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Ritm ºi evoluþie

În vremea lui Ludovic al XV-lea distanþa dintre Paris ºi
Lyon era strãbãtutã în cinci zile faþã de cele ºase zile necesare
romanilor (cu aproape douã mii de ani înainte), pe vremea când
Cezar a cucerit Galia! Un secol mai târziu, saltul realizat în
înfrângerea distanþelor ºi a timpului a fost uriaº. Trenurile din
timpul celui de-al Doilea Imperiu al lui Napoleon al III-lea
nu erau T.G.V.-urile, care fac astãzi mândria binemeritatã a
francezilor, dar oricum; distanþa Paris-Lyon se putea parcurge,
în 1855, în numai zece ore. Ritmul istoric se schimbase!

Revoluþia industrialã din Anglia veacului al XVIII-lea ve-
detizase maºina cu abur, dar în secolul al XIX-lea nu s-a asi-
stat doar la utilizarea forþei vaporilor în transporturile pe uscat
ori pe mare, mãrindu-se viteza ºi siguranþa cãlãtoriilor, deoa-
rece, curând, puterea electricitãþii ºi a motorului cu explozie
aveau sã ducã la noi revoluþii în viaþa umanitãþii. Inventat în
Germania, dar gãsindu-ºi, prin americanul Morse, deplina uti-
litate ºi aplicabilitate, telegraful se va rãspândi grabnic în în-
treaga lume, întrecându-se, în privinþa puterii de rãspândire,
cu reþelele de cãi ferate. Omenirea, supusã unui proces spec-
taculos de dezvoltare tehnicã, s-a gãsit cuprinsã, totodatã, în-
tr-un lanþ de interconexiuni. Lumea a îmbrãcat alte haine, iar
saltul înregistrat între sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi cel al
veacului al XIX-lea a fost uriaº!

Secolul al XX-lea s-a desfãºurat apoi înglobând, în 36500
de zile ale sale, douã îngrozitoare rãzboaie mondiale ºi tragi-
cele experienþe pentru umanitate ale totalitarismelor de stân-
ga ºi de dreapta. Victimele rãzboaielor ºi represiunilor au fost
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mai numeroase ca oricând. Dar, totodatã, veacul a fost tot atât
de extraordinar ca ºi cel care l-a precedat. Ritmul dezvoltãrii
nu a fost încetinit, ci, dimpotrivã, a atins parametri de necre-
zut. Avionul ºi racheta, forþa atomului – atât de primejdioasã,
dar oferind ºi infinite posibilitãþi de utilizare paºnicã – asele-
nizarea ºi zborurile cosmice ºi mai ales explozia lumii infor-
maticii – „computerul nostru cel de toate zilele“! – au dat noi
dimensiuni umanitãþii. 

În faþa omenirii s-au ridicat însã ºi noi duºmani – poluarea,
încãlzirea planetei ºi dereglãrile climatice, explozii demogra-
fice pe unele continente, conjugate cu sãrãcia acutã din þãrile
mai puþin dezvoltate ale planetei etc. –, iar aceºtia îi însoþesc
paºii în tulburãtorul nou mileniu al III-lea, împreunã cu sân-
geroase conflicte ºi cu… rãutatea omeneascã. Este poate cea-
sul al doisprezecelea al omenirii! Vor înþelege oamenii cã este
timpul conlucrãrii, al unei reale mondializãri, în care cel pu-
ternic ºi bogat sã-l ajute pe cel slab ºi sãrac, în care modelul
„global“ sã rezulte din însumarea celor mai importante rea-
lizãri ºi cuceriri ale tuturor popoarelor de-a lungul secolelor
ºi nu din impunerea – inclusiv prin presiuni economice, poli-
tice ºi militare – a unui model-tip artificial sacralizat!

Am vrea ca lumea falansterianã ºi utopicã a lui Charles
Fourier sã devinã o realitate, ca „puterea armonicã“ sã se in-
staureze în sufletele tuturor ºi – ca ºi Ion Ghica, cu peste un
veac ºi jumãtate în urmã – sã ne vedem zburând purtaþi de
antivulturi ºi plutind pe mãrile lumii traºi de antibalene! Uto-
pie ºi speranþã!

„Tomis“, anul VI (XXXVI), nr. 8 din august 2001

16 Dan Berindei
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Egalitatea

„Egalitatea naturalã ori moralã este… întemeiatã pe natura
umanã comunã tuturor oamenilor, care se nasc, cresc, trãiesc
ºi mor în acelaºi fel“, scria Jaucourt în Enciclopedia francezã
a veacului al XVIII-lea, una dintre cele mai de seamã opere
ale spiritualitãþii omenirii. Dar dincolo de aceastã egalitate
naturalã, oamenii au fost de la începuturile societãþii umane
supuºi unei inegalitãþi tot atât de fireºti ca ºi egalitatea natu-
ralã. Inegalitatea a fost din totdeauna impusã de diverºi fac-
tori, unii rezultând din caracteristicile individuale ale fiecãrui
om, depinzând din însuºiri ºi capacitãþi, altele însã legate de
naºtere, de putere ºi de bogãþie, deci de elemente care n-au
rezultat neapãrat din propriile însuºiri ºi care nu rareori sunt
ereditare. 

În orice societate, oamenii se grupeazã pe o scarã ierar-
hicã, fiecare aºezat pe o anumitã poziþie ºi îndeplinind anu-
mite funcþii ºi aceastã împãrþire a existat încã de la începu-
turile omenirii, când cel dotat cu însuºiri de forþã, dar ºi cu
capacitãþi mai deosebite de ordin intelectual se impunea ca un
conducãtor firesc al respectivei comunitãþi, iar ceilalþi mem-
bri ai ei îndeplineau în sânul acesteia sarcini corespunzãtoare
dotãrii lor, deoarece este evident cã oamenii nu se nasc având
cu toþii identice însuºiri ºi cã pe acestea ei nu ºi le dezvoltã
ulterior în mod egal! Dar, totodatã, nãzuinþa spre egalitate a
însoþit necontenit omenirea în mersul ei înainte, deºi concre-
tizarea ei deplinã rãmâne încã în domeniul utopiei…

În societãþile umane anterioare celor moderne inegalitatea
era un loc comun, cãpãtând uneori accente deosebite. Ce era
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oare sclavul antichitãþii ºi iobagul Evului Mediu? Condiþia lor,
mai ales a celor dintâi, era apropiatã de cea a animalelor do-
mestice! Dar ºi cei ce nu aparþineau acestor categorii sociale,
situate la baza piramidei, nu beneficiau de o situaþie de egali-
tate, ci dimpotrivã, deoarece erau grupaþi în categorii sociale, în
genere greu permeabile una faþã de cealaltã. Nu se trecea uºor
din „starea a treia“ în rândurile nobilimii ºi nici din rândurile
nobilimii mici în cele ale marii nobilimi. Societatea exista ie-
rarhizatã, fiecare îºi avea un anume loc ºi promovarea socialã,
deºi posibilã, reprezenta de obicei excepþia ºi nu regula.

Secolul al XVIII-lea, cel al Luminilor ºi al „ideilor fran-
ceze“, a revoluþionat ordinea socialã, deschizând drum egali-
tãþii. „Dacã se cerceteazã în ce consistã cel mai mare bun al
tuturor, ceea ce trebuie sã fie þinta oricãrui sistem de legislaþie,
se va constata – scria, în 1762, Jean-Jacques Rousseau în Le
contrat social – cã totul se reduce la doi factori principali: li-
bertatea ºi egalitatea“. Mai realist, Voltaire definea egalitatea
în Dicþionarul filozofic, ca fiind „în acelaºi timp lucrul cel mai
firesc ºi în acelaºi timp cel mai himeric“. În Enciclopedie se re-
cunoºtea cã egalitatea absolutã n-ar fi putut fi întâlnitã decât
într-o „republicã idealã“ ºi cã oamenii „se nasc în egalitate“,
dar cã „ei nu puteau rãmâne (în aceastã situaþie)“. În schimb,
egalitatea naturalã, potrivit Enciclopediei, impunea tuturor
sã-ºi trateze „inferiorii“ ca fiindu-le „egali“ ºi evitând sã-i jig-
neascã ºi de asemenea, se cerea oricui care n-a „dobândit“ un
„drept special“ sã nu „pretindã mai mult decât ceilalþi, ci dim-
potrivã sã-i lase sã se foloseascã ºi ei, de asemenea, de ace-
leaºi drepturi pe care ºi le atribuie sineºi“; în sfârºit, un drept
comun se recomanda a fi folosit „în comun“, ori alternativ sau
sã fie „împãrþit în pãrþi egale“ între cei care-l aveau. 

Revoluþia din 1789 a reprezentat un mare pas înainte în „ega-
lizarea“ societãþii moderne. Declaraþia drepturilor omului ºi
cetãþeanului a proclamat cã „Oamenii se nasc ºi rãmân liberi
ºi egali în drepturi“. Egalitatea a fost aºezatã la loc de cinste,
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alãturi de libertate ºi fraternitate, formând cu acestea un trip-
tic cu funcþii decisive în noile destine ale umanitãþii moderne. 

În realitate, a fost realizatã mai ales egalitatea în faþa legii,
în schimb egalitatea politicã, ca ºi cea socialã, au rãmas mai
departe nedesãvârºite, aducerea la un „numitor comun“ fiind
imposibilã! Egalitatea politicã a întârziat mult a fi înfãptuitã,
deoarece femeile n-au dobândit drepturi egale – ºi nu pretutin-
deni! – decât în secolul al XX-lea, deoarece votul universal a
fost ºi el introdus doar treptat, începând cu Franþa, în urma
revoluþiei din 1848 (în România el a fost adoptat abia dupã
Primul Rãzboi Mondial) ºi de el n-au beneficiat (ºi în unele
locuri nu beneficiazã nici astãzi!) femeile, iar tinerii ºi-au fãcut
cu greu loc, treptat, în spaþiul egalitãþii politice! Drepturile de
egalitate în faþa legii au fost (ºi în parte rãmân) relative din
cauza complicaþiilor de procedurã, a termenelor, a costului
taxelor ºi a sumelor necesare pentru retribuirea avocaþilor; s-ar
mai putea adãuga cã membrii juriului, unde acesta existã, sunt
ºi ei desemnaþi din anumite categorii sociale, ceea ce afecteazã
ideea de egalitate! În sfârºit, legile de fier ale istoriei mai aratã
cã orice egalizare schematicã (aºa cum a fost încercatã în so-
cietatea „comunistã“) nu reprezintã decât o firmã aparent lu-
minoasã, în spatele cãreia se ascunde în realitate o flagrantã
inegalitate socialã ºi politicã.

Societatea omeneascã contemporanã reprezintã un orga-
nism complex, care cuprinde înãuntrul sãu categorii variate,
cu nivele de formare deosebite ºi mai ales cu stãri materiale
diferite, iar, înãuntrul acestor categorii, indivizii, la rândul lor,
sunt diferit înzestraþi, ceea ce, evident, nu poate asigura o
„uniformizare“. Egalitatea nu poate fi deplinã ºi mersul isto-
riei nu face decât sã confirme acest lucru. Ceea ce se poate
asigura este doar o egalitate „de start“ ºi una de „final“! Ne
naºtem egali ºi moartea ne este comunã tuturor. Dincolo de
aceasta, societatea cuprinde în mod inevitabil categorii be-
neficiind de un anumit statut ºi indivizi care, dotaþi în mod
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