mai uşo r detaşaJbile de insti tui  ri Ie  teleologice pentru 

a căror f u n d amen tare s-au .născ ut decît acelpa care vi 

zează in:fl uell ţa l�a oa menilor ş i  grupelor de oameni .  A ic i ,  

reI a ţi,a d i n tre scop şi  in temeierea pe ounoştin ţe este mul t 

mai in t inlă . Aceagtă co ns tatare nu trebuie să ducă însă 

în nici  u n  caz la o hipentrofiere pe pl an gnoseologic a 

uni  tăţii sau a d i fe renţei absolute. Exi·stă simulta n  ele

ITle nte on to logice comune şi  deosebi ri ontologice, care-şi 

pot găsi rezolva rea doar Într-o diallecti�ă soc ial-istorică 

concretă. 

A ic i  nu am .pru,tu1t dec:ît să ind.icăm fu ndamentul so

c ia l -o l l t ologic. O rÎ'ee r.veni.ment soc iad provine d i n  insti-
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tuiri teleologice indivÎlduale, dar el însuşi a1re un ca rac

ter pur CaJUzaJ . Fi'reşte, geneza teleologică are consecinţe 
importan te .pen tru toate procesele sociale. Pe de o pa rte , 
astfel pot lua naşte re obiecte, împreună cu toate uf'mă
ri Ie lor, pe care natu ra Însăşi nu ar  fi putut să le pro

ducă ,niciodată. PeIlltru a ne reprezenta şi această stare 

de l ucruri pe o treaptă p rimi tivă, să ne gîndim, de 
exemplu ,  la roa;tă. Pe de alItă pa rte, sensul de dezvoltare 

al oricărei soeie.tăţi constă în 'a'ceea că necesita tea Înce

tează să acţioneze ,s,pon tan-omecanic şi că mod ul ei tiplc 
de manifestare devine tot mai pronunţat, acela de a-i 
determina, de a-i OOIllStruIllge, de a-i forţa pe oame n i  să 
adere la anumite decizii teleo!logice 'SalU de a-i  îndepărta 

de ele. 

Procesul de ansambl u al societăţii  este un proces cau
zaI care �re prop ri i le sale legi tăţi,  dar nicioda,tă o fi nal i

tate obiectivă. Chiar şi acolo unde oam eni i  sa u grupele 
de oameni reuşesc să reaJl izeze obiectivele pe care şi le-au 

propus, rezultatele sînt însoţi te, de regulă, de fenomene 

cu totul diferi te de intenţia in iţ ială.  ( Să ne gîn d im la 
faptUll că dezvol tarea fo rţelo r de p rod u'c ţie în a n  tichi  ta te 
a distrus bazele societăţ i i ,  că această dezvol tare a prod us 

Într-m n  anumi t stadiu a l  c alpital ismul u i  c rize economi-ee 

care se re'Petă periodi,c ş .a .Il1l.,d . )  Alceas tă di®c repanţă 

lăun trică dintre institui ri Ie teleologi1c e şi u rmări le :lo r  

cauzale se a'ccentuează odată cu dezvoltarea soc ie tăţ i lo r, 

odată cu i ntensificarea participă ri i  social-uman e  la ele.  

Desigu r, şi  acest aspeot trebuie în ţeles din pe nspeotiva 

ca racterului său con tradicto ri u conc ret.  Anumite eve

ni mente economice importante (de exempl u, criza din  

1 929)  pot avea aparenţa uneI ca{ast rofe natu rale i re

zistibile.  Isto ri a anată Însă că tocmai i'n cele mai mari 

răsturnări - de exemplu , în mari le revo1 uţii - ro lul 

a ceea ce Len in obişnuia să n umească fac to rul subiectiv 

a fost extrem de important.  Deosebi rea dintre ins ti tui r i le  

teleologke şi  u rmări le  lor se eXJpri rnă jn or,i'Ce caz ca 

preponderenţa de fap t  a elemen telor şi tendinţelor ma

re ria1e �n c(iJdrul procesuJ u i  de reprod ucţie al societăţ i i .  

To tuşi, aceasta n u  mnseam n ă  n Îlc i odată că el  ar  putea 

să se impună permanent în mod necesar, ,fă ră a tolera 

n ici  o rezistenţă. Fac torul lSubiectiv, proveniJt din reac-
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ţiile umane faţă d e  .astfel de tend i nţe de mlşcare, ră

mîne pel1Ill:anen t  în nume ro ase domenili fie u n  factor care 

prod uce mod idicări , fie chi ar un fac tor decisiv. 

I I I  

A m  încercat să arăJtăm modul în ca re cat{ �ori i le hn

tă'l1îtoare şi con exiun ile lor d i n  ca d rul exi s ten ţei soci ale 
sîn t  date dej a în m uncă. Proporţ i i l e  aces.tei expu n rri nu 
ne penni t să urmărim Ilie şi foarte sumar trece rea trep

tată de la mu ncă la totalit·atea soc ietăţi i . (·De exempl u ,  

n u  pu tem analiza deloc treceri atât  de importante cum 

ar fi trecerea de la valoarea de în trebu in ţare la valoa rea 
de schi1nb, de la aceasta la ban i etc. ) 

Pri n u rmare, ascultătorii  mei t rebui e să-mi perm i tă 

- pentru a putea prezenta cel puţin în tr-un mod foartE' 

succint importanţa ontologiei sc h i t.ate pînă ac um pentru 
societa te în a ns.amhlUJI ei,  pentru dez\"oltarea ei şi perspec

tivele acesteia - să sar pur şi simplu peste domenii me

diatoa re de fCiJpt ex trem de i nlportan te, pentru a pune în 

IUllllină ceva mai clar cel puţin legătura cea mai gene

rală di n tre CiJCest început genet ic  al societăţii şi istoriei şi 

dezvol ta rea ei însăşi .  

I nainte de toate es te vorba de a vedea în  ce con stă 

acea necesitate eco nomică pe care în imagi nea de a n

samblu -a operei lui Marx adepţ i i  şi advers a,ri i lui obiş

nuiesc fie să o edogieze, fie să o d ispre ţu i ască , cu egală  

neinţelegere . De la  ,început trebuie să  evidenţiem fap tu l 

de la sine înţeles că n u  avem de- a face cu u n  proces 

necesa'r natural, deşi Marx î,nsuşi, polemizînd cu ideali s

mul, utilizează astfel de expresi i . Am i ndicat deja în mod 

explicit baza ontologi.că : cauzali tatea pusă în mişcare pri n  

d�cizii opţionale te'leologice . De aici re2n.lltă c ă  cunoştin

ţele noastre conc rete asupra acestui ,proces trebuie să 

aibă în esenţă un caracter post festurn.  Anumite tendinţe 

generalle sînt, desigur, vizibile, însă ele se realizează în 

mod concret atît de neunifornn, încît de cele mai mu l te 

o ri nu putem dobînd i decît o cunoaştere ulterioară a 

naturi,i lor concrete ; de-abiia modurile de realizare a struc

tu rilor sociale m'ai diferen ţiate, mai complexe arată olar 

care a fost sensul real al direcţ ie i  de dezyolta re a unei 
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perio�de de trecere. Prin urmare, as tfel de te ndinţe pot 

fi su rprinse exact de-abia u l terior ; d,e asemenea, cu noştin

ţe le, năzuin ţele, p revizi uni le  sociatle care s-au format 

în tre timp şi care nu .s�n t în n i'ci un caz cu to tul i ndi

ferente pe ntru dezvo!lta re,a te ndinţelor .înseşi sîn t  confi r

mate, respectiv .infi rmate, de-abia ulte rior. 

In cadrul dezvoltări i  econ omke de pînă ac um pu tem 

sesiza trei astfell de direcţi i de deZVlo l tare care s-au real i
zat - deşi,  desigu r, adesea e�tre!Il1 de neu n i fo rm -

totuşi i n depe n dent  de VIOi'l1ţa şi  cU'l1oaşterea care a u  stat 

la baza i nsti tui ri'l'Or tdeologi ce. 

In primul rî.nd, este vorba de red ucerea tendenţial 

constan tă a timpului de muncă soci,aI1men te necesar pen

t ru reprod ucerea omului .  AlOest fapt - - e a  tend inţă ge

nerală - n u  m ai este astăzi contes tat d e  n i meni.  

în al doile a  rînd, însuşi ac est proces de rep roducţie  

a deveni t tot mai social . AJtunci  cî,n d 11arx vo rbeşte despre 

o permanentă " retragere a grani ţelor  natural e" . el  înţeleg-e 

pri n  a'ceasta, pe de o parte,  că în temeierea \-ieţii  umane 

( şi de aceea soc i ale ) pe procesele natural e n u  poate fi 

n i ciodată în în tregime SJUprimată,  iar  pe de al tă parte , 

că p a rti'c iparea canti tativă si n , l ; t � tiv� "'1 T1 � t  . . ... .." l , , 1 ._� : � :..:.:-
atît în producţie, cît şi în prod u se desc reşte con tin u u ,  

că toate mom entele hotărîtoa re ale rep rod uc ţiei umane 

- să ne gîn d im la astfel ,d e mome n te n a t u ra l e  c um a r  

f i  h răni'rea ş i  sexual i tatea - încof1po rează tot m a i  m u l t  

momente sociale, sînt tran sfo rmate de către ace-.s te a î n  

m o d  'continuu ş i  esen t i al . 

I n  al trei lea rînd , dezvol tarea economi că c reează, de 

asemenea, legă,tu ri canti tative şi cal i tat ive to t mai pu ter

nice Între d i feri te soc ietăţi de-si ne .. stătătoa re,  la  o rigine 

foarte mici ,  care co nstitu i au i n i ţ ial  în mod obiect iv,  real , 

specia umană. Prepon deren ţ a  e·con omică a pieţe i  mo n

diale, care se impll'ne astăzi tot m ai p u t e rn ic ,  ne pre

zintă dej a - cel putin ,general econom i c  - o umani tate 

u n i fi'cată. Ce-i drept, u n ificarea se imp u ne doa r  ca exis

ten ţa şi acţiunea u no r  factori de u n i tate eco nomici real i .  

E a  se realizează concret Într-o l ume Î,n care această in

tegrare gene rează cele mai dificiUe şi ma'i a·cute conflicte 

pentru viaţa oamenilor ŞIÎ a popoarelor ( problema n egri-

lor în S.U .A. ) .  
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I n  toate aceste cazuri este vorba de tendinţe de o im

portanţă decisivă ale traI1lSformăii externe şi interne a 

exis tenţei sociale, prin care aceasta dobîndeşte un con

ţi nut prop ri u constînd în aceea că omul a devenit  din tr-o 

fiinţă natura.1ă o person alitate umană, d i ntr-o specie ani

mală relativ !Superior dezvoltată specia umană, umani ta
tea. Toa te acestea sînt produsUll seriilor cauz�le care se 

nasc în cadrul complexuJui societăţii .  Procesul însu'Şi nu 

are n ic i  un scop . De aceea, dezvoltarea lui superioară 

incl ude in trarea în acţiune a u nor cont radicţii to t mai 

fundame ntale , de o specidici tate tot mai 'naltă. Progresul 

este într-adevăr o sinteză a activi tăţi lor uma ne , Însă 

n iciodată în depl ini rea lor în sensul vreunei teleologii ; aşa 

se şi expl ică de ce această dezvoltare distruge mereu îm

pli n i ri p rimi tive atît de frumoase, dar mărgini te din punc t 

de vedere economic ; tocmai de aceea prog,resul obiectiv 

economic apare întotdeauna sub forma unor noi confl icte 

sociale. Astfel se nasc din comuni tatea originară a oa
menilo r ant inorniile aparent insolubile aJe opoziţii lor de 

clasă ; de aceea, chiar şi formele cele mai supărătoare 

ale in'llmanităţii sînt rezultate ale unui asemenea pro

gres. Astfel,  la început, S'Clavi a este un progres faţă de 

canibalism ; tot aşa astăzi, carac terul general al Înstrăi nă

rii oameni!lor este un simptom care atestă că dezvol ta

rea economică este pe cale de a revoluţiona raportul 

omu lui cu mu nca. 

Singu1aritatea este dej a o categorie naturală a exis

tenţei, iar specia de asemenea. AmGndoi aceşti poli ai 
ex.ilStenţei organice se pot aurotran&forma in personali

tatea umană şi !În specia umană în cadrul existenţei so

ciale doar simultan, doa'r în procesul rocializării tot mai 

pronunţate a societă�ii. I n această privinţă, materialis
mul premarxist nu aj u nge nici măcar pînă la punerea 

problemei.  Pentru Feuerbach nu eX1stă - potrivit cri

ticii �ui Marx - decât , pe de o parte, individul uman 

izolat şi, pe de aJltă pa�te, o specie mută, care leagă 

mulţimea de indilVizi doar în mod na1tu ral . Sarcina unei 

on tologii maJterialiste devenite istoric e este, dimpot rivă, 

de a descoperi geneza, creşterea, con trad:Îlc ţii le dinăun

trul dezvol,tării uni.tare, de a arăta că omul ca p rodu

căro r al societă\Jii şi, totodată, ca produs al ei reali

zează in eX'Îs'tenţa umană ceva mai mult decît simplul 
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fapt de a ii u n  exemplar si ngular al unei speci i  abstracte, 

că specia la acest n ivel al existen ţei, la nivelul existenţei 

sociale deZ\"ol tate ,  nu mai este o simplă general�zare ale 

cărei exemplare ii rămîn subopdona,te ",mu t" , că mai cu

rînd ele se ridică spre o V'OOe care a rticulează to t mai 

clar, spre si nteza social-existentă a indivizilor deveniţi in

di\O�d ualităţi cu specia uma nă ,d evenită în ei conştientă 

de sine . 

IV 

Ca teo retic ian al acestei existenţe şi al acestei deve

n l rI . Marx t rage toate condluziile din dezvolta re ,  

istorică. E l  constată că oamenii oS-·au autoprodus c a  oa

nlen i prin muncă, dar că i5toria de pînă acum este, 

totu şi,  numai  o p reisto rie a utnanităţii .  Istoria adevă

rată poate 5ă Îl1!Cealpă ab ia odată cu comu n ilsmul ca 

s tad iul superior al social i'smUllui.  Prin u rnnare, la Marx, 

conlu n ismul  nu este o anticÎlpare wtopic-men tală a unei  

s tări imagi n ate a desăvânşi rii care trebuie atinsă, c i .  d im 

pot ri,oă , Î1n cepu tul real a l  dezvoltări i a'celor fo rţe auten

tic unla r e  pe care dezvoltarea de pînă acum le-a p ro

dus.  reprod us şi rÎldicat în mod cont rad ictodu pe o 

treaptă supe rioa ră ca rezultate impol1tante ale deveniri i 

umane. Toate ace-stea sîn t  fa pta oamen ilo r în şişi , rezul

ta tul activi tăţii lor. 

"Oamenii  îşi fău resc singuri istoria - spu ne Marx -, 

î n să nu în împrej u rări pe care şi le-au ales singuri" . 

Acest l ucru este i dentic c u  ceea ce a·m exprimat mai 

Înai,n te afi rmind că omul este o fiinţă care răspunde. 

Pr i n aceasta se exprimă u n i tatea dintre l ibe rta te şi 

necesitate inerentă în mod con trad�ctorilll şi indisolubil 

pxistenţe i soci ale, un i ta te ca re este activă încă în c ad rul  

nl U nCl 1 ca u n i ta te indisoluhil-contradictlo rie a deciziilor 

opţio nale teleolog.ice cu premisele şi umlările indestruc

t i bjl  cauzal ... necesare. Este o u n i tate ca.re, in forme în

totdeauna noi, în fonne tot mai eomplkate şi mai 

m ij loci te, se reprod u ce neîncetat la toate nivelurile social

personale ale activi tăţii umane. 

De aceea şi vorbeşte Marx desp re perioada începutu

lui adevăratei is torii  umane ca despre un "imperiu al 
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libertăţi i",  care însă "poate înflori doar pe baza Impe

riului neces ităţi i" (,reproducţia soc.lal-oconomică a uma

nităţii, tendinţele obiective de dezvol tare pe care le-a m 

i ndkat anterio r ) . 
Tocmai această dependenţă a i,mperiului l,ibertăţii de 

haza sa social-materială, de i'ITrperiu� economic al nece
si tăţi i ,  în făţişează l ibertatea speciei umane ca rezultat a l  
prop rie i e i  a,c tivită�i. Libertatea, chiar ş i  posibilitatea e i .  
nu este ceva dat de la natură, nici u n  dar , de sus" si , , , 
n ic i  o parte componentă, de origi'ne e n igmatiiCă, a esenţe i  
unlane.  Ea e5te produsul activităţii umane înseşi, c are . 

ce-i drept, conc re t duce în totdeauna la alte rezultate 

decît cele voite, dar care prin urmăril e ei reale extinde . 

to tuşi - în mod obiectiv -, constant spaţiul de ma

n ifesta re a posibiH tăţii libertăţii. Şi an ume nemij locit în 
p rocesul econo'mic de dezvohare, pe de o parte extinzînd 

numărul, semn ificaţia etc. decizi ilor umane opţionale şi . 

pe de altă pa'l'te,  amplifioînd capaci tăţile oamen ilor prin 

sporirea sarcinilo r care le sînt .puse în faţă de activita

tea lor. Desigur, toate acestea se mai si,tuează în "im

periul necesi tăţi i" .  

Dezvolta rea procesului muncii, a cîmpul ui  de a<: tivi

tate are însă şi alte urmări, indi recte : în pri,mul rind ,  

naşte rea şi  dezvultarea personalităţii u mane. Aceasta are 

ca bază indispeIllSahlllă amplVficarea capaci tăţilor, dar nu 

e în nici un caz simpla lor con tinuare l i neară. Mai mul t 
decît atît, în dezvoltarea de pînă acum a predomina t  

adesea chiar u n  raport de opoziţJie între ele. Acesta di
fe ră de la o etapă a dezvol tării la al ta, dar se ascute 

odată cu ea . Astăzi , de7Jvol tarea tot mai pu tern ic dife

renţiată a capacităţi lor pare să acţioneze tocmai ca un 

obstacol în calea cons ti,tui rii personalităţi i , ca vehicul al 

înstrăinării personali tăţii umane. 

l ncă pe treapta muncii ce1ei mai primi tive, specifi

citatea ornu�ui încetează de a mai fi mută. Ea dobîn

deşte Însă mai întîi şi nemij locit doar existenţa în sine : 

conştiinţa oa:ctivă a corelaţiei sociale prezen te în momen

tul respectiv, fundamentată economic. Oricît de mari au 

aj uns să fie progresele socialităţii ş i  oricît de mult s-a 

extins orizontul ei, conşti,inţa generaJ,ă a speciei umane 

nu a depăşit încă această part.icuIaritate a s.i tuaţiei  date 

in momentul respectiv pentru om şi pentru specie.  
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To tuşi, lUC I  Stpec1ficitatea superioară nu a dispărut 

vreodată pe deplin de pe ordinea de zi a istoriei . Marx 

defineşte imperiul l ibertăţii ca pe o "dezvoltare a forţe

lor  umane, care este scop în sine", care este deICi sufi

cie n t  de substanţială pen tru a consti tui un scop în Sl ne 

a ti t pen t ru individ, cit şi pentru socie tate. Este însă clar 

că o as tfel de specifici tate presu pune un niveJ de dez

voI tarc al i mpe riului necesi tăţii încă depa rte de a fi 

fost atins. Abia cînd omenirea va domina într-adevăr pe 

deplin munca, abia cînd, dato r.ită acestui fapt,  munca 
va con ţine posibili tatea de a fi "nu numai Uln mij loc 

de existen ţă", ci "prima necesitate vitală" , abia cîn d  

omeni rea va fi depăşit orice caracter de constrîngere ad 
p rop neI autorep roducţii, abia atunci va fi deschis d ru

mu! în societate pen tru activita tea umană ca scop în 

S ine .  

A deschide acest drum înseamnă c rearea condiţii lor 

materiale necesare ,  c rea rea unui spaţ iu  de manifes tare 

a posibil ităţilor pen tru Jibera autovalo rif,icare. Ambele 

sîn t p roduse ale activi tăţ ii  umane . In primul c.az este 

vo rba de p rodusul unei dezyoltări necesare,  În al doilea, 

de rezul tatul utilizării corecte, umane a ceea ce s-a pro
dus .în mod necesar. Liberta tea în săşi nu poate să fie 

doar un prodlllS necesar al unei dezvoltări imperioase n i'Ci 

măcar atunc i cîn d toate premisele Înfiloririi libertăţii îşi 

află în această dezvol tare posibilităţi�e t ransformării lor 

în realitate.  

De aceea, aici nu este vorba de o utopie. I n  primul 

rînd, pentru că toa te posibilităţile reale ale realizării li

bertă ţ i i  sîn t produse de un p roces necesar. Nu degeaba 

am aco rdat o importanţă atţt de mare momentului li 
bertăţi i î n  deciziile opţionale încă în munca cea mai 

pr iln i t ivă . Om ul trebuie să-� cîştige libertatea prin pro

p ria-i act ivitate.  Dar el poate face aceasta doar pentru 

că fiecare din activităţiJle sale include ca parte compo

nentă nrcesară un moment al libertăţi i .  

Totuşi ,  es le vo rba de mult mai !l11u'lt. Dacă acest mo

men t nu s-ar manifes ta necontenit în cursul întregii isto rii 

a omenirii , dacă nu a r  avea o contÎlnuitate neîntreruptă 

în cadrul ei, el nu ar putea, desigu r, j uca rolul fac to

ru lui subiectiv nici În cazul marii cotituri.  Ne un iformi

tatea contradic torie a de1Nolt�rii Înseşi a avut Însă per-
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manent astfel de unnan. Insuşi camcteruJl pur cauzal 
al urmărilor instituiri lor  teleclogice face ca orice pro

gres să apară ca uni tatea con tradictorie a pro�resului şi 
regresului.  Odată cu ideologiile, aceasta nu numai că 
este ridicată la oonştienţă (adesea la o falsă conştien ţă )  
şi tranşată corespunzător intereselor sociale con tradicto rii 
din  mome ntul respectiv, ci, de asemenea, este rapo rtată 

Î n totdeauna şi  la societăţi ca totali tăţi vi,i , la oameni ca 
person alli,tăţi care-şi caută d rumul adevărat. Deci,  în 
exte rioriză rile indiv,iduale importan te se e�primă mereu 

- pînă 31cum întotdeauna fragmentar - imagi nea u nei 
lumi a activităţilor umane care merită să fie scop în 
� ine.  Mai mult decit atit, este remarc3lbiJ că, în timp 
ce majoritatea noilor rinduiel i practice care au făcut 

epocă la vremea lor dispar fără urme din memoria uma
n i tăţii, aceşti mugu ri, care p ractic sîn t necesarmente za

darnici şi sîn t adesea condamnaţi la o pieire tragică, ră
mîn de nedezră.dă.cinat şi vii în memoria umanităţi i .  

Conş.tiinţa părţii celei mai bune a oamenilor, ca,re Î n  

procesul deveni rii umane autentice sî'nt ca.pabili s ă  fie 
cu un pas înain tea majori,tăţii con temporaniAor lor, con

feră exterioriză�i1or lor, în pofida tuturor problemelor 
practice, o astfel de durată. In ei se realizează o legă
tură între persolJl,a;]j.tate şi societate care vizează tocmai 
această specificitate pe deplin dezvoltată a om,ului. Da
torită capacităţii lor de a iniţia, în perioadele de criză 

ale posibilităţilor normal dobindite ale speciei, o dez
vol,tare in terioa,ră, el contribuie, dacă sînt în truni te 
premisele materiaJle ale posibilHtăţilor unei specifici tăţi 
pen tru sine, la transformarea acestor posibilităţi în rea
litate. 

Majori tatea ideologiilor au stat şi stau în slujba con
servării şi dezvoltării specifici,tăţii in sine. De aceea, ele 
sînt înto tdeauna orientate spre actualul-concret şi sîn t  
înarmate cu tipuri voit diferite de a se impune in actu . 

Doar marea filozofie şi marea a rtă (precum şi modurile 
de comportare exemplară a indiJvizilor umani care acţio

nează ) se orien tează în direcţia amin tită, SlÎnt păstrate 
fără efo rt În memoria omenirii, se acurrrulează sub fonna 
de condiţii ale unei disponibiAităţi : pregătirea interioară 

a oamenilor pentru imperiul libertăţii. ,I n acest caz este 
vo rba, în primul rind, de respingerea uman�ocială a ten-
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d inţelor  care pericl itează această devenire umană a omu

lui. De exemplu, mnărul Marx a văzut in dominaţi a 

categoriei "a avea" un as tte 1 de pe ricol central. Nu 

întJMnpJător la el lupta umană pentru eliIberare culmi

nează cu perspectirva că simţurile umane trebuie să 

devină teoreticieni. De asemenea, cu siguranţă n u  este .În

tâmplător că, alături de marii filozofi, Shakespeare şi au

torii tragioei greci au jUlCat un rol atît de impo rtant în 

fornnaţia spirituală a lui Ma,rx şi în modul său de viaţă. 

( N ici p reţuirea Appassionatei de către Lenin nu este 

un episod întlÎmplător. ) In toate acestea se exp rimă fap

tul că clasicii ma rxismului, spre deosebire de epigonii lor 

orientaţi .spre manipularea precisă, nu au pierout n i ci

odată din vedere modul parti-cU/Jar al rea l izabi l i tăţi i  Im

periului Hbertăţii . Desigur, ei au ştiut să ap recieze tot 

atît de clar rolul fu ndamen tal  inevitabil al inl,per irului  ne

cesi tăţii. 

Astăzi , cînd se înceapcă înnoirea ontologiei marxiste , 

trebuie avute �n vedere ambele aspecte : prioritatea ma

ter.i alU'l ui în cadrul esenţei, al naturii existenţei social e 

şi, totodată, înţelegerea faptului că o concepţie materia

listă asupra realităţii nu are nimic comun cu capitularea,  

astăzi curentă, in faţa particularităţilor obiective şi su

biective. 
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