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CAPITOLUL I
Pregltirea pentru c[utare

Scop
Ciutarea Adevirului. Din adincul fiinfei omului izvorlgte

nizuin(a de a gti ,,DE CE?" Putem si ne cufundim in
munc6, s[ ne ineci.Lrn in alcool Ei droguri, si evadim
in sporturi, filme Ei vacanfe, insi periodic apare un
moment de solitudine cAnd intreblrile ies la suprafali:
,,DE CE? Oare ce rost au toate? Ce se intimpli, de fapt,
pe Pimint, planeta aceasta care se invirte prin spaliul

nemirginit?" Astfel de intrebiri au generat scrieri atdt

mu{i

si

considere materia
numiti ,,filozofie" ca pe un fel de joc intelectual, ca pe o
coleclie imensdL de teorii insuportabile. O persoani cu o
de numeroase, incAt

au ajuns

simte prea departe de filozofia academici
pentru a o putea pricepe Ei adeseori se convinge ci e cu
neputinfi de rlspuns la aceste intrebiri. in consecinli, fie

culturi medie

se

intr-o anumiti filozofie, fie incearci si
fini piept viefii flri nicio filozofie coerent5. Dar oare nu
existi un Adevir-un Adevlr susfinut de tot ce vedem in
viala de toate zilele qi, deopotrivi, de cercetarea gtiinfifici?
Poate ne facem timp si cumpinim impreuni la aceasti
se increde orbeEte

intrebare.
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Dar mai intAi, pentru a ne aduce gAndurile la unison, astfel
incAt s[ pornim cu tofii in cilitorie din acelagi punct, si ne
imagindm ci suntem in Grecia antici. Ne aflim in zilele

genialilor filozofi-Aristotel, Platon, Socrate. Ne putem
inchipui ci, pe acest tirim filozofic de basm, to[i stau
cu miinile-n sin pe culmile mun{ilor, pe flrmul mirilor sau pe pajigtile inverzite, observind toate activitifile
zilnice din naturi. $i ci sunt fermecafi de complexitatea,
frumuse{ea gi echilibrul ei deslvirgit, cugetind fbri incetare la intrebarea ,,DE CE?" Pe deasupra, de-abia dac[ poli
dormi noaptea. Cind privegti cerul instelat, simfi micimea, vldita neinsemnd.tate a intregii planete Pimint, ca si
nu mai pomenim despre a ta insufi. ,,Ce facem aici? Care
e scopul din spatele tuturor acestor lucruri?" Asemenea
intrebiri, cercetate series, pot deveni literalmente dureroase in adAncurile unei fiinle omenegti.
La un moment dat, Aristotel iqi ridici dintr-odati bralele
spre cer, in semn de exasperare, gi lncepe si-i convoace
pe tofi ginditorii intr-un anume loc de intrunire. Apoi iqi
dezviluie ,planul": un efort general de cooperare. ,,Daci
stlm degeaba gi chibzuim de unii singuri la intrebare,
n-ajungem niciieri", spune Aristotel. ,,Trebuie si gisim alti

metodd de a continua ciutarea. Singura noastri solufie,
singurul lucru care are o noiml, e si' lucrim cu ce avem
deja. Hai sd incepem si studiem lucrurile pe care le gtim
gi si le analizim pAni in cel mai mirunt detaliu-poate
ci aqa vom obline citeva indicii despre ce se intimpli.
Cu siguranfi, va fi nevoie de multi munci Ei probabil ci
ne va lua foarte mult timp, dar poate ci astfel vom aduce

o contribufie la viitorul omenirii. Poate ci, peste mii gi
mii de ani, va veni ziua cind omul va fi descoperit suficiente lucruri pentru a rispunde la intrebare." Aga ci i-a
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lncredin(at fieclruia cAte o sarcind: unul urma si studieze
pietrele, altul, animalele. Cineva trebuia si studieze mai
departe stelele, altcineva si examineze vremea.

in cele din urml, din aceste sarcini s-au ivitdiversele dome-

nii ale studiului organizat pe care astizi il numim ,,gtiinte
moderni". Restul e istorie. De-a lungul timpului, am dezvoltat din ce in ce mai multe ramuri de studiu, iar fiecare
ramuri a devenit din ce in ce mai specializati. Fiecare gi-a
elaborat propriul ,,limbaj profesionaf', astfel incAt acum
avem o mullime de cunoqtinfe despre nenumirate lucruri,
doar ci nimeni nu le poate comunica celorlalli. Ne-am
pierdut atit de mult in ,,ciutare", incAt am uitat aproape
complet ,,motivul ciut[rii". Pe misuri ce am descoperit
aspecte tot mai numeroase despre weme, despre electricitate sau despre chimie, am intrebuinlat aceste descoperiri pentru a ne face viafa mai plicuti, pentru a ne ajuta
in atingerea felurilor noastre pimdntegti. Desigur, nu-i
nimic rlu in aceste ,,beneficii marginale", dar cum r[mAne
cu intrebarea? Care qtiinfi gi-a stabilit ca obiectiv principal integrarea tuturor cunogtinlelor acumulate? Aceasti
afirma[ie ar putea frapa, pirind prezumlioasi, dar probabil-zic,,probabil"-am descoperit deja suficiente
lucruri. Dac[ am fi incercat si le punem laolalti, poate ci
am fi izbutit si gisim dovezi hotiritoare care aratl spre
Adevdr... Motiv... Rispuns. De fapt, chiar pe baza acestei
supozi{ii a fost scris textul de aici. $i fiecare dintre noi a
fost ales pentru ,,a pune totul laolalt[".
inainte de a porni in aceasti'cilitorie fantastici pe toati
intinderea cunoaqterii omeneqti, trebuie si mai precizim
ceva: temelia pe care se ridici toate informa{iile qtiinlifice a
fost ziditi prin ,,metoda externi de cercetare". Contribulia
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occidentali

umani se b azeazdinintregime pe
ceea ce am numit, in fantezia noastri, ,,planul lui Aristotel".
insi, in Orient, lucrurile au evoluat foarte diferit. Filozofii
din India, care au chibzuit la intrebarea ,,DE CE?" cu mii de
ani inaintea grecilor, n-au ajuns niciodati la punctul in care
si-gi inalfe bralele spre cer cu lehamite. Acolo s-a intAmplat altceva. intr-o buni zi, unul dintre marii ginditori a
inceput deodati si ridi din toat[ inima qi si se tivileascl
de bucurie, strigind: ,,$tiu! Pe to{i zeii, gtiu!" $i a inceput

si-i

la cunoagterea

invefe pe ceilalqi ce aflasO-nu explicitind rispunsul

cu ajutorul cuvintelor, ci ajutAndu-i pe oameni si ajungi
la aceeaqi experien{l liuntrici la care ajunsese el, astfel
lncit gi acegtia si simti c[ pot spune: ,,$tiu... $tiu!" Agadar,
India a explorat Adevirul prin ,,metoda internl de cercetare". Ca atare, India n-a avut parte, evident, de ,,beneficiile
marginale" ale unei viefi materiale mai ugoare, dar asta nu

inseamni c[, in ciutarea atotcuprinzltoare a Adev[rului,
nu putem folosi ,,cuftrul de comori" al cunogtin[elor ei. De
fapt, daci existl un rispuns fundamental la aceste intrebiri
de cipitdi, el trebuie si fie universal, incluzAnd atdt gdndirea occidentald, cdt qi pe cea orientali.
Prin urmare, in lucrarea de fali ciutim ,,veriga" care face
legitura intre dovezile din diversele gtiinte occidentale qi
cele din feluritele credinle religioase risiritene gi apusene. Iar procedeul pe care il vom utiliza pentru indeplinirea
acestei misiuni nobile poate fi comparat cu o scari ce creeazd o punte ascendenti peste golul dintre un punct de plecare gi o destinafie. in vederea atingerii scopurilor noastre,
punctul de plecare il reprezinti pozilia din care ciutim o
explicafie pentru om, pentru Univers qi rela{ia dintre cele
doui. Capitul de sus al scirii se sprijini chiar pe punchrl ce
reprezinti destinafia. Treptele cele mai solide sunt formate
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din diversele grupuri de informalii (discipline) adunate
de om pini acum, iar cele doui laterale de suslinere ale
scirii se compun dintr-un sistem logic. Vom incerca deci
si urcim scara pas cu pas, pdni cdnd vom reugi in sfirgit si
ajungem in vArf. Atunci vom vedea ci tocmai acest Adev[r
dezviluit formeazd veriga pe care o ciutim. Daci vom
constata ci vasta majoritate a cunogtinfelor omului concordi cu un singur factor aflat la baza tuturor, atunci vom
fi descoperit frr[ indoiali o importanti trislturl comunl
a unor domenii aparent nelegate intre ele.

si mai subliniem ceva inainte de a ne incepe
ascensiunea. Dat fiind c[ avem de-a face cu o lucrare
scrisi-gi, prin urmare, imposibil de ajustat in funcfie de
pirerea fiecirei persoane in parte
-, trebuie si folosim cu
indivizi,
e adevlrat gi faptul ci
insi,
ca
to(ii aceeagi scari.
fiecare pornegte din alt loc. Din acest motiv, unora li se va

Este esenlial

pfuea cil anumite trepte sunt prea apropiate, iar altele prea
depirtate. Tot astfel, unele trepte pot perea prea grosolane
sau nefinisate

in raport cu preferinlele proprii. Altele pot

pfureapreaqubrede pentru a ne susline greutatea in timpul
urcugului. De buni seami, fiecare dintre noi va avea impre-

sii diferite fap de diferitele pir[i ale scdrii. Dat oricum ar
fi, important e si ne amintim ci este numai o scar6... o
scari care incearci si ne duci la Adevir. Nu trebuie confundatl sub nicio formd cu Adevirul insugi. Evident, dac[
ne oprim din urcuq fiindci treptele par a fi prea depirtate,
nu vom ajunge niciodati la capit. $i daci de fiecare dati
cAnd simfim c[ o treapti incepe si cedeze un pic o lovim
cu piciorul, pdni ce reugim s[ o rupem, iar69i nu vom
ajunge la destinalie. insd, in cazul in care suntem indeajuns de hotirAfi, vom gisi, prin stridania noastri, o modalitate de a atinge treapta urmetoare, chiar daci la prima
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fi prea departe. Iar dacd dorim realmente
si ciutlm Adevirul, nu si gisim toate micile imperfec{iuni
ale scirii, vom descoperi o cale de a intiri acele trepte care
incep si cedeze sub greutatea noastri. Deoarece, odati

vedere piruse a

virf ne putem debarasa de scari; odatd ce fiecare
dintre noi ob$ne un indiciu despre Adevir scara nu-gi mai
are rostul-o putem arunca. Iar daci dorim, putem construi una noui-nouli, mai bun6, pentru ci vechea scari igi
va fi indeplinit scopul de a-i duce pe cdt mai mulli dintre
noi sus, pentru a vedea ce se afli acolo.
ajungi in

intri in contradiclie radicali cu mare parte
din literatura academicl scrisi pinl astizi. Iar asta deoarece in cazul unei idei pornite din intelect qi duse pdni
Ia concluzia logici tot cu ajutorul intelectului, daci logica
d[ greg, intreaga concluzie se destrami. Concluzia existi
doar ca ultimi treapti, cea mai de sus, a scirii-gi, evident, nu are sens ori sustinere fbri un schelet robust. Nu
Acest concept

este cazul lucririi de fa!6. Treapta de sus a scirii noastre
se sprijini pe un Adev[r deja existent. $i este un Adevdr

fi

perceput direct, indiferent de mijloacele pe
care le intrebuin{dm pentru a ajunge la {intd. in plus, scara
noastrl nu e una rulanti; prin urmare, cititorul trebuie
si depuni eforturi gi si-gi foloseasci' propriile cunoqtinle
pentru a o urca. in capodopera sa Profetul, Kahlil Gibran
care poate

exprimi foarte sugestiv

acest aspect:

Atunci un dascll il rugi: ,,Vorbeqte-nedespre invdtituri."
gi el incepu:
,,Niciun om nu poate si vi descopere nimic, afari numai
de ceea ce zace,pe jumitate adormit, in zorii congtiinlei
voastre.

invSlitorul, care pigegte in umbra templului printre discipoli, nu diruiegte acestora din inlelepciunea-i, cdt mai
degrabi din dragostea qi credinla sa.
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invlfat, el nu-i indeamni sI intre
inlelepciunii sale, ci mai degrabi-i aduce pe fiecare in parte in pragul propriei sale inlelepciuni.
Astronomul vi poate vorbi de inlelegerea sa asupra
spaliului, dar nu va putea si vi dea inlelegerea care-i
Dacl

in

este cu adevirat

casa

numai a sa.
Muzicianul poate cinta pentru voi o piesl cu ritmul care
existi pretutindeni in spaliu, dar nu vi poate da auzul
cuprinzltor de ritmuri gi nici vocea care s[-i fie ecou.

Iar cel priceput in gtiinla cifrelor vi poate vorbi despre
domeniul mlsurii qi greutllii, dar nu v[ poate conduce
acolo.

Fiindc[ viziunea unui om nu poate imprumuta aripile
altui semen al s6u.
$i, precum fiecare dintre voi sti singur in congtiin{a
Creatorului, Ia fel, fiecare dintre voi trebuie si rimAnS'
singur in conqtiinfa sa despre Creator 9i in cunoaqterea
celor plmAnteqti."1

Metodologie
Aqadar, sarcina care ni se aqterne dinainte este se corelim
bogatele cunoqtinte acumulate de omenire 9i si le reconci-

Iiem, astfel incit si arunce lumini asupra singurei chestiuni realmente semnificative pentru cercetare - Adevirul

din spatele existenfei noastre pe Pimint. Cu toate ci sarcina e evident dificill, meritdL osteneala si petrecem pufin
timp discutind despre instrumentele cercetirii, precum 9i
despre metodologia generale ce trebuie urmati.
inainte de toate, si remarcim ci dispunem de doui surse
de informalie distincte. Prima, 9i cea folositl indeobqte in
1. Kahlil Gibran, Profetul, prefali 9i traducere de Radu Cirneci,
Editura Orion, BucureEti, 1991, pp' 48-49' (N- trad.)
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investigaliile academice formale, este coleclia de cunogtinle pe care ne-a lisat-o marii gAnditori din toate epocile.
Bibliotecile noastre abund[ in dovezi privind nobila incercare a

omului de a infelege lumea din jurul gi diniuntrul

Aceasti sursi de cunogtinle consemnate de mult constituie un depozitmajor de informalii, pe care suntemliberi
si le utilizim. insi mai existi o sursi de date, adesea neglisdru.

jat[: informafiile culese intuitiv, adunate de fiecare dintre
noi pe parcursul viefii de zi ca zi. Lucrurile numite adesea
,,de bun-simf" rizbesc arareori pani in manualele universitare, tocmai fiindci toati lumea le percepe atit de lesne.
insi, datoriti naturii vaste, atotcupfinzdtoare a intrebirii
la care incercim si rispundem aici, aceste aspecte absolut evidente ale vie(ii noastre cotidiene reprezintd o sursi
nepre{uitl de date. Singura problemi este cum si folosim
aceastl sursi astfel incdt si avem certitudinea rezonabili a temeiniciei premiselor folosite. Vom vedea ci, gra(ie
perspectivei din care abordim au;raliza, problema cavzati de percep{ia subiectivi pe care o au diferite persoane
despre lumea inconjuritoare poate fi evitati, dat fiind ci
ne ocupdm cu generalitifi, incit oricare dintre noi se va
putea raporta direct la fiecare pas al analizei.

Motivul pentru care aceasti a doua sursi de informafie
se dovedeqte atAt de utild pentru obiectivele noastre specifice este ctr vom desfd;ura intreaga analizd a cdutdrii Adevdrului bazdndu-ne pe construirea unui model al
omului ;i al relaliei lui cu \Jniversul. Cum nu avem alti
opfiune decAt si ne dirijim investigafia din perspectiva limitati a omenirii de pe planeta Pimdnt, vom socoti
aceasti perspectivi ca fiind cadrul debazi, iar in interiorul lui vom corela comorile cunoagterii umane. Cici intrebarea: ,Cine sunt gi in ce raport m[ aflu cu Universul?"
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tolii Ei al clrei rispuns necesiti (cel pufin) informalii din fiecare qtiin]i
structuratd pini acum. Vom folosi aceste informalii
este una la care ne putem raporta cu

pentru a construi un model formal de om, bazat pe dovezile colectate din cele mai reputate surse ale literaturii academice, dar gi din cunogtinfele noastre intuitive despre ce
inseamni a fi membru al familiei umane. $i tocmai aici

gisim explicalia motivului pentru care sursa de informalii
intuitive, de bun-simt, este atit de pertinenti 9i uqor de
acceptat in vederea scopurilor noastre: deoarece in construirea unui model de om nu putem gisi o sursi de date
mai de incredere decAt omul insugi. Nu trebuie si deschidem o carte pentru a afla ce este un om; noi inEine suntem
oameni qi suntem pe deplin conqtienfi de asta. Prin
urmare, indrumali de o tehnici adecvatl pentru extragerea informafiei, ar trebui si izbutim si sipim in adincul
propriei fiinle qi si dim la iveald un model de om complet gi semnificativ. Mai mult, odati ce vom fi construit un
asemenea model pebazapremiselor noastre intuitive universal acceptate, vom putea obline un sprijin suplimentar
pentru modelul nostru comparindu-l cu ideile infbqiEate
de marii savanli gi ginditori in scrierile lor academice.
Bineinleles, vor exista momente-indeosebi atunci cAnd
vom lncerca si construim un model al relaliei omului cu
Universul exterior-in care va trebui si ne bizuim doar
pe ,,cunoqtinlele de manual". insi vom face tot posibilul
ca analiza sl rlmini cit mai simpll cu putin![. in ciuda
incursiunilor periodice in fizic6, chimie, parapsihologie 9i
in alte domenii, orice cititor poate urmiri analiza.

si mai observim c[, daci il construim corespunzltor, modelul nostru de om poate fi aplicat in multe

in

sfdrgit,

investigalii academice, nu doar in

cea

tratati in lucrarea de
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fa\6,.La urma urmei, ideea unui model de om veridic teor etic r eprezinti o componenti constitutivi indispensabili

pentru toate gtiinfele. De exemplu, in qtiinfele ,,exacte", ca
biologia sifizica, descoperim rapid ci, pe misuri ce incercim s[ ne apropiem de obiectul cercetlrii, inslgi prezen(a
cercetitorului pare si altereze rezultatele experimentelor
desfhqurate. Singura cale de a depigi aceasti problem[
delicati e si inlelegem mai bine ce anume este omul gi,
in consecinfi, si putem incorpora aceste descoperiri in
sfera formali a experimentelor. insi nevoia unui asemenea model de om, realist si teoretic aplicabil, se face gi mai
simtiti in gtiinfele sociale. Prin insigi natura lor, gtiinfe ca
economia, sociologia, psihologia qi antropologia trebuie
s6-gi bazeze mare parte din cunoagtere pe construirea de
modele teoretice, dat fiind ci experimentele de laborator
in condilii controlate sunt, in general, greu de realizat,
daci nu de-a dreptul imposibile. Iarlabazafiecirui model
economic gi sociologic gisim necesitatea formulirii unor
ipoteze foarte importante despre natura omului gi despre
comportamentul lui probabil. Din nefericire, oricine a studiat gtiinlele sociale respective gtie prea bine ci ideea unui
model teoretic, veridic qi relativ complet de om e neglijati
aproape total. Prin urmare, daci dedicim timp qi energie
pentru a fi suficient de formali in construirea unui model
al omului gi al relafiei sale cu Universul, poate ci vom
izbuti nu doar sI ne inspirim din ,,cercetarea de manual"
in cdutarea Adevirului, ci gi s[ aducem o contribulie reali
in acest domeniu. De altfel, ultimul capitol al lucririi va
fi dedicat demonstrlrii aplicabilitifii modelului de om pe
care il vom construi in paginile ce urmeazi imediat. Dar
ajunge cu preliminariile! E vremea s[ pornim in misiunea
care ne-a adus laolalti. Hai s[ incepem Ciutarea!

