
 
 
 
 
 

Deşertul dintre lumi  
 
 

„Omul occidental şi-a asigurat puterea în  
Universul Forţelor, în timp ce omul oriental a 
rămas  fără forţă specifică  în Universul 
Puterii.” 

 
 

Paradigma iluministă s-a născut ca răspuns advers la restricţiile impuse 
cunoaşterii de Inchiziţie. Demarcaţiile operate de episcopate şi papalitate între 
gândirea mitică şi magică, chintesenţializată în Tradiţie, pe de o parte, şi 
gândirea dogmatică, întemeietoare a Bisericii, curăţată progresiv de ceea ce în 
credinţa ierarhilor constituia erezie, pe de altă parte, a creat marea antinomie a 
spiritului între faliile căreia Iluminiştii au reuşit să insinueze gândirea raţională. 

Până la revoluţia tăcută a Iluminismului gândirea raţională s-a păstrat în 
formula aristoteliană, cumva tolerată de Inchiziţie, ca apoi să constituie suportul 
care a făcut posibilă îndrăzneala secularizării. Episoadele renascentist şi 
rozicrucian s-au dovedit a fi vârfurile firave ale unui aisberg  care prin natura sa 
rămâne ascuns certitudinilor empirice. Şi aceasta pentru că schimbarea 
iluministă s-a oprit la cucerirea de către Raţiune a rolului ordonator exercitat de 
la 1184 până la 1834 de dogmatica Bisericii, după lungul traseu de expulzare a 
tradiţiei începând cu revelaţia apostolului Pavel, consfinţită în 325 de Consiliul 
de la Niceea şi decantată pe tot parcursul mileniului întâi.  

În fapt, Iluminismul nu a schimbat ordinea cunoaşterii, ci doar ierarhia 
instrumentelor, Raţiunea luând poziţia tutelară deţinută până atunci autoritar de 
Credinţă, care şi ea procedase asemănător cu Magia, Mitul şi Tradiţia.  

Într-un fel reducţionist, de acum adevărul este demonstrat şi nu revelat, 
singura instanţă care are dreptul să judece în Cetatea Adevărului fiind Raţiunea. 
Toate căile alternative de ajungere la adevăr sunt ocultate (un mod mai puţin 
violent de a fi interzise), dar suficient de pervers ca să  sugereze avantajele 
abandonului.  

Diferenţele de accente între scenariile parcurse de Occident şi de Orient, 
departe de a fi esenţiale ca fundamente, s-au dovedit radical diferite în modul în 
care s-au lăsat ghidate de valoarea Toleranţei în tranşarea ordinii. Occidentul, 
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fixat în experienţa purificării Credinţei străjuite de Inchiziţie, s-a implicat cu 
supuşenie în religia Raţiunii urmând Calea Progresului. Orientul, optând pentru 
înţelegere faţă de celelalte forme de gândire, a urmat calea Toleranţei. 

Performanţa vestică a fost somatică, cea estică a fost sufletească. Vestul s-
a ilustrat în universul artificial, Estul s-a racordat la ritmurile naturii. Paradoxul 
căilor urmate constă în faptul că, datorită restricţiei comportamentale şi de 
gândire, Occidentul a fost obsedat de străpungeri constante, pe când Orientul, 
aliniat la energiile naturalului, a generat rupturi continue. 

Eliberarea prin Progres reuşită de Occident a dus la independenţa faţă de 
natură, pe când eliberarea prin Toleranţă încercată de Orient a însemnat o 
întărire a dependenţei de natură. Într-un fel interpretat eroic, omul occidental şi-
a asigurat puterea în Universul Forţelor, în timp ce omul oriental a rămas 
natural, fără forţă specifică în Universul Puterii.  

Performanţele Raţiunii regăsite în Progres au definit Centrul, iar reuşitele 
eclectismului Oriental favorizate de Toleranţă au lustruit Periferia. Centrul este 
lumea creată de Raţiune, Periferia este universul revelat conservat prin 
Toleranţă. 

Centrul şi Periferia sunt rezultate complementare ale modernităţii şi 
tradiţiei, ale asumării riscului rupturii şi riscului continuităţii, ale ex-formării şi 
ale in-formării. Ambele nu sunt, până la urmă, căi regale ale evoluţiei. 
Abordarea modernistă rătăceşte omul în propria-i creaţie, iar abordarea 
tradiţională abandonează omul în marea creaţie. Calea eliberării prin puterea 
Raţiunii înrobeşte, calea armoniei cu Natura înjoseşte. Privite separat ele sunt 
eşecuri, complementarizate ca experienţe ele pot redeschide orizontul împlinirii. 

Ceea ce constituie o dramă a evoluţiei dihotomice Occident-Orient este 
tranşarea supremaţiei materialiste, acutizată de internalizarea progresivă a 
modelului randamental pe aliniamentul preceptului „ştiinţa este putere”. 
Evident că această situaţie critică a unităţii lumii postiluministe a derivat din 
unilateralizarea metodelor cunoaşterii, din imperialismul Raţiunii şi 
raţionalizării ca magistrală a cunoaşterii şi a progresului material. Expulzarea 
sau atrofierea altor trasee cognitive şi extensia totală a gândirii raţionale, odată 
cu probatoriul său empiric reprezentat de avuţie ca fundament al libertăţii, a 
zădărnicit orice posibilitate de traversare a deşertului explicativ care desparte 
tipurile de gândire.  

Dacă ceva ar duce la reunificarea experimentelor cunoaşterii urmate 
independent de Occident şi Orient aceasta nu ar putea fi decât o amplă şi 
viguroasă mişcare de întâmpinare, care ar presupune corecţii şi opţiuni, în fapt 
de ieşire a ambelor lumi din opţiunile lor fundamentaliste. Reaşezarea 
accentelor de compatibilizare a unei noi unităţi nu s-ar face neapărat prin 
renunţări în favoarea căii adverse, ci în raport cu apropierea de calea 



Deşertul dintre lumi 
 

3 

integralităţii, ca experienţă mentală de sumarizare a perspectivelor specifice 
tuturor părţilor unui întreg. 

Nici Occidentul nu ar fi mai puţin ataşat randamentului, după cum nici 
Orientul nu s-ar rupe total de tradiţie, ci amândouă ar căuta calea alchimiei 
originale a lumilor pentru a încerca un nou model de sinteză. Parcimonia 
Raţiunii ne-a oferit spectacolul înstrăinării în bogăţie, iar eclectismul Tradiţiei 
ne-a agregat confortabil în sărăcie. O parte a lumii s-a subordonat normei pentru 
a fi liberă, iar cealaltă s-a abandonat libertăţii permise de natură. Primii au fost 
constrânşi să fie liberi, ceilalţi au fost liberi să aleagă constrângerea. Unde a 
funcţionat Rugul sau Ghilotina s-a întâmplat eliberarea, unde a funcţionat 
Toleranţa s-a produs încarcerarea.   

Externalităţile dihotomiei ideologice ale Iluminismului s-au instalat sub 
forma Individualismului în Occident şi a Colectivismului în Orient. Cain şi 
Abel ai Iluminismului raţionalist, deghizaţi în rolurile ideologice ale 
capitalismului şi socialismului, au fixat extremităţile. Tragedia biblică rejucată 
în 1989 nu a fost soluţia la problema dihotomiei Occident-Orient, ci relevarea 
fracturii istorice de mentalitate marcate de demarcaţia modern-tradiţie, ca spaţii 
construite prin formule de cogniţie diferite.  

Refacerea unităţii lumii trebuie să pornească cu recompunerea originărilor 
pentru a nu mai fi adverse. 
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