III. Constituirea in re şi in mente a universalului
Marius Dumitrescu
O formă a spiritului reflectă o realitate istorică existentă deja; sentimentul
universalităţii apare atunci când îşi găseşte deja un corespondent în universalitatea de
fapt. În Orient, cât şi în Extremul Orient, în jurul anului 3000 î. Chr., asistăm la apariţia
unor noi forme de organizare socială, produse ale marii mutaţii reprezentată de revoluţia
neolitică, respectiv apariţia agriculturii. În Egipt, în Mesopotamia şi China se constituie,
încetul cu încetul, imperii vaste. Marile piramide de la Gizeh construite între 2700 şi
2600 î. Chr. stau mărturie despre perfecţiunea tehnicii şi cantitatea uriaşă de mână de
lucru necesară pentru edificarea lor. Nu ne mai aflăm la scara comunităţii primitive,
săracă în oameni şi mijloace, săracă şi în iniţiative. Un nou univers a luat naştere. Se
dezvoltă, în aceeaşi perioadă, civilizaţiile mesopotamiene, acadiene şi sumeriene.
Imperiul lui Hamurabi înfloreşte în jurul anului 2000 î. Chr. În acest cadru nou, consideră
G. Gusdorf, se produce o expansiune a cadrului politic şi social al existenţei, care trece
deasupra particularităţilor locale. Populaţiile dispersate, unite şi federate de o putere
unică, trebuie să se alinieze unele la altele. În loc să se înfrunte de la un colţ de ţară la
altul, oamenii trebuie să se recunoască reciproc ca semeni, în calitate de supuşi ai unei
aceleaşi autorităţi. Aceste schimbări nu sunt cu putinţă fără un aparat tehnic, este nevoie
să se construiască o solidaritate, un stil de viaţă unitar pentru mase mari de oameni ce
vieţuiesc pe teritorii întinse. Autoritatea suveranului devine un simbol care susţine
imperiul, alături de aparatul birocratic, de instituţiile religioase şi de o nouă diviziune
socială a muncii. Noua civilizaţie presupune specializarea funcţiilor.

Această specializare, legată de noul regim tehnic, constituie un alt aspect al universalităţii, ca diversitate în unitate. Funcţionarea socială se defineşte încetul cu încetul ca
raţiune în act. Administraţia centrală a imperiilor, necesară pentru exercitarea puterii
absolute, echivalează cu un adevărat comportament categorial. Tehnicile de guvernare
prezintă caracterul unei raţiuni obiective care se impune lucrurilor şi oamenilor: poliţie,
poduri şi şosele, poştă, justiţie, impozite, sistem militar, comerţ şi comunicaţii, chiar şi
religie şi învăţământ – pe scurt, toate serviciile publice pe care le vedem apărând în

epoca imperiilor ca un sistem nervos la o scară mai vastă. Manipularea realului se face
într-un mod tot mai indirect, mediat.1
În acest context sunt enumerate şi o multitudine de tehnici noi ce fac posibilă
funcţio-narea acestei lumi noi: în primul rând este vorba de scriere, ce permite
conservarea şi multipli-carea în spaţiu şi timp a informaţiei. Inventarea scrierii este
dublată de inventarea monezii. Moneda, de aramă, de bronz de argint sau de aur, reduce
toate lucrurile, şi chiar oamenii şi serviciile pe care ei le pot aduce la un numitor comun.
Peste tot în această lume nouă omul schimbă natura, asistăm la un proces de
dezrădăcinare şi înrădăcinare, cum îl numeşte Gusdorf, care nu ar fi fost cu putinţă dacă
echipamentul mental nu ar fi progresat simultan cu cel tehnic.

Imperiile se constituie pe o complexă raţionalizare a socialului. Universalitatea
intelectuală şi spirituală merge mână în mână cu ceea geografică şi administrativă. De
aceea e nevoie ca un mod de gândire identic, o aceeaşi afirmare supranaturală să-i
unească pe oameni dispersaţi, înglobaţi în spaţiul Imperiului.
În acest sens, revelatorie i se pare lui Gusdorf reforma religioasă a lui Amenophis al IVlea, supranumit Akhenaton, care a domnit între 1415 şi 1380 î. Chr., în Egipt. El a dorit
să realizeze o reformă religioasă de mari proporţii care să confere o libertate absolută
fiinţei umane, cultul nou al lui Aton fiind, de altfel, prima experienţă monoteistă pe care
istoria religiilor o cunoaşte.
Moret, un istoric care s-a ocupat din aproape de cultul lui Aton, consideră că
intenţia regelui era să ofere adoraţiei egiptenilor nu un zeu local, specific unui oraş sau cu
un caracter exclusiv naţional, ci un zeu întrupând forţa esenţială a naturii şi putând, prin
aceasta, să se impună adoraţiei universale.2 Pentru prima oară în lume – continuă istoricul
Moret – un rege invită popoare străine să-l slăvească, alături de propriul popor pe
binefăcătorul universal. Pentru prima oară religia este concepută ca o legătură între
oameni diferiţi ca rasă, limbă sau culoare. „Odinioară Faraonul considera cu gelozie
Egiptul drept singura minune a lumii; acum orizontul lui s-a lărgit până la marginile lumii
civilizate: toţi oamenii sunt fii ai Soarelui şi, prin urmare, fii şi supuşi ai Faraonului.”3
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Această idee universalistă va fi preluată mai târziu de Grecia, care se va considera
depozitara unor valori ce trebuie exportate lumii întregi, va fi continuată de Roma păgână
şi Bizanţ, va fi apoi transmisă Romei creştine, ce va deveni centrul creştinătăţii
medievale. Ideea universalistă va pătrunde în lumea Islamului şi cea slavă, unde se va
ridica într-un târziu Moscova, „cea de-a treia Romă.“
Noua epocă intelectuală şi spirituală corespunde apariţiei unui vast
ansamblu de reprezentări şi credinţe, care au fost desemnate sub numele de

astrobiologie

astrobiologie. Astrobiologia este considerată primul mod de gândire cu adevărat
universal, înglobând domeniul cosmic şi cel al vieţii. Ideea de lege constituie achiziţia
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dominantă şi definitivă a acestei luări de posesie a realităţii. Astrobiologia este un
mod de gândire pe măsura imperiului. Rene Berthelot notează: „legătura istorică, în Asia,
dintre ideea de Imperiu şi ceea de Univers, ideea de Imperiu universal apărând în China şi
în multe ţări ale Asiei o dată cu degajarea ideii astrobiologice a unui univers unic, care
cuprinde într-un întreg organic Cerul şi pământul“.4 Mişcarea circulară a astrelor este
arhetipul unei deveniri, iar calendarul se străduieşte, aproape peste tot, să o redea prin
conjuncţia dintre astronomie şi ritual. Ciclul anotimpurilor se supune ciclului planetelor
la fel ca muncile şi zilele, ca întreaga viaţă a oamenilor. Religia apare deci strâns legată
de această devenire a universului: ea defineşte regulile rituale menite să menţină omul în
supunere faţă de forţele transcendente care justifică mişcarea universului.
Iniţiativa transcendentă a periodicităţii astrale antrenează cu ea realul într-o
mişcare circulară. La capătul unei anumite perioade, când cerul şi-a regăsit configuraţia
iniţială, toate lucrurile trebuie să se regăsească şi ele în acelaşi loc, în aceleaşi situaţii. În
durata închisă a eternei reîntoarceri se realizează o predestinare astrală. Orizontul Marelui
An – sub orice nume

l-ar desemna conştiinţa astrobiologică – reduce la nesfârşit

succesiunea de epoci identice, separate de revoluţii analoage, cuvântul revoluţie folosit de
noi fiind el însuşi împrumutat din vocabularul astronomic. G. Gusdorf consideră că
astrobiologia a avut o înrâurire profundă şi asupra naşterii ştiinţei europene, astfel
concepţia astrobiologică asupra lumii ar fi urmat următorul traseu: din Orientul Apropiat
(Caldeea, Egipt) şi Extremul orient (India şi China) a fost preluată de Grecia, unde a
supravieţuit până în epoca Renaşterii când întâlnim o veritabilă revigorare a concepţiilor
panteiste, însoţite de o intensă emoţie astronomică ce au condus la dezvoltarea spiritului
ştiinţific modern de esenţă raţionalistă fondată pe experienţa matematică.

Concluziile la care ajunge autorul francez sunt că: astrobiologia substituie gândirii la
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o gândire la nivel de imperiu. Ea consacră apariţia universalităţii şi a
raţionalităţii, ca structuri abstracte ale ştiinţei umane. Reducerea lui altul la acelaşi, a
aparenţelor la inteligibil triumfă pentru întâia oară prin constituirea astronomiei, primul
domeniu din care numărul înlătură hazardul şi reprezentările gândiri mitice.

Pe acest fond s-a putut produce cea de a doua mare reformă, respectiv
descoperirea personalităţii, a libertăţii individului, ce-şi are începutul în marile reforme
spirituale din secolul. al VI-lea î. Chr., prin Buddha, Confucius şi Socrate, care vor reuşi
să ofere o nouă formulă de umanitate, ce va permite ca, nu după mult timp, să apară
creştinismul, ce va uni cu adevărat spiritualitatea Orientului cu aceea a Occidentului.
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