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Delimitãri preliminare

1 — Activitatea intelectului analitic, producãtor de ºtiinþã,
reprezintã, în cultura umanã, organul de familiarizare practicã în raport cu mediul fizic. ªtiinþa este o prelungire a fondului tehnologic al civilizaþiei. În sens ºtiinþific, „adevãrat“
este ceea ce are ºansa de a fi aplicat în proceduri tehnologice
eficiente. Ceea ce nu înseamnã cã, în rezolvarea chestiunilor
ºtiinþifice, criteriile pe care le avem se raporteazã de fiecare
datã la posibilitãþile concrete de folosire practicã a cunoºtinþelor dobândite; în schimb, aceste criterii, în forma lor generalã, sunt construite astfel, încât sã ne permitã sã respingem,
din sfera ºtiinþei legitime, tot ce nu are ºansa de a fi aplicat
din punct de vedere tehnologic. Gândirea uzualã ºi gândirea
ºtiinþificã, precum ºi limbajul, sunt corelate, în orientarea lor
evolutivã de bazã, cu supravieþuirea fizicã a speciei.
2 — Întrebãrile ºi convingerile metafizice sunt sterile din
punct de vedere tehnologic, neconstituind o parte a efortului
analitic, nici o componentã a ºtiinþei. Ca organ al culturii,
ele sunt o prelungire a trunchiului mitic. Se referã la condiþiile
absolut primare ale lumii experienþei; se referã la calitatea
existenþei ca întreg — spre deosebire de obiect; se referã la
necesitatea întâmplãrilor; tind sã dezvãluie relativitatea lumii
experienþei ºi cautã sã dezvãluie o realitate necondiþionatã,
în raport cu care devine inteligibilã realitatea condiþionatã.
3 — Întrebãrile ºi convingerile metafizice dezvãluie o altã
laturã a existenþei umane, decât întrebãrile ºi convingerile
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ºtiinþifice, ºi anume latura care se raporteazã din punctul de
vedere al intenþiei la realitatea non-empiricã necondiþionatã.
Prezenþa acestei intenþii nu garanteazã existenþa referenþilor.
Este doar o dovadã a unei necesitãþi vii în culturã, pentru ca
elementul la care se raporteazã intenþia sã fie prezent. Dar
aceastã prezenþã nu poate constitui, în principiu, obiectul
demonstraþiei, deoarece însãºi capacitatea de a demonstra
este o facultate a intelectului analitic, orientat tehnologic, care
nu trece dincolo de sarcinile sale. Ideea de demonstraþie, introdusã în metafizicã, se naºte din confuzia între douã surse
de energie diferite, active în raportarea conºtientã a omului
faþã de lume: cea tehnologicã ºi cea miticã.
4 — Sã încercãm sã descriem nevoia de a produce rãspunsuri
la întrebãri supreme, adicã metafizice, adicã incapabile de
a fi convertite la statutul de întrebãri ºtiinþifice. Înainte sã analizãm sursele acestei nevoi în împrejurãri prost conºtientizate
sau ne-evidente, legate de însãºi situaþia durabilã a conºtiinþei
umane în lume, sã notãm împrejurãrile conºtientizate la nivelul destul de comun ºi pe cele evidente la suprafaþa culturii.
La nivelul respectiv, aceastã nevoie poate fi descrisã în cel
puþin trei moduri. Mai întâi, ca nevoie de a cuprinde în mod
inteligibil realitãþile empirice, adicã nevoia de a trãi lumea
experienþei ca purtãtoare de sens, prin raportarea ei la realitatea necondiþionatã, care leagã între ele fenomenele având
o anumitã finalitate. Ordinea finalã a lumii nu poate fi dedusã
din ceea ce în mod legitim poate fi considerat materia experimentalã a gândirii ºtiinþifice; nici nu poate crea o ipotezã
legitimã, care sã explice datele experienþei. Susþinerea acestei
ordini constituie o interpretare inteligibilã a acestor date.
Punctul de vedere ce refuzã dreptul la o asemenea interpretare poate sã însemne fie o respingere a întrebãrilor supreme,
adicã paralizarea sau anestezierea acelei laturi a existenþei
umane, care se raporteazã la transcendenþã în mod intenþional, fie o acceptare conºtientã a absurditãþii lumii. Limbajul
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care încearcã sã atingã transcendenþa nemijlocit violeazã, de
altfel fãrã efect, propria instrumentalizare tehnologicã. Acest
limbaj a þintit transcendenþa în miturile care au conferit sens
realitãþilor empirice ºi realizãrilor practice prin relativizare.
Organizarea miticã a lumii (regulile de înþelegere a realitãþilor
empirice ca fiind purtãtoare de sens) e prezentã permanent
în culturã. Obiecþia potrivit cãreia o asemenea organizare
nu devine adevãratã prin durabilitatea ei, nici prin realitatea
nevoilor care o genereazã, nu are putere argumentativã pentru o conºtiinþã cu o sferã dezvoltatã, generatoare de mituri,
deoarece aici nu se aplicã adjectivele adevãrat ºi fals. Nu avem
de-a face cu o relaþie între judecatã ºi situaþia pe care o descrie, ci cu relaþia dintre nevoie ºi sfera care o satisface. Degenerarea mitului a constat în transformarea lui în doctrinã,
adicã într-o entitate care necesitã ºi cautã dovezi. Încercarea
de a imita ºtiinþa este forma în care se produce degenerarea
credinþei. Experienþa de a face ca nevoia sã fie dependentã de
sfera de existenþã care o satisface nu poate fi contestatã drept
nelegitimã din punctul de vedere al cunoaºterii ºtiinþifice,
atâta timp cât experienþa diferã de procesul de justificare.
5 — A doua versiune a aceleiaºi nevoi de a rãspunde la întrebãri supreme este nevoia de a crede în durabilitatea valorilor umane. Valorile umane sunt personale din momentul
în care evoluþia naturii atinge punctul existenþei personale.
Dacã dispariþia personalitãþii e totalã, valorile fixate în existenþa personalã au o duratã strict limitatã la durata acesteia;
dacã sunt moºtenite în ipostaza obiectivatã de colectivitãþile
umane, au o duratã secundarã, paralelã cu durata existenþei
acestor colectivitãþi. Ansamblul de valori produse personal,
adicã ansamblul de valori generate de oameni, tinde, în acest
caz, spre dispariþia lor definitivã; cu alte cuvinte, efortul nostru, fie ºi prelungit prin efecte concrete dincolo de durata personalã, se disperseazã integral prin descompunerea existenþei
fizice, cãci nici omenirea nu e veºnicã, nici pãmântul pe care
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ea trãieºte. Convingerea cu privire la supravieþuirea personalitãþii nu este, în acest caz, o afirmaþie, cãci nu poate avea
o justificare imaginabilã: e un mod în care se afirmã valorile
personale. O asemenea afirmare are acelaºi gen de legitimitate, în culturã, ca ºi actele creatoare de mituri, în mãsura în
care ele sunt opera unei nevoi prezente în mod real.
6 — A treia versiune a aceleiaºi nevoi este dorinþa de a vedea
lumea ca fiind continuã. Lumea se schimbã prin mutaþii, în
punctele critice manifestând discontinuitãþi. Din cunoaºterea
empiricã a trãsãturilor ei constitutive, nu reuºim sã deducem,
în punctele critice, trãsãturile constituirii: trebuie sã stabilim
separat cã, în anumite condiþii, trãsãturile constitutive manifestã noi calitãþi ale constituirii; nu ºtim cum sunt alcãtuite
calitãþile lumii organice în structura materiei neînsufleþite,
în ce mod sunt preconizate trãsãturile inteligenþei umane în
atributele vieþii. Intuim lipsa de continuitate a trecerii, adicã
bãnuim cã o asemenea trecere putea sã nu aibã loc, datoritã
aceloraºi atribute ale stãrii anterioare (legile susþin cã întotdeauna, în anumite condiþii, se produc anumite fenomene,
ele descriu ceea ce se întâmplã în mod real; nu conþin nici un
fel de indicaþii cu privire la ce „trebuie“ sã se întâmple; pot,
ce-i drept, sã fie explicate ca particularitãþi ale unor reguli mai
generale, dar acele reguli mai generale nu depãºesc niciodatã
— în fond, nu temporar — bariera concretului sau a „arbitrarului“ în sensul leibnizian al cuvântului). Transformarea cu
caracter de mutaþie, dorim s-o înþelegem, în acest caz, ca pe
un act de opþiune, care stabileºte continuitatea. Transcendenþa capabilã de opþiune satisface nevoia de a vedea lumea ca
fiind continuã. Prezenþa ei nu devine o ipotezã prin aceasta,
deoarece gândirea ºtiinþificã nu instituie obligativitatea continuitãþii. Dorinþa de continuitate nu este, în acest caz, o raþiune care ar transforma mitul în tezã, ci un motiv care þine
de convingere.
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7 — Menþionând cele trei ipostaze în care apare nevoia de mit
în stratul de suprafaþã al culturii noastre, le-am tratat ca pe trei
versiuni sau variante ale aceluiaºi fenomen. În esenþã, se pare
cã acelaºi motiv comun se manifestã în toate trei: dorinþa de
a imobiliza timpul fizic prin aºternerea peste el a formei mitice a timpului, adicã a acelei forme care ne permite sã vedem,
în curgerea lucrurilor, nu doar transformarea, ci acumularea,
sau care ne permite sã credem cã în ceea ce a trecut se pãstreazã — în privinþa valorilor — ceea ce dãinuie; cã faptele
nu sunt doar fapte, ci cãrãmizi ale lumii valorilor, care pot fi
salvate, indiferent de ireversibilitatea întâmplãrilor. Credinþa
într-o ordine supremã, ascunsã în fluxul experienþei, ne dã
dreptul de a socoti cã, în ceea ce trece, creºte ºi se pãstreazã
ceva ce, tocmai, nu trece; cã, în efemeritatea evenimentelor,
se capitalizeazã un sens care nu se vede în mod nemijlocit;
cã descompunerea ºi distrugerea vizeazã doar stratul vizibil
al existenþei, fãrã sã atingã celãlalt strat, rezistent în faþa ruinelor. Aceeaºi convingere a temporalitãþii prinde viaþã în miturile care fac posibilã credinþa în durata valorilor personale;
ºi aici, perisabilitatea ºi distrugerea pot trece drept destin al
stratului fenomenal al omenirii, dar, privite din perspectivã
miticã, ele devin etape ale creºterii valorilor. Similar, credinþa
în continuitatea transformãrilor, unde salturile mutaþionale
aparente sunt rezultatul opþiunii, constituie doar o completare necesarã a ordinii, în care ce a trecut ºi e perisabil poate
supravieþui în sfera sa non-empiricã, valoroasã ºi, raportatã
la ordinea atemporalã, poate opune rezistenþã timpului.
Aºadar, la o privire superficialã, este evident cã e vorba,
în toate cazurile, de acelaºi lucru: evitarea acceptãrii unei lumi
întâmplãtoare, care se epuizeazã de fiecare datã în situaþii nedurabile, care constituie ceea ce reprezintã ea însãºi acum,
fãrã a trimite la nimic altceva.
Abia în acest punct, înregistrat aproape ca o evidenþã,
apare întrebarea propriu-zisã cu privire la izvoarele dorinþei
menite sã ne dezvãluie localizarea lumii într-o structurã

