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„Utopie – Cetatea cu vise ºi speranþe”
�

Dan Popescu
Profesor universitar doctor

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Abstract. Can social order bring happiness to individuals? The affirmative answer to the question, that
one to invent a world where conflicts and inequality be abolished and people reconciliated has always
meant to be the great project of the utopians. An ideal fortress and most often a totalitarian one. Now, the
term “utopian” is mostly within the polemic register often “denouncing” the artificial nature of a regime,
which promises, without having a real basis, the artificial nature of some activities, of some measures of
the same type. To interpret the “ideal fortress” in this way means to brutally banish the dreams of people,
their aspirations. We are not only flesh and blood made but made of the ideal, feelings too and they have
to come first mostly. Therefore, “the utopia” can be a useful element of report in examining, splitting and
the refinement of the passing tendencies of the human being in order to get the ideal nearer to the possible
as much as possible. A positive valence. With such social controversies and clarifications at the same time,
are we entitled to have absolute, definitive judgements? Then we have tried to bring out only the beauty of
the dream with its “overdose” of getting out of reality and we have let definitive judgements to belong to
reality forever.

Therefore we had in mind Thomas More, le Campanella, le Etienne Corbet, la Morelly, le Saint Simon,
Robert Owen, Charles Fourier and Theodor Diamant.

Key words: utopia; collective happiness; providence state; utopian socialism; new-harmony; falanster.
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Ordinea socialã poate face fericirea indivizilor?
Rãspunsul afirmativ la întrebare, de a inventa o lume unde
conflictele ºi inegalitatea sã fie abolite, iar oamenii
reconciliaþi, a reprezentat mereu marele proiect al utopiºtilor.
O cetate idealã ºi, cel mai adesea, totalitarã. În zilele noastre,
termenul de „utopie” este integrat, cu precãdere, registrului
polemic, în cele mai multe situaþii „denunþând” natura
artificialã a unui regim care promite fãrã a avea o bazã realã,
natura artificialã a unor acþiuni, a unor mãsuri de acelaºi tip.
A interpreta doar în acest fel „cetatea idealã” înseamnã însã
a alunga cu brutalitate visurile oamenilor, aspiraþiile lor.

Suntem, totuºi, alcãtuiþi nu doar din carne, ci ºi din ideal, din
sentimente, de multe ori acestea trebuie sã primeze. Ca atare,
„utopia” poate reprezenta un util element de raportare în
examinarea, în decantarea ºi rafinarea tendinþelor perene ale
fiinþei umane de a apropia cât mai mult idealul de posibil. O
valenþã pozitivã… Suntem, însã, în mãsurã noi, în acest timp
de mari bulversãri sociale, dar ºi de clarificãri pe potrivã, sã
emitem judecãþi absolute, definitive? …Sã încercãm, atunci,
sã zugrãvim doar frumuseþea visului, cu „supradoza” sa de
evadare din realitate, ºi sã lãsãm judecãþile definitive sã
aparþinã eternitãþii…

„În zile nelegiuite ºi nebune,
Poetul pregãteºte pe cele mai bune.

El este omul în care utopiile abundã.
Picioarele sunt înfipte în prezent,

Dar ochii sãi aiurea zburdã…”
Victor Hugo
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1. …Etimologia „utopiei” îºi aflã geneza în greaca
veche. „Eu-topos”, regiunea binelui, sau „ou-topos”,
„regiunea care nu este niciunde”. Dupã cum remarcã
profesorul francez istoric ºi politolog Michel Winock, în
concepþia lui Thomas More, autorul celebru al tot atât de
celebrei cãrþi „Utopia sau tratatul celei mai bune forme de
guvernãmânt” (lucrare scrisã în latinã, cu titlul complet „De
optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia”, ºi
apãrutã, pentru prima oarã, la Louvain, în 1516), ambele
sensuri ale „utopiei” se îngemãneazã: o insulã imaginarã
în care oamenii trãiesc fericiþi graþie perfecþiunii ordinii
politice. A fost doar o scânteie – dar ce scânteie! – care a
aprins sau a reaprins, – idei solide de acest fel aflând în
chiar filozofia antichitãþii, mai ales la Platon („Republica”,
„Legile”) – imaginaþiile conºtiinþelor neliniºtite ale multor
cercetãtori ai societãþii ºi oameni de litere ai timpului. Mulþi
dintre aceºtia, incitaþi de chiar marile descoperiri geografice
cu precãdere din secolul XV, dar ºi XVI, au imaginat
pãmânturi îndepãrtate unde „bunii sãlbatici” – vezi, mai
târziu, la Jean Jacques Rousseau (1712-1778), atât de
comentata idee a omului naturalmente bun, dar a cãrui
„bunãtate “ a fost coruptã de cãtre societate, ceea ce relevã
ca pandant ideea reîntoarcerii la virtuþile primare, la „le
bon sauvage” – trãind în armonie, dãdeau lecþii de civilizaþie
pretinºilor civilizaþi, cãzuþi pradã patimilor ºi disensiunilor
de toate felurile. Se punea accentul pe „splendida ordonare,
în aceste locuri, a instituþiilor”. Astfel de producþii erau ele
exclusiv aluziv socialiste, comuniste, cum s-a afirmat mai
târziu referitor la „utopie”? Nici vorbã, „utopia”, în sine,
vãdind, în vreme, o varietate de conþinuturi, de substanþe
politice: aristocratice, bazate, cu precãdere, pe generozitate
(vezi ºi Platon); liberale, bazate mai ales pe punerea în
valoare a calitãþilor individului ºi acþiunii ca atare; anarhiste,
determinate, îndeobºte, de aspiraþia fiecãruia de a-ºi valoriza
„dreptul sãu”, în pofida chiar a drepturilor celorlalþi;
socialiste, întemeiate mai ales pe o ordine instituþionalã
promovând munca, de un fel sau altul, pentru toþi, o
repartiþie relativ egalitarã, întrajutorare ºi solidaritate socialã
etc. Cu alte cuvinte, „elasticitatea” conceptului a fost ºi
este ridicatã. Ea are, însã, un numitor comun, anume soluþia,
„în fine gãsitã”, pentru a anihila nefericirea oamenilor,
conflictele sociale seculare care i-au sfâºiat ºi îi sfâºie pe
aceºtia. Este vorba de imaginarul unei munci debarasatã
efectiv de o realitate nemiloasã. Profesorul M.Winock aratã,
pe bunã dreptate, cã, în acest sens, „utopia ºi-a semnat
decretul de rupturã cu o ordine stabilitã”. Ea a exprimat ºi
exprimã punerea sub semnul întrebãrii a prezentului – un
prezent, imperfect, fireºte – ºi promovarea unui viitor, a
unor lumi ideale.

Revenind astfel la Thomas More, la „Utopia” sa, într-o
primã parte a cãrþii se realizeazã o criticã acerbã a societãþii
englezeºti de la sfârºitul secolului XV ºi începutul secolului
XVI, timp de bulversãri ºi de mutaþii economice ºi sociale
însemnate. Timp în care privilegierea pãºunilor, aducãtoare
de venituri pentru landlorzi, îi fãcea pe aceºtia sã-i alunge
pe þãrani de pe proprietãþile lor, timp în care „urca” masiv
ºomajul, prolifera puternic cerºetoria, corupþia devenise
practic „lege”, dispreþuindu-se reglementãrile oficiale, câte
erau, timp în care mii ºi mii de copii, pe lângã cã primeau o

educaþie vicioasã ºi imoralã, erau abandonaþi unor abuzuri
deplorabile º.a. Th. More, care, dupã cum se afirma,
cunoscuse cele scrise de Amerigo Vespucci referitor la
cãlãtoriile sale, scrie astfel: „Peste tot unde proprietatea
constituie doar un drept individual, unde orice se mãsoarã
prin bani, acolo nu vom putea niciodatã organiza cum
trebuie justiþia ºi prosperitatea socialã; cu condiþia de a nu
numi ca justã, ca fericitã, acea societate în care este acceptatã
împãrþirea de cãtre cei mai rãi a bunurilor, în care statul ºi
averea publicã sunt pradã unei pumn de indivizi nesãtui de
plãceri ºi îndestulare, în vreme ce marea masã a populaþiei
este devoratã de mizerie”. Th. More nu opune acestor
realitãþi, crude ºi triste, un tablou cât de cât real construit,
ci doar o „utopie” mirificã ºi cu atât mai puþin realizabilã.
Cercetãtorii numesc aceasta o „utopie de fugã” ºi nu o
„utopie de reconstrucþie”…

2. …Secolul XVIII ºi prima jumãtate a secolului XIX
vor constitui „marea epocã a Utopiei”. Numai în Franþa,
între 1700-1789 au fost publicate circa 150 de opusuri de
gen utopic (cifre dupã prof. M.Winock). Au mai fost
numeroase lucrãri ºi dupã aceea ºi au mai fost ºi în alte þãri.
Câºtigul în plan spiritual s-a vãdit evident: nefericirea
oamenilor nu mai era consideratã exclusiv de esenþã
metafizicã, efect al unei condamnãri divine ca urmare „a
pãcatului originar”. Deja prima ideea dupã care un om bun
de la naturã era afectat, în bunã mãsurã, de „instituþiile rele”
ale sistemului de organizare a societãþii. Acþiunea, deci,
potrivit utopicilor, ar fi trebuit direcþionatã într-o mai mare
apropiere a omului de naturã ºi în înlãturarea „legilor ºi
instituþiilor rele”. În fapt, în mare parte, trebuie spus cã
dreptul de proprietate era situat la originea tuturor relelor.
Iatã, în „Supliment la cãlãtoria lui Bougainville”, scris de
marele enciclopedist Denis Diderot în 1772, un bãtrân
tahitian explica cãlãtorului în cauzã cã „Aici, la noi, totul
este pentru toþi. Iar tu faci distincþie între «al tãu» ºi «al
meu». Lãsaþi-ne moravurile noastre. Ele sunt mai înþelepte
ºi mai oneste decât ale voastre. Nu vrem sã facem schimb
între ceea ce tu numeºti «ignoranþa noastrã» ºi «luminile»
tale inutile”. Focalizarea criticii pe proprietate, pe
proprietatea privatã, este evidentã. Proprietatea era, deci,
privitã de utopici ca o sursã, încã din timpuri îndepãrtate, a
nefericirii oamenilor, un factor care le-a basculat viaþa, a
generat, a adâncit inegalitãþile dintre oameni, a nãscut furturi
ºi crime abominabile, a fãcut justiþia oficialã nedreaptã. Ce
realizau astfel? Desigur, o amplificare în substanþã a
„utopiilor” ºi depãrtarea lor de realitate. O realitate care a
progresat ºi progreseazã nu atât prin „colectivism”,
indiferent de ce naturã a fost ºi este acesta, ci mai ales prin
diviziunea muncii ºi competiþie, ambele provocate cu
generozitate de sistemul proprietãþii private…

Care ar fi, însã, modelul ideal de societate promovat în
viziunile menþionate? La Thomas More, „cetatea Utopiei”
era o insulã, o societate izolatã, ale cãror moravuri, aprecia
More, nu au fost alterate de „substanþa rea” a instituþiilor
de pe Continent (continentul european). O asemenea insulã
trebuia administratã potrivit „principiilor dreptãþii”.
Guvernaþi de cãtre „Utopus”, fondatorul ºi legislatorul
luminat al statului respectiv, „utopienii” trebuiau sã presteze
obligatoriu 6 ore de muncã pe zi, proprietatea privatã fiind
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suprimatã, iar moneda abolitã. Mari magazine publice, unde
puteau fi depozitate mãrfuri în volum ºi varietate mare,
asigurau cadrul necesar realizãrii schimburilor prin troc.
Mesele, de o frugalitate exemplarã, erau luate în comun de
cãtre „utopieni” etc. Este interesant ºi faptul cã More,
„adeptul absolut al dreptãþii absolute”, admitea, totuºi,
instituþiile sclaviei, familiei ºi religiei. Scriitor de seamã al
„Renaºterii engleze”, cartea sa despre „Utopie” va fi cu
mult mai mult. Ea va servi ca un veritabil model unei
literaturi de tip social tot mai emancipatã, dar ºi mai
„inofensivã” practic.

Dar sã continuãm. În „Cetatea Soarelui”, lucrare
semnatã de cãlugãrul dominican calabrez Campanella, în
1602, tabloul „Utopiei” este mai mult detaliat. Existã, aici,
un ªef Suprem, „Soarele”, asistat de trei magistraþi,
„Puterea”, „Înþelepciunea” ºi „Dragostea”. „Solarienii”
presteazã muncã obligatorie, iar „toate bunurile sunt puse
în comun”. De altfel, totul aici este reglementat: lungimea
ºi culoarea hainelor pe care le poartã „solarienii”, educaþia
ºi chiar raporturile sexuale, supuse controlului unui
funcþionar etc. Scopul mijlocit ºi nemijlocit? Fericirea
colectivã, fericirea tuturor. În fapt, ne spun Campanella,
precum ºi alþi numeroºi autori, „bunãstarea fiecãruia
depinde de bunãstarea tuturor”. Un asemenea timp de
„stabilitate perfectã” a fost ºi este distrus, vezi bine, de
„dreptul de proprietate”. Un drept ce ar trebui înlãturat
pentru a regãsi „o nouã armonie”, pentru a distruge
„extremitãþile disperate ale omului”. În fapt, tribulaþii pe
acelaºi motiv melodic, fãrã o înþelegere ºi o interpretare
cât de cât corectã, de „aproape”, a realitãþilor.

Cercetãtorii sunt practic unanimi în a susþine cã
„Revoluþia francezã, prin conþinutul, þelurile ºi devizele ei,
a ridicat cortina asupra posibilului”. Este timpul în care
încep sã se simtã ºi unele efecte ale revoluþiei industriale,
ale naºterii ºi dezvoltãrii proletariatului, în Anglia ºi pe urmã
în Franþa. Este timpul în care „ideile colectiviste, comuniste
ale utopiilor” dobândesc o anume aureolã de plauzibilitate
în straturile muncitoreºti ale societãþii industriale pe cale
sã se instaureze.

…Va fi acum rândul lui Etienne Cabet sã încerce. În
cartea sa, „Voyage en Icarie” (Cãlãtorie în Icaria) 1840,
Cabet propune – ºi vede aceasta prin ochii lordului
Carisdall, ce viziteazã „Icaria” – o „societate perfectã” ai
cãrei membri trãiesc într-un regim comunist în care, teoretic,
sunt, vezi bine, anulate toate sursele de conflict. Existente
iniþial, ele au fost anihilate printr-o „reformã radicalã”
decisã de conducãtorul Icar în urma unei revolte populare,
revoltã „ce a suprimat” proprietatea privatã, moneda ºi,
astfel, orice inegalitate socialã.(?!?). Morganaticul lord
descoperã, deci, în Icaria, o þarã minunatã, curatã, cu o
economie înfloritoare, înzestratã cu maºinile ºi
instrumentarul pe care industria din secolul XIX permitea
sã fie imaginate. Anume, baloane dirijabile, submarine,
drumuri de fier surmontând toate obstacolele naturale etc.,
etc. Capitala þãrii, „Icara”, era traversatã de fluviul Taïr,
avea strãzi drepte, bordate de flori, ºi o muzicã ce se propaga
în surdinã, venitã din locuri ºi cu mijloace puþin explicate.
Cabet dezvãluie „secretul” acestor reuºite: „Toatã lumea
este muncitor naþional ºi lucreazã pentru Republicã. Tot

omul, bãrbat sau femeie, fãrã excepþie, exercitã unii o
meserie, alþii o artã, alþii profesiile cerute de lege”…

… Cochetãrile ºi dorinþa pasionalã sunt necunoscute
aici, casele (locuinþele) sunt identice, iar toþi cetãþenii
îmbracã aceleaºi veºminte, fabricate astfel încât sã se
potriveascã pentru toatã lumea. „Aproape toate veºmintele,
pãlãriile ºi încãlþãmintea sunt elastice, pentru a conveni mai
multor persoane de talii ºi greutãþi diferite”, „percepe”,
uimit, lordul Carisdall, observatorul imaginat de Cabet.
Munca – fireºte, potrivit modelului – era obligatorie, iar
„Statul – Providenþã”, care asigura – finanþa, de fapt – hrana,
mesele, asigura ºi asistenþa sanitarã, transformând spitalele
în adevãrate palate, constituind ºi o justiþie echitabilã,
deseori blândã… Þara, statul, ca atare, erau dirijate demo-
cratic ºi principial de cãtre o „Camerã” de 2.000 de deputaþi
ºi, operativ, prin intermediul unui Executoriu compus
dintr-un preºedinte ºi 15 membri. Totul este…perfect.
Aristocraticul Carisdall este eminamente cucerit, covârºit
de „Icaria”, întâlnind aici o tânãrã femeie, Dinaïse, cu care
se va cãsãtori ºi cu care se va reîntoarce în Anglia, ca
propovãduitori ai acestei sfinte doctrine. Formidabil ºi
teribil de fericit ºi de pilduitor final…

Etienne Cabet nu este doar un teoretician. El este ºi un
om de acþiune stãpânit de gândul – dupã cum sublinia
profesorul Winock – „cã « Icaria » nu trebuie sã rãmânã
doar un vis paradisiac”. Astfel cã, în 1848, oraºul Le Havre
cunoaºte un straniu spectacol. Mai multe duzine de
„«icarieni», în tunici de catifea neagrã ºi cu pãlãrii de fetru
gri, se îndreaptã spre port pentru a se îmbarca cu destinaþia
America, cântând entuziast «Soldaþi ai fraternitãþii/Veniþi
sã fondãm în Icaria/Fericirea umanitãþii…/»”. Reþinut în
Franþa de problemele Revoluþiei de la 1848, Cabet li se va
alãtura, în Texas, la sfârºitul anului cu pricina. În ciuda
unei Constituþii votate în unanimitate, Comunitatea nu a
putut rezista zâzaniilor umane la început banale ºi, pe urmã,
tot mai puternice, care nu au întârziat sã aparã ºi care au
dezmembrat-o în câþiva ani. Însuºi Cabet va muri aici în
1856, într-o comunitate scindatã ºi aproape fãrã urmã de
solidaritate, el neputând evita chiar destituirea sa din funcþia
de conducãtor…

„Minunea” în disputã cu raþionalitatea pierduse
partida… O pierduse deoarece – se observã uºor – ea era
construitã efectiv pe o „ordine totalitarã“ în detrimentul
libertãþii individuale. Este adevãrat, finalitatea oricãrei
acþiuni umane este dorinþa de a obþine „fericire”, însã nu
este vorba de o „fericire socialã”, ci individualã,
individualistã chiar, a celui ce a întreprins acþiunea. Dacã
doreºte sã dea la ceilalþi este treaba lui… Sigur cã intervin
ºi instituþiile. Dar, dacã instituþiile „rup” acþiunea de
finalitatea ei, se relevã probleme în ceea ce priveºte
„rezistenþa” în timp a acestor structuri. În fapt, uniformitatea
este cea care distruge individul, diferenþierea indivizilor –
adicã condiþii fundamentale ale progresului. În „Codul
Naturii”, un alt autor utopic, Morelly, promoveazã hotãrât
aceeaºi idee a egalitãþii: cartierele oraºului închipuit de el
sunt identice, cu o reprezentare identicã, divizate identic
de strãzi identice. Obsesia uniformitãþii îmbrãcãmintei se
vãdeºte ºi ea activã: „De la zece la treizeci de ani – scria
Morelly, tinerii, în fiecare profesie, vor fi uniform îmbrãcaþi,
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cu aceleaºi stofe, uniforme comune ºi convenabile ocupaþiei
lor”… „Intelectualii veritabili”, cei care contestã, „reunesc”
o explicitã ºi bine înþeleasã neîncredere din partea „Utopiei”.
Iatã, tot Morelly scrie în lucrarea sa: „Numãrul persoanelor
dedicate ºtiinþelor ºi artelor, activitãþi ce pretind mai multã
sagacitate, penetraþie, adresã, talent ºi mai puþinã forþã a
corpului, va fi cu stricteþe stabilit, pentru fiecare fel de
muncã, pentru fiecare oraº. Aceºti oameni cu înclinaþii în
direcþiile menþionate vor fi instruiþi de timpuriu, fãrã ca un
asemenea tip de studiu sau de exerciþiu sã-i dispenseze de
a lucra ºi în agriculturã atunci când ei se vor afla la vârsta
de a munci”. Ca o parantezã, cercetãtorul de excepþie trimis
sã mãture strada în vremea „socialismului românesc”
demonstreazã nu doar cota de grotesc a acestei societãþi, ci
ºi cota ei sensibilã de utopie în timp…

Sã revenim, însã. Într-o astfel de societate
„transparentã”, fiecare era chemat sã ofere comunitãþii ceea
ce aceasta aºtepta de la el. Tot Morelly scrie: „Persoane
demne vor fi obligate sã vegheze asupra celorlalþi, care le
vor fi subordonaþi. Aceste persoane vor fi obligate sã-i
reprime sau sã-i pedepseascã pe oameni dacã nu-ºi vor
îndeplini obligaþiile. Pentru greºeli mai mari, aceste
persoane care supravegheazã îi vor deferi, pe cei vinovaþi,
unui ordin superior, spre a fi pedepsiþi fãrã nicio
indulgenþã…” Îmbrãcãminte impusã, masa în comun,
munca în comun ºi repartiþia relativ egalitarã, o autoritate
fermã, foarte severã, legi penale severe pentru recalcitranþi,
anihilarea iniþiativei, lipsa de proiecte individuale, viaþa
privatã redusã la neant, imposibilitatea de a protesta tocmai
deoarece societatea era consideratã perfectã… Iatã
componente de seamã ale preþului plãtit unei aºa-zise
„armonii colective”. Altfel spus, o majestuoasã ºi
înspãimântãtoare „mecanicã socialã” era menitã sã
„dreseze” indivizii încã din copilãrie ºi sã le desfãºoare
viaþa potrivit unor orare fixe ºi perpetue… O parte din preþul
plãtit pentru securitatea muncii, pentru securitatea fizicã,
pentru securitatea afectivã în condiþiile în care oricine,
încetând de a deveni inamicul altuia sau al tuturor, devine
fratele lor? Afirmativ, dar preþul era mult prea mare.

…Pentru muncitorii din vremea lui Th. More,
Campanella, Etienne Cabet, Morelly etc., „tablourile de
fericire publicã” aveau un sens: ele ofereau revanºa
imaginarului în confruntare cu umila condiþie proletarã.
Puþini dintre aspiranþii la belºug ºi fericire pentru toþi
înþelegeau însã cã aceasta se putea petrece doar dacã, în
schimb, se punea în operã un „monstru totalitar”, inamic
aprig al singularitãþii, al individualitãþilor, al oricãror
„devieri”. Acest „monstru totalitar” asigura oare fericirea
ºi egalitatea mult visate? Greu de spus în condiþiile în care
omul devenea astfel altfel înlãnþuit decât înainte. Se
desferecau niºte lanþuri, dar omului i se înlãnþuiau, de fapt,
calitãþile care îl individualizau, în scopul, vezi bine, al…
„asigurãrii propriei fericiri”…

3. Sã abordãm, acum, grupul „socialiºtilor utopici”.
Gândirea clasicã, liberalismul clasic – teorie a lui „laissez
faire, laissez passer...”, a lui „Il mondo va da se” ºi,
deopotrivã, într-un plan ceva mai pragmatic, suport teoretic
al capitalismului din secolele XVIII (a doua jumãtate) ºi
XIX (cea mai mare partea timpului), dar ºi de mai apoi –

au reprezentat un important capitol al teoriei economice
ale cãrei reverberaþii nu s-au stins nici astãzi. De altfel, este
greu de presupus cã acestea se vor stinge cândva. Cu valenþe
deosebite imprimate dezvoltãrii forþelor productive,
acumulãrii de capitaluri ºi de avuþie, reproducþiei
economice, efectele sale negative privind munca istovitoare,
exploatarea copiilor, incertitudinile zilei de mâine etc. vor
trece pe un plan secund cu atât mai mult cu cât, în cadrul
liberalismului, în chiar acest stadiu, va demara, în general
frumos argumentat, proiectarea unui sistem instituþional cu
disponibilitate de protecþie socialã la nivelul societãþii. Era
– ºi este încã – firesc ca un asemenea curent de gândire
economicã sã trezeascã numeroase reacþii. Registrul lor a
fost larg: de la susþinerea ideilor ºi tezelor liberalismului
clasic ºi pânã la negarea lor vehementã. Susþinerea amintitã
a fost, uneori, exprimatã mai mult ca o formã de conservare
a unor elemente, fapte, idei, demonstraþii din gândirea
liberalã cu precãdere în ce priveºte crearea valorilor, ºi de
criticã, de corectare a altora, cu precãdere în ce priveºte
distribuirea ºi consumarea valorilor create; s-au pus bazele
unei „Economii Politice a Muncii” – domeniu aºezat în
prezent, într-o serie de þãri dezvoltate, chiar pe principii
liberaliste moderne – în relativã confruntare cu o „Economie
Politicã a Capitalului”. Vom examina nemijlocit câteva din
aceste reacþii, referindu-ne, în cadrul studiului nostru, la
marii utopiºti aºezaþi pe generoase poziþii sociale
asociaþioniste ºi ale economiei comunitare ºi societare –
poziþii cu mult mai uºor de conceput decât de aplicat.

Dacã Simonde de Sismondi dezvoltase Economia
Politicã cu conceptul „economiei sociale” ºi abordase critic
procesul distribuirii bogãþiilor, tot economistul elveþian nu
dusese critica pânã la a cuprinde în sfera ei instituþia
fundamentalã a societãþilor moderne: proprietatea privatã
în economie. Aceasta o vor face însã acei economiºti care
au fost denumiþi „socialiºti utopici”. Marii utopiºti vor
promova teza maximului de producþie ca scop al organizãrii
economice, vor privi proprietatea în presupusele ei efecte
asupra repartiþiei ºi producþiei bogãþiilor, în evoluþia ei
istoricã ºi vor proclama dãrâmarea proprietãþii respective
drept „cel mai bun mijloc de a duce la perfecþiune
organizarea ºtiinþificã ºi industrialã a societãþilor noastre
moderne”.

Dar cine au fost acei „socialiºti utopici” sau „marii
utopiºti”, cum mai sunt ei numiþi, oponenþi, alãturi de
Sismondi, ai liberalismului clasic, dar mergând cu mult mai
departe decât economistul elveþian în domeniul critic,
considerând societatea timpului lor ca rea ºi contrarã naturii
oamenilor ºi dorind o alta mai bunã ºi mai generoasã cu
toþi? Dincolo de numitorul lor comun – o temeinicã
pregãtire – aceºti „utopiºti” numiþi astfel mai mult din
perspectivã marxist-comunistã, care nu recunoaºte evoluþia,
ci doar revoluþia sângeroasã, au provenit din medii diferite.
Francezul Saint-Simon era un aristocrat de marcã, francezul
Charles Fourier era funcþionar, fiu de negustor, englezul
Robert Owen fusese ucenic ºi a ajuns patron. În sfârºit, un
român moldovean, bine apreciat în acest cadru, a fost
Theodor Diamant, inginer de meserie ºi provenind dintr-o
pãturã medie. Scopul lor a fost comun, au diferit însã,
adeseori, procedeele ºi mijloacele.
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4. Claude Henri, conte de Saint-Simon (1760-1825), a
început prin a fi „nepotul unchiului” ºi a sfârºit prin aceea
cã unchiul sãu a fost mereu pomenit drept „unchiul
nepotului”. Se naºte la Paris în familia celebrului Louis de
Rouvray, duce de Saint-Simon (1675-1755), autorul
cunoscutelor „Memorii” privind viaþa de la Curte ºi
portretele marilor personaje ale timpului sãu. A primit o
educaþie deosebitã ºi o instrucþie strãlucitã sub îndrumarea
marelui enciclopedist D’Alambert. Are o viaþã aventuroasã
ºi dezordonatã. Ia parte, la numai 16 ani, la rãzboiul
american de independenþã ºi îmbrãþiºeazã cariera armelor.
Reîntors în Franþa, se retrage din armatã ºi renunþã la titlul
sãu de mare senior. Îºi va reconstitui, sub Revoluþia din
1789, averea distrusã, prin speculaþii fericite asupra
bunurilor naþionale. Vedea însã ºi necesitatea unui „mijloc
de organizare a unui mare stabiliment industrial, pentru a
întemeia o ºcoalã ºtiinþificã de perfecþionare, în scopul de
a contribui la «progresul luminilor» ºi la îmbunãtãþirea
soartei omenirii” – cum scrie în Memoriile sale. A rãmas
mereu devotat unui asemenea crez, deºi viaþa i-a fost mereu
tumultuoasã.

În 1797 devenise deja un om foarte bogat. Renunþã la
cariera financiarã ºi de om de afaceri pentru a se dedica
studiului, scrisului ºi reformelor sociale. Încã în 1799,
elaboreazã un „Memoriu privind legarea oceanelor Atlantic
ºi Pacific prin istmul Panama”. Ceva mai devreme,
convocase pe capitaliºtii care aveau legãturi cu el ºi le
arãtase necesitatea de a schimba morala, propunându-le
crearea unei bãnci uriaºe ale cãrei venituri ar servi la
executarea unor lucrãri folositoare omenirii. Întreprinde
cãlãtorii de studii în Anglia, Germania, Elveþia, Italia ºi
întemeiazã în jurul sãu o adevãratã ºcoalã de gândire, cadru
în care se remarcã Auguste Compte, Michel Chevalier,
Hippolyte Carnot etc. Totul costã însã ºi Saint-Simon
sãrãceºte într-atât încât în 1805 îl aflãm adãpostit de un
fost servitor al sãu. Are o tentativã de sinucidere în 1823 ºi
moare sãrac în 1825, înconjurat ºi încântat de unii dintre
discipolii sãi, dar dezamãgit atât de foarte modesta pensiune
plãtitã de familia sa, cât ºi de sumele modice cu care-l
sprijineau unii industriaºi. Este înmormântat prin efortul
fostelor sale slugi.

Filozof la început, Saint-Simon a fost apoi preocupat
de expunerea unor idei economice, sociale ºi politice
„chinuit parcã de nevoia de a da noului secol (al XIX-lea,
n.n.) doctrina economicã care-i lipseºte” – cum remarcau
Gide ºi Rist. Scrierile sale cu caracter economic aparþin
mai ales perioadei de dupã 1810, fiind concentrate,
precumpãnitor, asupra industriei ºi industrialismului (con-
cept privit într-un sens mai larg, sinonim cu munca) ºi a
raportului acestor concepte cu proprietatea ºi întregul cadru
al societãþii. Putem astfel menþiona între lucrãrile sale „De
la réorganisation de la Société européene” (1814, în unele
pãrþi ale lucrãrii existând ºi colaborarea elevului sãu
A. Thierry), „Politica” (1821), „Industrie” – în 4 volume
(1817-1818) ºi, în colaborare cu A. Compte, „Système
industriel” (1823-1824), „Catéchisme des industriels”
(1829), „Oeuvres de Saint-Simon et d’Enfantin”, (Paris,
Dentu, 1865, carte publicatã de membrii Consiliului pentru
executarea ultimelor voinþe ale lui Saint-Simon) etc.

Practic, Saint-Simon ºi-a concentrat esenþialul
concepþiei sale în ceea ce s-a numit „parabola lui Saint-
Simon”, reprezentatã, printre altele, de un celebru citat ce
conþine „in nuce” idei deosebit de semnificative. Iatã-l: „Sã
presupunem cã Franþa ar pierde deodatã pe primii cincizeci
de fizicieni, pe primii cincizeci de chimiºti, pe primii
cincizeci de filozofi, pe primii cincizeci de bancheri, pe
primii douã sute de negustori, pe primii ºase sute de
agricultori, pe primii cincizeci de fierari (ºi continuã astfel
enumerând profesiunile industriale, n.n). Cum aceºti oameni
sunt francezi, cei mai esenþialmente producãtori, aceia care
dau produsele cele mai importante, naþiunea ar deveni un
corp fãrã suflet în momentul în care i-ar pierde; ar cãdea
imediat într-o stare de inferioritate faþã de naþiunile cu care
este astãzi rivalã ºi ar continua sã rãmânã subalternã faþã
de dânsele atâta vreme cât n-ar repara aceastã pierdere”.
„Dar – continuã Saint-Simon – sã trecem ºi la altã
presupunere. Sã admitem cã Franþa pãstreazã oamenii de
geniu pe care îi are în ºtiinþe, în arte frumoase, arte ºi
meserii, dar cã dânsa ar avea nenorocirea sã piardã în
aceeaºi zi pe Domnul, fratele regelui, monseniorul duce
d’Angouléme (ºi Saint-Simon enumerã aici pe toþi membrii
familiei regale, n.n) ºi sã piardã în acelaºi timp pe toþi marii
ofiþeri ai coroanei, pe toþi miniºtrii de stat, cu sau fãrã
departamente, toþi consilierii de stat, toþi mareºalii, toþi
cardinalii, arhiepiscopii, marii vicari ºi canonici, toþi
prefecþii ºi subprefecþii, toþi funcþionarii din ministere, toþi
judecãtorii ºi pe deasupra cei zece mii de proprietari, cei
mai bogaþi printre cei care trãiesc nobil – acest accident
ar întrista desigur pe francezi pentru cã sunt buni... Dar
aceastã pierdere de 30.000 de indivizi reputaþi ca cei mai
importanþi în stat ar cauza supãrare numai sub raport sen-
timental, cãci n-ar rezulta niciun rãu politic pentru stat”.
Cu alte cuvinte, pare sã spunã Saint-Simon, acþiunea multor
nobili ºi a guvernului lor este cu totul superficialã.
Societatea ar putea sã se lipseascã de ei ºi ar trãi tot aºa de
bine. Pe când dispariþia savanþilor, a industriaºilor,
bancherilor, agricultorilor, comercianþilor etc. ar „seca
chiar izvoarele vieþii ºi sãnãtãþii, pentru cã singurã
activitatea lor este cu adevãrat fecundã ºi necesarã. Aceºtia
deþin în realitate veritabila putere creativã a naturii (ºi în
sensul de naþiune, n.n.), ei sunt apa ei vie.”

Una dintre ideile conducãtoare din doctrina lui Saint-
Simon este cea potrivit cãreia nicio societate nu este veºnicã
întrucât între o societate ca atare ºi industrie (activitãþile
productive, bazate pe folosirea forþelor productive, aºa cum
înþelege „industria” Saint-Simon) apar, în timp,
neconcordanþe inevitabile. Ele derivã din aceea – afirma
gânditorul francez – cã „industria”, activitãþile lucrative,
forþele productive, oamenii din sferele respective,
mijloacele ºi instrumentele de lucru, ºtiinþa ºi tehnica,
organizarea ºi iniþiativa se dezvoltã sub impulsul necesitãþii
de mai bine, al „eliberãrii” oamenilor, în vreme ce societatea
este înfrânatã, împiedicatã de la un timp sã evolueze
corespunzãtor tocmai de interesele „trântorilor”, ale celor
ce trãiesc din ceea ce alþii muncesc. „Industria”, spiritul
viu ºi proaspãt al naþiunii, va ajunge în discordanþã cu
aceastã societate sterilã, proces pe care Saint-Simon îl
numeºte „trecerea de la starea organicã la starea criticã”.
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Se va ieºi dintr-o astfel de contradicþie printr-o nouã
organizare a societãþii, în concordanþã cu „industria” în
dezvoltare ºi afirmare, ulterior procesul ºi mecanismul
repetându-se.

O asemenea alternanþã de la „stãri organice”, când toate
faptele, activitãþile oamenilor sunt clasificate, prevãzute,
ordonate de teoria generalã, când þelul activitãþii sociale
este clar determinat, la „stãri critice”, când înceteazã
caracterul comun al oricãrei idei, al oricãrei acþiuni, orice
coordonare, când societatea se manifestã doar ca o sumã
gregarã de indivizi ce se luptã între ei, ºi pe urmã trecerea
din nou la „stãri organice”, societate care se naºte din lupta
între progresul revoluþiei industriale ºi ºtiinþifice, cu
egoismul exacerbat, anarhia ºi concurenþa nu o datã neloialã
a capitalismului primitiv ºi nu numai, a fost apreciatã – ºi
nu doar de marxiºti – ca o descoperire importantã. O astfel
de confruntare – noteazã Saint-Simon – poate fi prevenitã,
înlãturatã prin „asociaþionism” – de unde ºi numele teoriei
lui Saint-Simon, „asociaþionismul”.

Din gândirea lui Saint-Simon se relevã împãrþirea
societãþilor în oameni productivi, lucrativi, utili social, pe
de o parte, ºi paraziþi ce trãiesc pe spinarea primilor, pe de
altã parte. Aceºtia se confruntã continuu, primii reuºind
doar sã amelioreze stãrile, ºi nu sã înlãture neajunsurile. O
asemenea luptã – afirma Saint-Simon – va continua pânã
când „exploatarea” va fi abolitã ºi „fiecare va obþine venitul
sãu necesar traiului, din munca sa”. Într-un asemenea cadru,
reprezentat elocvent de sintagma „de la fiecare sã se pretindã
dupã capacitãþi ºi fiecãruia sã i se dea dupã muncã”, este
important de subliniat cã asociaþionismul promovat de
gânditorul francez nu presupunea desfiinþarea proprietãþii
private, ci, dimpotrivã, menþinerea acesteia, concordantã
cu însuºi „individualismul” ca atare al viitorului, ce nu putea
fi desfiinþat.

Sunt relevante cel puþin trei concluzii din aceastã analizã
– evident, sumarã – a concepþiei lui Saint-Simon, o
concepþie transformatã aproape într-o religie de cãtre
discipolii sãi. Anume: a) deºi a restrâns sfera utilitãþii
activitãþilor, scoþând în afarã, dintr-un anume punct de
vedere, organismele coordonatoare pe care, dintr-un alt
punct de vedere, le considera strict necesare, Saint-Simon
pune un mare ºi real accent pe utilizarea ca atare a oamenilor
ºi activitãþilor lor; b) dintr-o perspectivã largã, Saint-Simon
– în zorii unui nou veac ce avea sã propulseze omenirea
într-un notabil teritoriu de civilizaþie economicã – s-a vãdit
a fi adeptul industrialismului, al spiritului novator, al tehnicii
ºi activitãþilor moderne; c) a fost un adept al evoluþiei, ºi
nu al revoluþiei sângeroase. Oricum, preluarea lui de cãtre
Marx ca genezã a gândirii sale pare numai în parte
justificatã. Aceastã preluare ar putea fi anulatã de un tipar
de care nobilul, moralul ºi poate sentimentalul Saint-Simon,
veritabil „cavaler al dreptãþii”, a fost destul de departe.

5. Un alt socialist utopic de seamã a fost englezul
Robert Owen (1771-1858). S-a nãscut la Newtown. Fiu de
mici meseriaºi din Þara Galilor, a fost nevoit sã-ºi câºtige
existenþa de timpuriu, ca ucenic. Devenit apoi patron la o
filaturã de bumbac, cu un capital de 100 de lire sterline
împrumutate de la tatãl sãu, „s-a ridicat”, în scurt timp,
coproprietar ºi director la o mare fabricã din Scoþia, de la,

pe urmã, celebrul New-Lanark. Aici ºi-a pus în aplicare
mai multe din ideile sale privind industria patronalã, viaþa
firmei ºi educaþia oamenilor. Curând, aceastã uzinã,
„experiment fericit” o perioadã, a devenit un loc de pelerinaj
pentru mulþi din oamenii iluºtri ai timpului. Din 1815 îºi
va începe experimentãrile de tip „comunist” ºi pe alte
meleaguri, experimente însã nereuºite. În 1825, în America,
în Indiana, întemeiazã astfel colonia New-Harmony, în
Scoþia, la Orbinston, o altã colonie etc. În 1822 are loc la
Londra experienþa „magazinului de schimb” etc. În ultima
etapã a vieþii sale, dupã 1820, descurajat de eºecurile sale
practice, Robert Owen se consacrã considerabil doctrinei
sale sociale, realizãrii detaliate a „unei noi lumi morale”,
practic „economiei muncii”. Moare în 1858, în vârstã
înaintatã, de 87 de ani.

Ch. Gide ºi Ch. Rist, precum ºi cunoscutul biograf al
lui R. Owen, A. Dolléans, încadreazã corect limitele
concepþiei acestui economist „justiþiar” ºi romantic: „nu a
fost deloc socialist revoluþionar în sensul militant al
cuvântului. A refuzat sã ia parte la miºcarea cartistã. Nu a
indicat, niciodatã, ca scop, lucrãtorilor, exproprierea
capitaliºtilor, ci crearea de capitaluri noi, ºi asta diferenþiazã
ºi astãzi programul cooperatist de programul colectivist”.
Dar care sunt ideile principale ale gândirii economice a lui
Robert Owen?

Un plan important al creaþiei sale derivã din faptul cã
Robert Owen a fost, în „ordinea economicã”, ceea ce marele
Lamark a fost în „ordinea biologicã”: un adevãrat pãrinte a
ceea ce sociologii numesc etiologie, respectiv procesul de
adaptare ºi subordonare a omului la mediu. În concepþia
astfel a economistului englez, omul ca atare nu este nici
mai bun, nici mai rãu, ci el este aºa cum îl face mediul,
societatea, mai bine spus, în care trãieºte. O societate rãu
întocmitã îi va deforma caracterul, îi va bara dezvoltarea
personalitãþii, îi va deturna activitatea de la înfãptuirea unor
þeluri nobile. O societate bine întocmitã va acþiona, evi-
dent, în sens contrar. Într-o mãsurã importantã, printr-o
societate rãu sau bine întocmitã Robert Owen înþelegea
tocmai partea mai micã sau, respectiv, mai mare ce revenea
salariilor pentru muncitori din valorile create de aceºtia.
Salarii mici ºi condiþii grele, precare de lucru, descurajau,
dezinteresau ºi afectau forþa productivã a muncii – aratã în
acest sens R. Owen, înscriindu-se, dupã cum se va vedea
mai pe urmã, ca un adevãrat precursor al fordismului…

R. Owen va transpune aceste idei în practicã în experi-
mentul de la New-Lanark, cadru în care a aºezat lucrãtorii
într-o condiþie consideratã potrivitã demnitãþii lor omeneºti,
a plãtit salarii mai mari, s-a îngrijit de creºterea ºi educaþia
copiilor de lucrãtori. Asemenea mãsuri au generat o
veritabilã emulaþie productivã. Industria de la New-Lanark,
ce a funcþionat aproape trei decenii (1800-1829), a
înregistrat sistematic profituri, dispãruserã beþia, delictele
penale, procesele, intervenþiile poliþiei ºi justiþiei deveniserã
aproape nesemnificative, caritatea publicã ºi filantropia
fiind cele ce dominau acest spaþiu economic. New-Lanarkul
a reprezentat însã – din pãcate, dar perfect explicabil –
singurul experiment reuºit un timp dintre cele multe
întreprinse de Robert Owen. Ceea ce s-a putut în condiþii
de serã, pentru o vreme ºi un cadru restrâns la 2.500 de
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cumpãrãtorilor, chestiune sesizatã ºi criticatã de un
contemporan, ºi el celebru ºi englez, al lui Owen, anume
David Ricardo. Tot în sens limitativ a acþionat
supraevaluarea de cãtre Owen a calitãþii ºi rolului
muncitorilor ºi subevaluarea de cãtre el a rolului
întreprinzãtorilor, atitudine, de altfel, des întâlnitã la
socialiºtii economiºti ai secolului XIX ºi de mai apoi.

6. Sã ne ocupãm, acum, de un alt mare socialist utopic:
Charles Fourier (1772-1837). Opera intelectualã a lui
Charles Fourier este – prin comparaþie cu cea a lui Saint-
Simon ºi cea a lui Robert Owen – mai extravagantã. Are
însã harul creatorului ei, un simþ critic viu în raport cu viciile
civilizaþiei, un simþ prospectiv mult mai acut ºi chiar o
premoniþie notabilã, fiind în acest fel cu mult mai aproape
de lumea sa ºi în mod deosebit de lumea care a urmat dupã
el. Acest filozof ºi economist francez este numit – pe bunã
dreptate – de Gide ºi Rist – drept „cel mai burghez dintre
socialiºti”. El spunea despre Owen: „cât priveºte dogmele
lui, aceea a comunitãþii bunurilor, ea este atât de vrednicã
de milã cã nu meritã o combatere serioasã”. Tot Charles
Fourier spunea despre Saint-Simon ºi adepþii acestuia:
„încercarea de a predica, în secolul al XIX-lea, desfiinþarea
proprietãþii ºi a ereditãþii reprezintã o monstruozitate care
te face sã înalþi din umeri”. ªi tot el recunoºtea – o sã vedem
ulterior – dreptul la recompense pentru muncã, capital ºi
talent, neegalitatea dintre bogaþi ºi sãraci care „intra în
planul lui Dumnezeu”, iar „Dumnezeu a fãcut bine tot ceea
ce a fãcut”. Iatã argumente care-l susþin pe Fourier ca
burghez. Planurile sale de asociaþie îl relevã, însã, ca so-
cialist…

Charles Fourier s-a nãscut la Besançon, ca fiu al unui
negustor. A fost instruit ºi s-a instruit în domeniul
comerþului ºi a practicat meseria de comis-voiajor. A studiat
sistematic filozofia, domeniul social, politica ºi economia.
O asemenea viziune în studiul sãu, nutritã de caracterul
sãu generos ºi romantic, îi dã posibilitatea de a fi ºocat de
contrastul izbitor dintre sãrãcia celor ce produceau ca atare
ºi opulenþa celor care stãpâneau capitalul, care deþineau
mari proprietãþi, de, adeseori, contrastul izbitor dintre trudã
ºi insatisfacþia muncii. Va cãuta, deci, sã explice astfel de
situaþii ºi sã ofere soluþii pentru aºezarea societãþii ºi a
economiei pe noi baze. O va face în mai multe din lucrãrile
sale cu un mare impact public, printre care „Teoria celor
patru miºcãri ºi a destinelor generale” (1808), „Tratat de
asociere domesticã ºi agricolã” (1822), „Noua lume
industrialã” (1829) etc. Pe baza ideilor lui – de multe ori
admirate ºi de multe ori hulite, dar deseori amintite ºi citate
– s-au creat nu puþine „colonii fourieriste” – vreo 40 numai
în Statele Unite, între 1841-1844, renumitã fiind cea de la
Brock-Farm, cât ºi în Franþa, unele rezistând pânã spre
începutul secolului trecut. Fourier a murit în 1837, dar
adepþii sãi – printre care Victor Considérat ºi André Colin
– i-au „prelungit” practic viaþa…

Una dintre cele mai interesante idei ale lui Charles Fou-
rier – relevatã în volumul citat „Noua lume industrialã” –
este cea a „legii dublei miºcãri” pe care este construitã
schema dezvoltãrii omenirii, respectiv miºcarea
dezordonatã, anarhicã ºi apoi, prin evoluþie, armonizatã.
Practic, Fourier criticã vehement ordinea existentã,

oameni, nu s-a putut în niciun fel la o scarã mai mare,
mergând pânã la cea a þãrilor.

Ceea ce nu înseamnã cã multe din ideile economice ale
lui Robert Owen concepute tocmai la o asemenea scarã de
referinþã ºi reunite într-o lucrare devenitã celebrã, „Carte
despre noua moralã universalã”, publicatã în 1816, cât ºi
într-un memoriu adresat reprezentanþilor puterilor aliate
aflaþi în acelaºi an la Congresul de la Aix-la-Chapelle, nu
prezintã un deosebit interes. Se remarcã în acest sens o
veritabilã concepþie economicã, o adevãratã prefaþã a acestui
secol XIX atât de mare pentru civilizaþia economicã, în speþã
industrialã a omenirii. Ca o primã idee, Owen aratã cã deºi
avuþia þãrilor a crescut în ultimul timp, aceastã creºtere era
încã departe de ceea ce ar fi putut fi dacã ar fi fost
valorificate cum trebuie forþele mecanice ale producþiei date
la ivealã de revoluþia industrialã. O a doua idee relevã cã o
asemenea rãmânere în urmã în planul creºterii posibile a
avuþiei influenþa negativ standardul de viaþã al
producãtorilor ei. În al treilea rând, Owen se referã la
diminuarea, înlãturarea acestui decalaj tocmai printr-o
reorganizare a societãþii. În fapt, aratã cercetãtorul englez,
ca un al patrulea element, forþele mecanice ale producþiei,
capacitatea de a produce a oamenilor se vãdeau
îndestulãtoare „pentru a satisface liber ºi degajat”
necesitãþile populaþiei întregului glob. Or – noteazã Owen
drept a cincea idee –, aceastã deosebitã capacitate, aparentul
surplus de forþe mecanice în loc sã contribuie la sporirea
producþiei dã naºtere la ºomaj. Proprietatea privatã asupra
fabricilor, concurenþa ºi lipsa principiilor de organizare,
interesul egoist al fiecãruia, cu care forþele productive au
fost amendate, sunt cele ce determinã rãmânerea în urmã a
producþiei în raport cu posibilitãþile – al ºaselea element
menþionat de Owen. În acest cadru, ca al ºaptelea ºi al
optulea element, Robert Owen va sublinia mãsurile ce
trebuie întreprinse pentru a ridica producþia la nivelul
potenþialitãþilor constituite în cadrul revoluþiei industriale.
Anume: „organizarea societãþii pe baze noi prin trecerea în
stãpânirea colectivã a forþelor mecanice ale producþiei”, o
unitate de interese care sã înlocuiascã concurenþa
exacerbatã, o organizare a activitãþilor astfel ca munca
manualã sã fie ajutatã de munca mecanicã, resurse salariale
la lucrãtori potrivit rezultatelor mai bune, astfel încât aceºtia
sã dobândeascã capacitatea de a cumpãra produsele mai
multe obþinute etc. Iatã, dar, un veritabil „paralelogram”
de idei relevând „sistemul Owen”, o concepþie ce avea
menirea sã punã în concordanþã producþia cu nevoile
oamenilor, evitând astfel, pe cât se poate, crizele economice
deja simþite în acel timp.

Alãturi de „lucrurile frumoase” ºi unele idei relativ
raþionale pentru care Owen trebuie apreciat, mai mult sen-
timental decât realist Owen nu a putut explica – ºi nici nu a
dus pânã la un asemenea nivel analitic raþionamentele sale
– de ce în practica economicã abundenþa scade deseori
preþul, fiind astfel dãunãtoare producãtorilor, iar raritatea
îl creºte ºi este în avantajul acestora. Tocmai în acest sens
argumentele „colectiviste” ale lui Owen nu luau în „calcul”
competiþia ºi concurenþa care îndemnau, obligau
producãtorii „sã iasã” mereu pe piaþã cu produse mereu
noi, apte sã rãspundã mai bine unor dorinþe ale



41

„U
to

pi
e 

– 
Ce

ta
te

a 
cu

 v
ise

 º
i s

pe
ra

nþ
e”

apreciatã de cãtre el ca o dezordine, ºi propune o
reorganizare a societãþii. Sunt înfãþiºate, la scara timpului:
a) „perioadele premergãtoare industriei”, cadru în care sunt
amintite „perioada haoticã”, fãrã om, pe urmã „perioada
primitivã”, numitã ºi „a raiului”, perioada „sãlbãticiei” sau
„a inerþiei”. Urmeazã apoi – ne spune Charles Fourier –
b) perioadele industriei fãrâmiþate, înºelãtoare ºi
respingãtoare, cadru în care el distinge „perioada
patriarhatului”, cu o micã industrie în sens de activitate
productivã, „perioada barbariei”, caracterizatã prin indus-
tria mijlocie, ºi „perioada civilizaþiei”, caracterizatã prin
marea industrie, tot în sensul de activitate productivã. O
asemenea analizã „acoperea”, de fapt, etapele pânã la timpul
sãu, proiectele ºi aspiraþiile lui Fourier fiind legate de
c) „perioadele industriei asociate”, adevãrate ºi atrãgãtoare,
cadru în care acest economist ºi filozof distingea perioada
„garantismului” sau „semiasociaþiei”, perioada
„scientismului” sau a „asociaþiei simple” ºi, în sfârºit,
perioada „armoniei” sau a „asociaþiei complexe”. Aºadar,
în concepþia francezului, o activitate din ce în ce mai bine
organizatã social mãreºte însãºi puterea de atracþie a muncii.

Fourier realizeazã o adevãratã frescã, bogatã ºi vie, a
evoluþiei umane ºi economice. Dacã la începutul afirmãrii
lor oamenii desfãºurau încã activitãþi sub impulsurile
instinctelor primitive ºi ale sãlbãticiei, evoluând, ei au trecut
la o producþie cu o „industrie micã ºi mijlocie”, dar anarhicã,
în societãþi care se dezvoltau haotic, fãrã principii de
organizare. Risipeau eforturi, industria era înºelãtoare,
respingãtoare, puþin productivã, avea un caracter gregar.
Se putea intra în civilizaþie – mai arãta Charles Fourier –
numai cu ajutorul industriei mari, activitate însã consideratã
de Fourier cã se desfãºura, în vremea sa, în dezordine,
anarhic, convulsiv… Contradicþia, mai arãta Fourier, rezulta
tocmai din aceea cã „industria mare”, pentru a se desfãºura
corespunzãtor, cerea neapãrat asocieri, un proces chemat
de economist ºi filozof sã evolueze de la simplu la com-
plex. În lipsa „asocierilor” se vãdeau nocive, prin pãrþile
lor tenebroase, comerþul, concurenþa, monopolurile, bursa.
Toate acestea – ne aratã Fourier – se modificã în condiþiile
„industriei asociaþioniste”, dovedind o finalitate pozitivã
pe „treptele” garantismului ºi ale scientismului ºi efecte
benefice de amploare – chiar dacã instituþiile respective îºi
modificã formele – pe „treptele” armoniei ºi asociaþiei
complexe. Noþiunile de constituire iniþial a unui „fond tam-
pon” ºi de utilizare a lui în perioadele de crizã, noþiunile de
echilibru între cerere ºi ofertã, între cerinþe ºi posibilitãþi,
devin acum foarte frecvente, prin comerþ se cere sã se creeze
sisteme de bunuri în anii de belºug pentru a fi cheltuite în
perioade de crizã. „Abundenþa” nu va mai face astfel sã
scadã preþurile la bunurile de consum, provocând pagube
producãtorilor, ci va fi echilibrat desfãºuratã în timp,
„asigurând” ºi perioadele mai proaste. Iatã dar, în concepþia
lui Fourier, „obligaþii ale unor instituþii ale pieþei, respectiv
ale capitalului – piaþa, comerþul, concurenþa, capitalul ca
atare, proprietatea privatã etc. – faþã de «corpul social»,
asemenea instituþii vãdindu-se astfel drept categorii durabile
evidente pe toate treptele de evoluþie a activitãþii, dobândind
caractere ºi funcþii noi”. Se încerca, de fapt – ºi se va vãdi
mai clar mai departe – o anume „transformare a salariaþilor,

de orice fel, în proprietari cointeresaþi”, Fourier nerenunþând
nicio clipã la ideea potrivit cãreia „spiritul de proprietate
este cea mai importantã pârghie ce cunoaºtem pentru
electrizarea civilizaþiilor”.

Charles Fourier îºi întemeiazã consideraþiile sale privind
evoluþia economiei ºi a societãþii pe o concepþie filozoficã
generalã menitã sã explice „de ce” era aºezatã societatea în
felul în care era aºezatã ºi „cum”, „ce” trebuia fãcut spre a
fi aºezatã altfel. În lucrarea „Teoria celor patru miºcãri ºi a
destinelor generale”, Fourier, în proiectarea unei posibile
reforme social-economice, porneºte de la teoria celor „patru
miºcãri”. Prima, miºcarea socialã, era bazatã pe o teorie ce
se referea la legile dupã care creatorul regla ordonarea ºi
succesiunea diverselor mecanisme sociale, în toate teritoriile
locuite de oameni. A doua, miºcarea animalã, avea ºi ea la
bazã o teorie, aceasta explicând legile dupã care „providenþa
distribuia pasiunile, înclinaþiile ºi instinctele tuturor fiinþelor
create pe diverse globuri”. A treia miºcare, cea organicã,
se fundamenta pe o teorie ce releva legile dupã care
creatorul distribuia proprietãþile, formele, culorile ºi
gusturile substanþelor. Cea de-a patra miºcare, cea materialã,
releva o veritabilã cosmogonie ºi fãcea cunoscute legile
gravitaþiei. Apreciind dezvoltarea de pânã atunci a lumii
pe fãgaºuri eronate, Charles Fourier considera cã singurã
filozofia sa putea releva, deopotrivã, atât „de ce” ºi „cum”
s-a greºit, cât ºi „ce” trebuia fãcut spre a fi bine pe Terra.
Ideile sale privind succesiunea „treptelor dezvoltãrii”, cele
privind menirea ºtiinþei, în general, a celei economice, în
special, sistemul falansterului ºi conceptul, funcþionalitatea
industriei respective ca atare au, toate, la bazã tocmai
aceastã filozofie generalã a sa. Forma, cadrul menit sã
privilegieze asocierea faþã de fãrâmiþare, forþele organizate
faþã de forþele izolate, menite, practic, sã constituie ºi sã
punã în valoare atracþia pasionalã erau „o unitate de
dimensiuni rezonabile” numitã falangã (de unde numele
de „falanster”), în care „activitatea se desfãºoarã prin
simbioza dintre capital, muncã, talent”. Se combinau aici
eforturile oamenilor de diverse specialitãþi, alternarea
felurilor de muncã, o organizare superioarã a forþei de
muncã, anume în serii dupã vârstã, sex, caracter, munca
devenind perpetuu plãcutã... Unitatea concretã de referinþã
o reprezintã falansterul – între 1.800 – 3.000 de oameni –,
acesta fiind dotat cu toate mijloacele necesare desfãºurãrii
superioare a activitãþii. Se puteau enumera astfel
manufacturi ºi ateliere pentru industrie, magazine, terenuri
agricole, ºcoli, locuinþe, animale, utilaje, unelte. Este
deosebit de important de subliniat cã aici proprietatea
rãmasã privatã era asociatã ºi parþial remuneratã, cã munca
se fãcea pe baze comunitare. Repartiþia era realizatã riguros
dupã mãrimea ºi calitatea proprietãþii, dupã muncã, talent
ºi iscusinþã. Astfel, pentru capital se primea profit, circa o
treime din beneficiu, ceea ce fireºte cã stimula acumularea
capitalului de cãtre oameni. Muncii îi revenea ceva mai
mult de o treime din beneficiu – evident abordat în sens
larg – cale prin care ºi munca era stimulatã, iar talentului –
respectiv unei priceperi deosebite, iscusinþei, artei – îi
revenea puþin mai puþin de o treime din beneficiu. Dacã
lumea din vremea lui Charles Fourier „se miºca pe o scarã
ascendentã de urã ºi pe o scarã descendentã de dispreþ”,
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cum afirma chiar Fourier, falansterele erau chemate sã facã
viaþa mult mai rezonabilã, mult mai bogatã, mult mai
atrãgãtoare, chiar pasionantã. Asemenea instituþii create,
substituind serviciul personal cu cel colectiv, întreprinderea
industrialã întreprinderii casnice etc. ºi care au funcþionat
ani îndelungaþi, ulterior modificându-se expresia, dar nu
fondul, relevã însã cã Fourier nu a fost foarte departe de un
adevãr relativ. „Chibuþul israelit”, cel din perioada
contemporanã, poate fi considerat doar un astfel de
exemplu.

Iatã dar un Fourier animat de cele mai bune intenþii,
urmãrind fericirea universalã ºi încercând sã vadã cât mai
bine ºi mai departe în realitate, dar cu ochelarii fanteziei,
ochelari în general pentru distanþã ºi care nu potriveau
„cititul de aproape”. Transformarea salariaþilor în coasociaþi
ºi cointeresaþi, opunerea armoniei faþã de competiþie
reprezentau oare elemente reale? Þelurile pe termen lung
puteau fi mai uºor relevate tocmai pentru cã erau departe,
însã termenul scurt, viaþa, munca, competiþia de fiecare zi
erau cele care în esenþã ºi practic îl contraziceau pe Fou-
rier. „Lumea, afirma Fourier, va trebui sã dureze 40.000
de ani, din care parcursese (pânã la Fourier, n.n.) 7.000 de
ani, ea trecând ºi urmând sã treacã prin 18 trepte succesive,
fiecare din ele reprezentând un progres faþã de cele
anterioare”. Sã ne gândim, totuºi: „Secolul 21 va fi religios
sau nu va fi deloc” afirma Malraux. Era oare un fourierist?

Poate cã cea mai potrivitã încheiere a acestor însemnãri
despre Charles Fourier au formulat-o tot Gide ºi Rist. Iat-o:
„Acest program care þinteºte nu la desfiinþarea proprietãþii,
ci, dimpotrivã, la desfiinþarea salariului prin achiziþia
proprietãþii asociate ºi universalizate, care ia ca mijloc nu
lupta de clasã, ci asocierea inteligenþei, a muncii ºi a
capitalului, care cautã sã împace interesele antagoniste ale

capitalistului ºi muncitorului, ale producãtorului ºi
consumatorului, ale creditorului ºi debitorului, întrunind
aceste interese în aceeaºi persoanã – meritã calificativul de
utopie? El va servi ca ideal al clasei muncitoare, cel puþin în
Franþa, tot timpul secolului al XIX-lea, pânã în ziua când
colectivismul marxist îl va înãbuºi – dar poate nu pentru
totdeauna”. Proiectând raþionamentele pe terenul politologiei,
un socialist radical va porni de la Fourier, un socialist
„simplu” îl va critica poate, dar un liberal veritabil cu
siguranþã cã nu va recunoaºte aproape nimic din gândirea
fourieristã. Ca întotdeauna, este posibil ca adevãrul sã fie pe
undeva la mijloc...

Dupã modelul lui Ch. Fourier, va întemeia în România,
la Scãieni, în Prahova, un falanster inginerul român Theodor
Diamant (1800-1841). Diamant era nu numai un admirator
pasionat al lui Fourier, ci ºi un prieten devotat al sãu. Un
propagator fervent al doctrinei maestrului. Falansterul de
la Scãieni l-a înfiinþat în 1835, împreunã cu tânãrul boier
Manolache Bãlãceanu, vãdindu-se ºi o serie de elemente
de originalitate, în comparaþie cu ideile lui Fourier. Deosebit
de interesant, experimentul lui Diamant, denumit ºi
„Societatea agronomicã ºi manufacturierã”, nu a reuºit.
Pentru români însã – ºi nu doar pentru ei – prezintã unele
semnificaþii…

* * *

…Vise, gânduri, încercãri, construcþii în principiu ºi în
teorie, eºecuri dramatice în viaþã. Lumea, aºa cum a fost ºi
este ea, a mers ºi merge înainte, dominatã, mai mult sau
mai puþin, cu aportul mai mare sau mai mic al instituþiilor
ivite, de îndrãzneþi, de capabili sã înþeleagã ºi sã acþioneze,
de confruntarea intereselor umane, de competiþie, izbânzi,
înfrângeri ºi, mereu, mereu, eforturi, muncã fãrã preget…

Popescu, D. (1999), Istoria gândirii economice din antichitate pânã
la sfârºitul secolului XX, Editura Continent, Sibiu-Bucureºti

Servier, J. (1967), Histoire de l’utopie, Paris, Gallimard

Winock, M., „Le grand rêve des utopistes – Le bonheur pour
tous!”, L’Histoire, nr. 237, noiembrie 1999

Zane, Gh. (1960), Theodor Diamant, în Texte din literatura
economicã din România, sec. XIX, Editura Academiei, Bucureºti

Bibliografie

Blaug, M. (1996), Economic Theory in Retrospect, Cambridge
University Press, Cambridge

Gide, Ch., Rist, Ch. (1926), Istoria gândirii economice de la
fiziocraþi pânã azi, traducere George Alexianu, ediþia 27,
Editura Cassei ªcoalelor, Bucureºti

Heilbroner, R.L. (2001), Les grands économistes (Nouvelle
édition augmentée), Editions du Seuil, Paris


