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I. Introducere
Problema adev\rului
Ce este nihilismul `n care am v\zut cauza Revolu]iei epocii moderne? La
o prim\ analiz\, r\spunsul nu pare dificil; câteva exemple clare vin imediat `n
minte. Este programul fantastic de distrugere al lui Hitler, revolu]ia bol[evic\,
atacul dadaist asupra artei; este fundalul din care au izvorât aceste mi[c\ri,
reprezentate `n modul cel mai notabil de câ]iva indivizi "poseda]i" de la sfâr[itul
secolului al XIX-lea - poe]i ca Rimbaud [i Baudlaire, revolu]ionari ca Bakunin
[i Nechayev, "profe]i" ca Nietzsche; exist\ la un nivel mai modest printre
contemporanii no[tri, fr\mântarea vag\ care determin\ pe unii s\ se strâng\ `n
jurul scamatorilor ca Hitler, [i pe al]ii s\ g\seasc\ o evadare `n droguri [i religii
false, sau s\ s\vâr[easc\ acele crime "stupide" care devin [i mai caracteristice
acestor timpuri. Dar aceasta nu mai reprezint\ decât suprafa]a spectaculoas\ a
problemei nihilismului. Pentru a explica chiar [i acesta nu este `n nici un caz o
sarcin\ u[oar\. Dar sarcina pe care noi am stabilit-o pentru acest capitol este
mai larg\: s\ `n]elegem natura mi[c\rii `ntregi a c\rei aceste fenomene sunt doar
exemple extreme.
Pentru a face aceasta va fi necesar s\ evit\m dou\ mari capcane situate pe
ambele p\r]i ale drumului pe care l-am ales. Cei mai mul]i dintre comentatorii
spiritului nihilist al epocii noastre au c\zut `ntr-una sau cealalt\ dintre capcane:
apologie sau diatrib\.
Oricine este con[tient de imperfec]iunile foarte clare [i de r\ul civiliza]iei
moderne care au reprezentat ocazia mai apropiat\ [i cauza reac]iei nihiliste de[i vom vedea c\ acestea au fost, de asemenea, fructul unui nihilism incipient , nu poate s\ simt\ decât simpatie, cel pu]in fa]\ de oamenii care au participat la
acea reac]ie. Aceast\ simpatie poate lua forma milei fa]\ de oameni, care pot,
dintr-un punct de vedere, fi privi]i ca victime inocente ale condi]iilor `mpotriva
c\rora s-a `ndreptat efortul lor; sau iar\[i, se poate exprima `n p\rerea obi[nuit\
c\ anumite tipuri ale fenomenelor nihiliste au de fapt o semnifica]ie "pozitiv\"
[i au de jucat un rol `ntr-o "nou\ dezvoltare" a istoriei sau a omului. Cea de a
doua atitudine, iar\[i, reprezint\ una din roadele cele mai clare ale nihilismului
autentic care se discut\ aici. Dar prima atitudine, cel pu]in, nu este `n `ntregime
lipsit\ de adev\r sau dreptate. Totu[i, chiar pentru acel motiv, noi trebuie s\ fim
mult mai aten]i ca s\ nu-i d\m o importan]\ mai exagerat\. Este foarte u[or, `n
atmosfera ce]ei intelectuale care se infiltreaz\ `n cercurile liberale [i umaniste de
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ast\zi, s\ acorzi simpatie unei persoane nenorocite ca s\ `ncepi s\ recep]ionezi
ideile sale. Cu siguran]\ nihilismul este `ntr-un anumit sens "bolnav", [i boala
lui este o m\rturie a bolii epocii ale c\rei elemente - bune [i rele -, duc c\tre
nihilism; dar boala nu este vindecat\, nici m\car diagnosticat\ exact prin
"simpatie". In orice caz, nu exist\ nici pe departe vreo "victim\ nevinovat\" `n
`ntregime.
Nihilistul este f\r\ doar [i poate implicat integral chiar `n p\catele [i
vinov\]ia omenirii care a produs relele epocii noastre. {i, luând armele - a[a
cum fac to]i nihili[tii - nu numai `mpotriva "abuzurilor" [i "injusti]iilor" reale
sau imaginare din ordinea social\ [i religioas\, dar [i `mpotriva ordinii `ns\[i [i
Adev\rului care st\ la baza acelei ordini, nihilistul ia parte activ\ la lucrarea lui
Satan (pentru c\ a[a este) care nu poate `n nici un caz s\ fie explicat\ prin
mitologia "victimei nevinovate". In ultim\ analiz\, nimeni nu-l serve[te pe
Satan `mpotriva voin]ei lui.
Dar dac\ "apologia" este departe de noi `n aceste pagini, scopul nostru nu
este nici simpl\ diatrib\. De exemplu, nu este suficient s\ condamni nazismul
sau
bol[evismul
pentru
"barbarismul",
"gangsterismul",
sau
"antiintelectualismul" lor, [i avangarda artistic\ sau literar\ pentru
"pesimismul" sau "exhibi]ionismul" lor. Nici nu este suficient s\ aperi
"democra]iile" `n numele "civiliza]iei", "progresului" sau "umanismului", sau
s\ aperi "propriet\]ile private" sau "libert\]ilor civile". In timp ce unii au o
anumit\ dreptate, asemenea argumente sunt `ntr-adev\r nepotrivite; loviturile
nihilismului p\trund prea adânc, programul lui este mult prea radical, pentru a fi
contracarat de ei. Nihilismul gre[e[te `n `ns\[i cauza pe care o ap\r\, [i gre[eala
poate fi `ndreptat\ numai prin Adev\r. Cea mai mare parte a criticii aduse
nihilismului nu este deloc `ndreptat\ c\tre aceast\ cauz\ - dup\ cum vom vedea
-, [i ra]iunea pentru aceasta este aceea c\ nihilismul a devenit, `n timpul nostru,
atât de larg r\spândit [i p\trunz\tor, `nfiltrându-se atât de complet [i de adânc `n
min]ile [i inimile tuturor oamenilor de ast\zi, `ncât nu mai exist\ nici un "front"
pe care se poate lupta. Iar cei care cred c\ lupt\ `mpotriva nihilismului folosesc
cel mai adesea propriile lui arme, care, ca efect, se `ntorc `mpotriva lor `n[i[i.
Odat\ ce ei au v\zut scopul proiectului nostru - unii poate vor obiecta c\
noi ne-am `ntins prea mult: c\ am exagerat `ntinderea nihilismului sau, dac\ nu,
c\ fenomenul este atât de universal `ncât s\-[i permit\ s\ sfideze complet
inten]ia noastr\ de a-i c\l\uzi. Trebuie s\ admitem c\ sarcina noastr\ este
ambi]ioas\, cu atât mai mult din cauza ambiguit\]ii multor fenomene nihiliste.
{i, `ntr-adev\r, dac\ ar trebui s\ `ncerc\m o examinare complet\ a problemei,
activitatea noastr\ nu s-ar termina niciodat\.
Totu[i, dac\ este posibil, s\ `ntindem mrejele noastre larg [i chiar s\
`ncerc\m a prinde "pe[tele" pe care `l c\ut\m - pentru c\ el este, la urma urmei,
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un pe[te unic, [i `nc\ unul mare. Nu se pune problema unei document\ri
complete asupra fenomenului nihilist; dar, cu siguran]\, este posibil\ o
examinare a mentalit\]ii nihiliste unice care st\ la baza lor, a efectelor lui
indiscutabile [i a rolului lui `n istoria contemporan\.
Mai `ntâi, vom `ncerca aici s\ descriem aceast\ mentalitate - cel pu]in `n
câteva dintre manifest\rile ei cele mai importante -, [i s\ oferim o schi]\ a
dezvolt\rii sale istorice; \i apoi s\ examin\m mai profund sensul [i programul
s\u istoric. Dar `nainte de aceasta, noi trebuie s\ [tim mai clar despre ce vorbim.
De aceea, trebuie s\ `ncepem cu o defini]ie a nihilismului.
Aceasta nu ne va lua mult. Nihilismul a fost definit, [i destul de succint,
de c\tre fondatorul nihilismului filosofic, Nietzsche.
"C\ nu exist\ nici un adev\r; c\ nu exist\ nici o stare absolut\ a lucrurilor
- nici un 'lucru-`n-sine'. Acesta este nihilism, [i la modul cel mai extrem." 1
"Nu exist\ nici un adev\r": am `ntâlnit deja aceast\ expresie `n aceast\
carte mai mult decât odat\, [i ea va reapare frecvent pe viitor. Pentru c\
problema nihilismului este, `n modul cel mai profund, o problem\ a adev\rului;
ea este `ntr-adev\r, problema adev\rului.
Dar ce este adev\rul?
Mai `ntâi este o problem\ logic\. Inainte de a discuta con]inutul
adev\rului noi trebuie s\ examin\m propria lui posibilitate, [i condi]iile
postulatului s\u. {i, desigur, noi `n]elegem prin "adev\r" - precum negarea lui
f\cut\ de Nietzsche `l face explicit -, adev\rul absolut, care a fost deja definit de
noi, ca dimensiunea `nceputului [i sfâr[itului lucrurilor.
Pentru o genera]ie crescut\ `n scepticism [i neobi[nuit\ cu gândirea
serioas\, expresia "adev\rul absolut" are un sens perimat. Exist\ p\rerea
comun\ c\ nimeni nu este atât de naiv s\ mai cread\ `n "adev\rul absolut"; `n
epoca noastr\ luminat\, tot adev\rul este "relativ". S\ not\m c\ expresia: "tot
adev\rul este relativ", este o traducere popular\ a expresiei lui Nietzsche, "nu
exist\ nici un adev\r (absolut)"; acea doctrin\ este fundamentul nihilismului la
fel, atât pentru mase cât [i pentru elit\.
"Adev\rul relativ" este esen]ialmente reprezentat, pentru epoca noastr\,
de cunoa[terea [tiin]ei, care `ncepe prin observa]ie, `nainteaz\ prin logic\, [i
progreseaz\ `n manier\ ordonat\ de la cunoscut la necunoscut. El este
`ntotdeauna discursiv, `ntâmpl\tor, calificat, `ntotdeauna exprimat `n "rela]ie" cu
altceva, niciodat\ singular, niciodat\ categoric, niciodat\ "absolut".
Omul de [tiin]\ necugetat nu vede nevoia vreunui alt fel de cunoa[tere;
ocupat fiind cu cerin]ele domeniului s\u de activitate, el poate nu are nici timp
nici `nclina]ie pentru problemele "abstracte" care examineaz\, de exemplu,
1. The Will to Power,
Power vol.I, in The Complet Works of Friederich Nietzsche, New York, The MacMillan Company,
1909, vol.14, p.6.
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supozi]iile de baz\ ale acelei specialit\]i. Dac\ el este presat, sau dac\ mintea sa
se `ndreapt\ spontan c\tre asemenea probleme, explica]ia cea mai clar\ este de
obicei suficient\ pentru a satisface curiozitatea sa: tot adev\rul este empiric, tot
adev\rul este relativ.
Desigur, oricare dintre afirma]ii este o contradic]ie. Prima afirma]ie `n
sine nu este deloc empiric\, ci metafizic\. A doua este ea `ns\[i o afirma]ie
absolut\. Problema adev\rului absolut este ridicat\ mai `nainte de toate, pentru
observatorul critic, de astfel de auto-contradic]ii; [i prima concluzie logic\ spre
care poate fi el condus este aceasta: dac\ exist\ totu[i vreun adev\r, el nu poate
fi pur [i simplu "relativ". Primele principii ale [tiin]ei moderne, ca [i al oric\rui
sistem de cunoa[tere, sunt ele `nsele imuabile [i absolute. Dac\ ele nu ar exista
nu ar fi deloc cunoa[tere, nici chiar cunoa[terea cea mai "gândit\", pentru c\ nu
ar fi nici un criteriu prin care s\ clasifice ceva ca [i cunoa[tere sau adev\r.
Aceast\ axiom\ are un corolar: absolutul nu poate fi dobândit cu ajutorul
relativului. Cu alte cuvinte, primele principii ale oric\rui sistem de cunoa[tere
nu pot fi atinse prin mijloacele acelei cunoa[teri `nse[i, ci trebuie oferite `n
prealabil; ele reprezint\ obiectul credin]ei, iar nu al demonstra]iei [tiin]ifice.
Intr-un capitol anterior, am discutat despre universalitatea credin]ei,
privind-o ca stând la baza `ntregii activit\]i [i cunoa[teri umane. {i am v\zut c\
[i credin]a, dac\ nu trebuie s\ cad\ prad\ am\girilor subiective, atunci trebuie
ancorat\ `n realitate. De aceea, este o problem\ legitim\ [i `ntr-adev\r
inevitabil\ dac\ primele principii ale credin]ei [tiin]ifice - de exemplu, coeren]a
[i uniformitatea naturii, transsubiectivitatea cunoa[terii umane, compatibilitatea
ra]iunii de a trage concluzii din observa]ie -, sunt fondate pe adev\rul absolut.
Dac\ nu, ele nu mai pot fi decât probabilit\]i neverificabile. Cu siguran]\ este
nesatisf\c\toare pozi]ia "pragmatic\" abordat\ de mul]i oameni de [tiin]\ [i
umani[ti care nu pot fi tulbura]i s\ se gândeasc\ la lucruri fundamentale pozi]ia c\ aceste principii nu mai sunt decât ipoteze experimentale pe care
experien]a colectiv\ le g\se[te demne de `ncredere. Aceasta poate oferi o
explica]ie psihologic\ a credin]ei pe care o inspir\ aceste principii, dar `ntrucât
aceasta nu stabile[te fundamentul acelei credin]e `n adev\r, ea las\ `ntregul
edificiu [tiin]ific pe nisipuri mi[c\toare [i nu asigur\ nici o ap\rare `mpotriva
vânturilor ira]ionale care `l atac\ periodic.
Totu[i, `n realitate, - dac\ ar fi de la simpla nepricepere sau de la o
`n]elegere mai profund\ pe care ei nu o pot justifica prin argument -, majoritatea
oamenilor de [tiin]\ cred f\r\ `ndoial\ c\ [i credin]a lor are o leg\tur\ cu
adev\rul lucrurilor. Dac\ aceast\ p\rere este sau nu justificat\, desigur este o
alt\ problem\; este o problem\ metafizic\. {i un lucru este sigur [i anume acela
c\ nu este justificat\ de metafizica destul de primitiv\ a majorit\]ii oamenilor de
[tiin]\.
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Dup\ cum am v\zut, fiecare om tr\ie[te prin credin]\; la fel fiecare om
este un metafizician - ceva mai pu]in evident dar nu mai pu]in sigur.
Revendicarea oric\rei cunoa[teri - [i nici un om nu se poate ab]ine s\ pretind\
aceasta -, implic\ o teorie [i un standard de cunoa[tere, [i un concept a ceea ce
este în mod fundamental accesibil cunoa[terii [i adev\rat. Acest adev\r
fundamental, dac\ ar fi exprimat ca Dumnezeul cre[tin sau pur [i simplu ca [i
coeren]a fundamental\ a lucrurilor, este un prim principiu metafizic, un adev\r
absolut. Dar cu recunoa[terea, `n mod logic inevitabil\, a unui astfel de
principiu, teoria "relativit\]ii" cade; principiul `nsu[i fiind dezv\luit ca un
absolut auto- contradictoriu.
Astfel, afirmarea "relativit\]ii adev\rului" este ceea ce se poate numi o
"metafizic\ negativ\" - dar totu[i o metafizic\. Sunt câteva forme principale de
"metafizic\ negativ\" [i, `ntrucât fiecare se contrazice `ntr-un fel u[or diferit, [i
apeleaz\ la o mentalitate u[or diferit\, ar fi bine s\ acord\m aici un paragraf
examin\rii fiec\reia. Le putem `mp\r]i `n dou\ categorii generale: de "realism"
[i "agnosticism", fiecare putând fi sub`mp\r]it\ pe rând `n "naiv\" [i "critic\".
"Realismul naiv", sau "naturalismul", nu neag\ cu precizie adev\rul
absolut, dar mai degrab\ pretinde `n mod absolut c\ nu poate fi sus]inut. Negând
orice absolut "ideal" sau "spiritual", acesta pretinde adev\rul absolut al
"materialismului" [i "determinismului". Aceast\ filosofie este `nc\ r\spândit\ `n
unele cercuri - este doctrina marxist\ oficial\ [i este prezentat\ de unii gânditori
ai [tiin]ei nesofisticate din vest -, dar principalul curent al gândirii
contemporane a renun]at la ea, [i ea pare ast\zi amintirea amuzant\ a unei etape
mai simple, dar trecute, etapa victorian\ când mul]i au transferat "[tiin]ei"
credin]a [i emo]iile pe care ei le-au `nchinat odat\ religiei. Aceasta este
formularea imposibil\ a unei metafizici "[tiin]ifice" - imposibil\ pentru c\
[tiin]a este prin natura ei cunoa[tere a particularului, [i metafizica este
cunoa[tere a ceea ce st\ la baza particularului [i este implicat de aceasta. Este o
filosofie sinuciga[\ `n aceea c\ "materialismul" [i "determinismul" pe care le
afirm\ redau integral o filosofie invalid\; `ntrucât ea trebuie s\ insiste c\
filosofia, ca orice altceva, este "determinat\", adep]ii ei pot pretinde doar c\
filosofia lor `ntrucât exist\ este "inevitabil\", dar nu c\ ea este "adev\rat\". De
fapt, aceast\ filosofie, dac\ este consecvent\, ea ar suprima categoria adev\rului
`ntru totul; dar sus]in\torii ei necunoscând faptul c\ este fie consecvent\, fie
profund\, par s\ nu-[i dea seama de aceast\ contradic]ie fatal\. Contradic]ia se
poate vedea la un nivel mai pu]in abstract, `n practica ei altruist\ [i idealist\, de
exemplu, nihili[tii ru[i ai secolului trecut, o practic\ `n contradic]ie flagrant\ cu
teoria lor pur materialist\ [i egoist\. Vladimir Soloviev a eviden]iat `n mod
inteligent aceast\ discrepan]\ atribuindu-le silogismul: "Omul este descendent
dintr-o maimu]\, `n consecin]\ noi ne vom iubi unul pe altul".
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Intr-un anumit grad, toat\ filosofia presupune autonomia ideilor; astfel,
"materialismul" filosofic este o specie a "idealismului". S-ar putea spune c\ este
auto-recunoa[terea acelora ale c\ror idei nu se ridic\ deasupra clarit\]ii, a c\ror
sete pentru adev\r este atât de u[or potolit\ de [tiin]a pe care ei o realizeaz\ `n
felul lor absolut.
"Realismul critic", sau "pozitivismul", este negarea deschis\ a adev\rului
metafizic. Pornind de la acelea[i predispozi]ii [tiin]ifice ca naturalismul care
este mai naiv, el demonstreaz\ o modestie mai mare `n abordarea absolutului `n
totalitate [i restrângându-se la adev\rul "empiric", "relativ". Noi am observat
deja contradic]ia existent\ `n aceast\ pozi]ie: negarea adev\rului absolut este ea
`ns\[i un "adev\r absolut"; iar\[i, ca [i cu naturalismul, `ns\[i afirmarea
primului principiu al pozitivismului este propria respingere a argumentelor.
"Agnosticismul", ca [i "realismul", poate fi "naiv" sau "critic".
"Agnosticismul naiv" sau "doctrinar" afirm\ neputin]a cunoa[terii absolute a
oric\rui adev\r absolut. In timp ce preten]ia lui pare mai modest\ chiar decât
cea a pozitivismului, acesta pretinde totu[i destul de clar prea mult: dac\
"agnosticismul" [tie de fapt c\ absolutul este "incognoscibil", atunci aceast\
cunoa[tere este ea `ns\[i "absolut\". Asemenea agnosticism este de fapt doar o
variant\ a pozitivismului, `ncercând, f\r\ s\ aib\ succes mai mare, s\-i acopere
contradic]iile.
In cele din urm\, noi g\sim numai `n "agnosticismul critic" sau "pur",
ceea ce pare a fi o renun]are plin\ de succes la absolut; din nefericire, asemenea
renun]are aduce dup\ sine renun]area la toate celelalte [i sfâr[e[te - dac\ este
consecvent\ -, `ntr-un total solipsism. Agnosticismul acesta este simpla relatare
de fapt: noi nu cunoa[tem dac\ exist\ un adev\r absolut, sau care ar putea fi
natura lui dac\ ar exista. Atunci - acesta este corolarul -, hai s\ ne mul]umim cu
adev\rul empiric, relativ pe care `l putem cunoa[te. Dar ce este adev\rul? Ce
este cunoa[terea? Dac\ nu exist\ un standard absolut prin care acestea s\ se
poat\ m\sura, ele nici m\car nu pot fi definite. Agnosticul, dac\ admite aceast\
critic\, nu permite acesteia s\-l tulbure; pozi]ia sa este cea a "pragmatismului",
"experimentalismului", "instrumenta-lismului": nu exist\ nici un adev\r, dar
omul poate supravie]ui, se poate descurca `n lume, f\r\ el. O asemenea pozi]ie a
fost ap\rat\ `n medii sociale `nalte - ca [i `n cele foarte joase -, `n secolul nostru
antiintelectual. Dar cel pu]in se poate spune despre aceasta c\ este iresponsabil
din punct de vedere intelectual. Este abandonarea definitiv\ a adev\rului, sau
mai degrab\ predarea adev\rului `n mâinile puterii, fie c\ acea putere este
na]iunea, rasa, clasa, confortul, sau oricare alt\ cauz\ care este `n stare s\
absoarb\ energiile umane sortite cândva adev\rului.
"Pragmaticul" [i "agnosticul" pot fi destul de sinceri [i bine inten]iona]i;
dar ei reu[esc doar s\ se auto`n[ele - s\ `n[ele [i pe al]ii -, dac\ continu\ s\
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foloseasc\ cuvântul "adev\r" pentru a descrie ceea ce caut\ ei. De fapt,
existen]a lor este m\rturia faptului c\ cercetarea pentru aflarea adev\rului care a
animat europeanul de un timp `ndelungat, a ajuns la final. Dintr-un punct de
vedere, patru secole [i mai bine de gândire modern\ au reprezentat un
experiment `n posibilit\]ile cunoa[terii deschise omului, admi]ând c\ nu exist\
nici un adev\r dezv\luit. Concluzia acestui experiment - pe care Hume a v\zut-o
deja [i de la care s-a retras `n confortul "bunului sim]" [i al vie]ii conven]ionale,
[i pe care mul]imile le intuiesc ast\zi f\r\ s\ aib\ un asemenea refugiu sigur -,
este o negare absolut\. Dac\ nu exist\ nici un adev\r dezv\luit, nu exist\ nici un
fel de adev\r, c\utarea adev\rului `n afara Revela]iei a ajuns la un cap\t mort.
Omul de [tiin]\ admite aceasta limitându-se la cele mai restrânse specialit\]i,
fiind mul]umit dac\ vede o anumit\ coeren]\ `ntr-o sum\ limitat\ de fapte, f\r\
s\ se tulbere de existen]a vreunui adev\r, fie el mare sau mic. Mul]imile iau
parte la aceasta `ndreptându-se c\tre omul de [tiin]\, nu pentru adev\r, ci pentru
aplica]iile tehnologice ale cunoa[terii care nu mai au decât o valoare practic\, [i
`ndreptându-se totodat\ c\tre alte surse ira]ionale pentru valorile fundamentale
`n care oamenii se a[teptau cândva s\ g\seasc\ adev\rul. Despotismul [tiin]ei
asupra vie]ii practice este contemporan cu apari]ia unei serii `ntregi de
"revela]ii" pseudo-religioase; cele dou\ sunt simptomuri ale acelea[i maladii:
abandonarea adev\rului.
Astfel, logica ne poate duce la negarea sau `ndoiala asupra adev\rului
absolut care duce (dac\ omul este consecvent [i cinstit) c\tre pr\pastia
solipsismului [i ira]ionalismului. Singura pozi]ie care nu implic\ nici o
contradic]ie logic\ este afirmarea unui adev\r absolut care sus]ine [i protejeaz\
toate adev\rurile mai mici; [i acest adev\r absolut nu poate fi ob]inut prin
mijloace relative, umane. La acest punct logica ne p\c\le[te, [i trebuie s\ intr\m
`ntr-un univers diferit `n `ntregime, al diserta]iei dac\ trebuie s\ mergem mai
departe. Un singur lucru este de afirmat, [i anume acela c\ nu exist\ nici o
barier\ logic\ pentru afirmarea adev\rului absolut; printre altele este o alt\
problem\ de afirmat. O asemenea afirma]ie se poate baza numai pe o surs\;
problema adev\rului trebuie s\ vin\ `n finalul problemei Revela]iei.
Gândirea critic\ ezit\ la acest punct. Trebuie s\ c\ut\m ceea ce noi nu
putem s\ ob]inem prin propriile noastre puteri lipsite de ajutor. Este o lovitur\
adus\ mândriei - `n special fa]\ de acea mândrie care trece ast\zi drept
"smerenie" [tiin]ific\ care "st\ `n fa]a adev\rului ca un copila[" [i totu[i refuz\
s\ recunoasc\ vreun atribut al adev\rului care s\ salveze mândra ra]iune uman\.
Oricum, este o anumit\ revela]ie - Revela]ia dumnezeiasc\, revela]ia cre[tin\ -,
care respinge ra]ionalismul; el nu respinge alte revela]ii.
Intr-adev\r, omul care nu accept\, integral [i con[tient, o doctrin\
coerent\ a adev\rului a[a cum prevede Revela]ia cre[tin\, este for]at s\ caute o
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asemenea doctrin\ `n alt\ parte - dac\ el are preten]ii s\ cunoasc\ oricum.
Acesta a fost drumul filosofiei moderne, care a sfâr[it `n obscuritate [i confuzie
pentru c\ el niciodat\ nu va `nfrunta adev\rul pe care nu-l poate furniza pentru
el `nsu[i, adev\r care poate fi dat numai din afar\. Orbirea [i confuzia filosofilor
moderni cu privire la primele principii [i dimensiunea absolutului au fost
consecin]a direct\ a propriei lor presupuneri primare, aceea a non-existen]ei
Revela]iei; pentru c\ aceast\ presupunere a avut ca efect orbirea oamenilor f\r\
lumina soarelui [i a redat obscur tot ceea ce fusese odat\ clar `n lumina sa.
Pentru cineva care bâjbâie `n acest `ntuneric, exist\ doar o singur\ cale,
dac\ omul nu va fi vindecat de orbirea sa: [i aceasta const\ `n c\utarea luminii
chiar `n mijlocul `ntunericului care-l `nconjur\. Mul]i alearg\ c\tre lumânarea
care pâlpâie a "bunului sim]" [i a vie]ii conven]ionale [i accept\ curentul de
opinii apar]inând cercurilor sociale [i intelectuale c\rora apar]in - pentru c\
omul trebuie s\ se descurce cumva. Dar mul]i al]ii, considerând aceast\ lumin\
prea `ntunecat\, se adun\ `n jurul lanternelor magice care proiecteaz\ puncte de
vedere ispititoare, multicolore, care sunt tulbur\toare, dar altceva nimic; ei
devin adep]ii unui curent sau altul - politic, religios sau artistic - pe care
"spiritul epocii" l-a aruncat `n vâltoarea modei.
De fapt, nimeni nu exist\ decât prin lumina vreunei revela]ii, fie c\ este
una adev\rat\ sau fals\, dac\ sluje[te lumin\rii sau `ntunec\rii. Acela care nu va
tr\i prin Revela]ia cre[tin\ acela trebuie s\ tr\iasc\ printr-o revela]ie fals\; [i
toate revela]iile false duc c\tre pr\pastie.
Noi am `nceput aceast\ investiga]ie cu problema logic\, "ce este
adev\rul?" Aceast\ problem\ poate - [i trebuie -, s\ fie `ncadrat\ dintr-un punct
de vedere cu totul diferit. Scepticul Pilat a pus `ntrebarea, de[i nu `n mod serios.
In mod ironic pentru el, el a pus `ntrebarea Adev\rului Insu[i. "Eu sunt Calea,
Adev\rul [i Via]a: nimeni nu vine la Tat\l Meu decât prin Mine"(Ioan 14,6). "{i
ve]i cunoa[te Adev\rul, iar Adev\rul v\ va face liberi" (Ioan 8,32). Adev\rul `n
acest sens, Adev\rul care confer\ via]\ etern\ [i libertate, nu poate fi ob]inut
prin nici un mijloc uman; el poate fi numai dezv\luit de Cineva de deasupra
Care are putere s\ fac\ aceasta.
Drumul c\tre acest adev\r este unul `ngust, [i majoritatea oamenilor `l
pierd - pentru c\ ei merg pe calea cea "larg\". Totu[i, nu exist\ nici un om care
s\ nu caute acest Adev\r - pentru c\ la fel Dumnezeu Care l-a creat pe el, este
Adev\rul. Vom examina `n urm\toarele capitole, multe dintre absoluturile false,
idolii fal[i pe care oamenii i-au inventat [i venerat `n epoca noastr\ idolatr\. {i
noi vom considera c\ poate ceea ce este mai uimitor `n leg\tur\ cu aceste
absoluturi, este faptul c\ fiecare dintre ele, departe de a fi vreo "nou\ revela]ie",
reprezint\ o diluare, o deformare, o perversiune sau o parodie a unui adev\r pe
care oamenii nu-l pot preveni, ci numai s\-l arate chiar [i `n eroarea [i blasfemia
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[i mândria lor. No]iunea de Revela]ie divin\ a fost complet discreditat\ pentru
cei care trebuie s\ asculte glasul "spiritului epocii"; Cu toate acestea este
imposibil de stins setea de adev\r pe care a imprimat-o Dumnezeu `n oameni ca
s\-i conduc\ la El, [i care poate fi satisf\cut\ numai prin acceptarea Revela]iei
Lui. Chiar cei care pretind satisfac]ie fa]\ de adev\rurile "relative" [i se
consider\ prea "sofistica]i" sau "cinsti]i" sau chiar "smeri]i" pentru a urm\ri
absolutul - ei chiar obosesc, `n cele din urm\, de costurile deliciilor
nesatisf\c\toare fa]\ de care s-au `nfruptat `n mod arbitrar, [i tânjesc dup\
satisfac]ii mai substan]iale.
Totu[i, `ntreaga hran\ a adev\rului cre[tin este accesibil\ numai credin]ei;
[i principalul obstacol `n fa]a unei asemenea credin]e nu este logica, care
apar]ine punctului de vedere modern facil, ci unei credin]e diferite [i opuse.
Intr-adev\r, noi am v\zut c\ logica nu poate nega adev\rul absolut f\r\ a se
nega pe ea `ns\[i. Logica care se ridic\ `mpotriva Revela]iei cre[tine este pur [i
simplu la dispozi]ia unui "adev\r absolut" fals: numit nihilism.
In paginile urm\toare vom caracteriza drept "nihili[ti" oamenii care, dup\
cum se pare, au puncte de vedere divergente `n mare m\sur\: umani[ti, sceptici,
revolu]ionari de toate felurile, arti[ti [i filosofi ai diverselor [coli; dar ei sunt
uni]i printr-o sarcin\ comun\. Dac\ `n "critica" pozitivist\ a adev\rurilor [i
institu]iilor cre[tine, violen]a revolu]ionar\ `mpotriva vechii ordini, viziunile
apocaliptice ale distrugerii universale [i sosirea unui paradis pe p\mânt, sau
eforturile [tiin]ifice obiective `n interesele unei "vie]i mai bune" `n aceast\ lume
- presupunându-se tacit c\ nu exist\ o alt\ lume -, scopul lor este acela[i:
anihilarea Revela]iei dumnezeie[ti [i preg\tirea unei Noi Ordini `n care nu va fi
nici o urm\ a "vechii" opinii despre lucruri, `n care omul va fi singurul
dumnezeu existent.
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II. Etapele nihilismului dialectic
In unitatea scopului s\u sus]inut, mentalitatea nihilist\ este singur\. Dar
aceast\ mentalitate se manifest\ `n fenomene la fel de diverse ca [i naturile
oamenilor care le `mp\rt\[esc. Numai cauza nihilist\ este astfel promovat\ pe
multe fronturi simultan [i du[manii ei sunt tulbura]i [i `n[ela]i de aceast\ tactic\
eficace. Totu[i, pentru observatorul atent, fenomenele nihiliste se reduc la trei
sau patru tipuri principale, [i aceste pu]ine tipuri sunt, mai departe, raportate
unul la altul ca stadiile unui proces care pot fi numite dialectica nihilist\. Un
stadiu al nihilismului se opune altuia, nu pentru a-l combate efectiv, ci pentru a
`ncorpora gre[elile aceluia `n propriul program [i pentru a duce omenirea cu un
pas mai departe pe drumul pr\pastiei care se afl\ la cap\tul `ntregului nihilism.
Pentru siguran]\, argumentele la fiecare stadiu sunt adesea eficiente `n
sublinierea anumitor deficien]e evidente ale unui stadiu precedent sau urm\tor;
dar nici o critic\ nu este vreodat\ suficient de radical\ pentru a aborda erorile
obi[nuite pe care le au toate stadiile. {i adev\rurile par]iale care sunt prezentate
`n mod indiscutabil `n toate formele de nihilism sunt `n final doar tactici pentru
a seduce oamenii cu marea falsitate care st\ la baza tuturor.
Stadiile care urmeaz\ a fi descrise `n paginile urm\toare nu trebuie
`n]elese pur [i simplu cronologic, de[i, `n sensul cel mai `ngust, ele sunt de fapt
un fel de cronic\ a dezvolt\rii mentalit\]ii nihiliste din timpul e[u\rii
experimentului nihilist al Revolu]iei franceze `n conformitate cu cele mai noi [i
mai explicite manifest\ri ale Revolu]iei Socialismului Na]ional. Astfel, cele
dou\ decade dinainte [i cele dou\ de dup\ mijlocul secolului al XIX-lea pot fi
privite ca apogeul prestigiului [i influen]ei liberale, [i J.S.Mill ca liberal tipic.
Epoca Realismului ocup\ poate ultima jum\tate a secolului [i este exemplificat
pe de o parte de gânditori sociali[ti, pe de alt\ parte de filosofi [i popularizatori
(mai degrab\ ar trebui s\ spunem "exploratori") ai [tiin]ei. Vitalismul, `n
formele simbolismului, ocultismul, expresionismul artistic [i diversele filosofii
evolutive [i "mistice", sunt parte a celui mai semnificativ subcurent intelectual
ce cuprinde `ntreaga perioad\ a secolului, dup\ 1875. {i nihilismul distrugerii,
de[i r\d\cinile lui intelectuale sunt adânc `nfipte `n secolul anterior, duce la o
concluzie important\, `n ordinea public\ la fel ca [i `n multe sfere private, poate
fi urm\rit pe parcursul unui `ntreg secol [i un sfert al dezvolt\rii nihiliste cu
nivelul s\u maxim de distrugerie `ntre anii 1914-45.
Se va observa c\ aceste perioade se suprapun, pentru c\ nihilismul se
maturizeaz\ `n mod diferit la popoare diferite [i la indivizi diferi]i. De fapt
suprapunerea este mai extrem\ decât poate sugera schema noastr\ simpl\, atât
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de mult `ncât reprezentan]ii fiec\rui stadiu pot fi g\si]i `n fiecare perioad\, [i ei
to]i coexist\ chiar [i azi. Ceea ce este adev\rat despre perioadele istorice este
adev\rat [i despre indivizi; nu exist\ nihilism "pur" `n nici un stadiu, fiecare
temperament predominant nihilist fiind o combina]ie a ultimelor dou\ stadii.
Mai mult, dac\ etapa de la Revolu]ia francez\ este prima `n care
nihilismul a jucat rolul central, fiecare dintre stadiile acestuia a fost reprezentat
`n secolele anterioare. Liberalismul, de exemplu, este un derivat direct al
umanismului Rena[terii. Realismul a fost un aspect important al reformei
protestante, ca [i al iluminismului francez. A ap\rut un fel de vitalism `n
ocultismul rena[terii [i iluminismului [i iar\[i `n romantism. Nihilismul
distrugerii, de[i nu a fost niciodat\ atât de profund cum a fost `n secolul trecut, a
existat ca o ispit\ pentru anumi]i gânditori extremi[ti de-a lungul epocii
moderne.
Totu[i, cu aceste rezerve, planul nostru poate fi acceptat ca cel pu]in o
aproximare a ceea ce a reprezentat un proces istoric [i psihologic incontestabil.
Atunci, s\ `ncepem investiga]iile stadiilor acestui proces dialectic nihilist
`ncercând s\ le judec\m la lumina limpede a adev\rului cre[tin ortodox c\ci dac\ suntem corec]i -, ele exist\ pentru a ascunde [i a nega. Vom `ncerca numai
s\ descriem aceste stadii, [i s\ le scoatem `n eviden]\, f\când referire la
defini]ia nihilismului pe care am adoptat-o, pentru a vedea `n ce m\sur\ ele pot
fi considerate drept nihiliste.

1.Liberalismul
S\ preciz\m chiar de la `nceput c\ - liberalismul pe care `l vom descrie `n
paginile urm\toare nu este un nihilism evident; este mai degrab\ un nihilism
pasiv, sau, mai bine spus, este terenul cultivat neutru al stadiilor mai avansate
ale nihilismului. Cei care au urm\rit discu]ia noastr\ anterioar\ cu privire la
imposibilitatea "neutralit\]ii" spirituale sau intelectuale `n aceast\ lume, vor
`n]elege de `ndat\ de ce am calificat drept nihilist un punct de vedere care, de[i
nu este direct responsabil pentru nici un fenomen nihilist izbitor, a fost
indispensabil prealabil pentru apari]ia lor. Ap\rarea incompetent\ realizat\ de
liberalism a unei mo[teniri `n care el nu a crezut pe deplin niciodat\, a fost una
din cauzele cele mai puternice ale nihilismului evident.
Civiliza]ia umanist-liberal\ care, `n Europa de vest, a fost ultima form\ a
vechii ordini care a fost distrus\ eficace `n Marele r\zboi [i revolu]iile celei de a
doua decade a acestui secol, [i care continu\ s\ existe - de[i `ntr-o form\ mai
atenuat "democrat\" -, `n lumea liber\ de ast\zi. Ea poate fi caracterizat\ `n
principal prin atitudinea sa fa]\ de adev\r. Aceasta nu este o atitudine de
ostilitate f\]i[\ nici chiar de indiferen]\ deliberat\, pentru c\ apologe]ii ei sinceri
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au, `n mod incontestabil, o sincer\ considera]ie pentru ceea ce ei consider\ a fi
adev\r; mai degrab\, este o atitudine `n care adev\rul, `n ciuda anumitor
aparen]e nu mai ocup\ o aten]ie central\. Adev\rul `n care liberalismul pretinde
s\ cread\ (desigur, `n afar\ de adev\rul [tiin]ific) nu este o moned\ spiritual\
sau intelectual\ de circula]ie curent\, ci un capital inutil [i zadarnic l\sat din
etapa anterioar\. Cel pu]in `n ocazii oficiale, liberalul vorbe[te totu[i despre
"adev\ruri ve[nice", despre "credin]\", despre "demnitate uman\", "`nalt\
chemare" a omului sau "spiritul" s\u "de nepotolit", [i chiar despre "civiliza]ia
cre[tin\"; dar este suficient de clar c\ aceste cuvinte nu mai `nseamn\ ceea ce au
`nsemnat ele odat\. Nici un liberal nu le consider\ cu toat\ seriozitatea; ele sunt
de fapt metafore, ornamente ale limbajului care sunt menite s\ evoce un r\spuns
emo]ional, [i nu unul intelectual - un r\spuns condi]ionat `n mare m\sur\ de o
folosin]\ `ndelungat\, cu o memorie vie a timpului când asemenea cuvinte
aveau cu adev\rat un `n]eles pozitiv [i serios.
Ast\zi, nimeni dintre cei care se mândresc pentru c\ sunt "sofistica]i" adic\ cei care ocup\ anumite func]ii `n institu]ii-academice, `n guvern, `n [tiin]\,
`n cercuri intelectual umaniste, nimeni dintre cei care doresc sau obi[nuiesc s\
fie `n pas cu "timpul" -, nu crede sau nu poate s\ cread\ pe deplin `n adev\rul
absolut, sau mai precis `n adev\rul cre[tin. Totu[i denumirea de adev\r a fost
p\strat\, a[a cum au fost denumirile acelor adev\ruri pe care oamenii le-au
considerat odat\ ca fiind absolute, [i pu]ini dintre cei care se afl\ `ntr-o pozi]ie
cu autoritate sau influen]\ ar ezita s\ le foloseasc\, chiar atunci când ei sunt
con[tien]i c\ sensurile lor s-au schimbat. Intr-un cuvânt, adev\rul a fost
"reinterpretat"; au fost golite vechile forme [i s-a dat un con]inut nou, cvasinihilist. Aceasta se poate observa cu u[urin]\ printr-o sumar\ examinare a
câtorva dintre principalele sfere `n care adev\rul a fost "reinterpretat".
Desigur, `n ordinea teologic\, primul adev\r este Dumnezeu. Omnipotent
[i omniprezent Creator a toate, e dezv\luit credin]ei [i `n experien]a
credinciosului ([i nu este contrazis de ra]iunea acelora care nu neag\ credin]a),
Dumnezeu este ]elul suprem al `ntregii crea]ii, {i El Insu[i, spre deosebire de
crea]ia Sa, `[i g\se[te scopul `n Sine Insu[i. Tot ceea ce este creat se afl\ `n
rela]ie [i dependen]\ de El, Care singur nu depinde de nimic `n afara Lui Insu[i.
El a creat lumea care ar putea tr\i `n bucurie cu El, [i totul `n lume este `ndreptat
c\tre acest ]el, pe care oamenii, totu[i, `l pot pierde printr-o folosire gre[it\ a
libert\]ii lor.
Mentalitatea modern\ nu poate tolera un asemenea Dumnezeu. El este
prea intim - prea "personal", chiar prea "uman" -, [i prea absolut, prea
intransigent `n cerin]ele Lui fa]\ de noi. {i El se face cunoscut numai credin]ei
smerite - un fapt destinat s\ `nstr\ineze inteligen]a modern\ mândr\. Pentru
omul modern este necesar `n mod clar un "nou dumnezeu", un dumnezeu mai
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adecvat modelului unor interese moderne majore ca [tiin]a [i afacerea. De fapt,
este o inten]ie important\ a gândirii moderne de a furniza un asemenea
dumnezeu. Aceast\ inten]ie, deja clar\ la Descartes, este adus\ `n starea de a da
roade `n deismul iluminismului, [i este dezvoltat pân\ la cap\t `n idealismul
german: noul dumnezeu nu este o fiin]\, ci o idee, care nu este dezv\luit
credin]ei [i smereniei, ci construit de mintea mândr\ care simte `nc\ nevoia
"explica]iei", atunci când [i-a pierdut dorin]a pentru mântuire. Acesta este
dumnezeul mort al filosofilor care cer doar o "prim\ cauz\" pentru a completa
sistemele lor, ca [i al "gânditorilor pozitivi" [i ale altor sofi[ti religio[i care
inventeaz\ un dumnezeu pentru c\ ei "au nevoie" de el, [i atunci ei se gândesc
s\-l "foloseasc\" la nevoie. Fie c\ omul este "deist", "idealist", "panteist", sau
"imanent", to]i dumnezeii moderni sunt construc]ii mentale, fabricate de suflete
moarte datorit\ pierderii credin]ei `n Dumnezeul adev\rat.
Argumentele ateiste `mpotriva unui asemenea dumnezeu, pe cât sunt de
lipsite de sens, pe atât sunt de irelevante; pentru c\, de fapt, un asemenea
dumnezeu este acela[i cu inexisten]a nici unui dumnezeu. Neinteresându-l omul,
lipsit de puterea de a ac]iona `n lume (`n afar\ de faptul c\ inspir\ un
"optimism"), el este un dumnezeu cu mult mai slab decât oamenii care l-au
inventat. Inutil de spus c\ pe o asemenea funda]ie nu se poate construi nimic
sigur. {i afirm\m cu temei faptul c\ liberalii, de[i pretind de obicei credin]a `n
aceast\ zeitate, `[i construiesc de fapt punctul lor de vedere care este mai clar,
de[i nu este mai stabil. Ateismul nihilist este formularea explicit\ a ceea ce a
fost deja nu pur [i simplu implicit ci, `n realitate, prezent `ntr-o form\ confuz\ `n
liberalism.
Implica]iile etice ale credin]ei `ntr-un asemenea dumnezeu sunt `n mod
precis acelea[i ca acelea ale ateismului; totu[i, acest acord interior este iar\[i
ascuns `n exterior `n spatele unui nor al metaforei. In cre[tinism, `ntreaga
activitate din aceast\ via]\ este privit\ [i interpretat\ `n lumina vie]ii viitoare,
via]a de dincolo de moarte care nu va avea sfâr[it. Necredinciosul nu poate avea
nici o idee despre ceea ce `nseamn\ aceast\ via]\ pentru cre[tinul credincios.
Pentru majoritatea oamenilor de ast\zi via]a viitoare a devenit o simpl\ idee, ca
[i Dumnezeu, [i, de aceea, ea pretinde la fel de pu]in\ durere [i efort pentru a
nega, ca [i pentru a afirma. Pentru cre[tinul credincios, via]a viitoare este
bucurie de neconceput, bucurie care dep\[e[te bucuria pe care el o cunoa[te `n
aceast\ via]\ prin comuniunea cu Dumnezeu `n rug\ciune, `n liturghie, `n
sfin]ire; pentru c\ atunci Dumnezeu va fi totul `n toate [i nu va fi nici o
dep\rtare din aceast\ bucurie, care va spori `ntr-adev\r la nesfâr[it. Adev\ratul
credincios se consoleaz\ gustând dinainte din via]a ve[nic\. Credinciosul `n
dumnezeul modern, neavând asemenea posibilitate de a `n]elege dinainte [i de
aici nici o no]iune despre bucuria cre[tin\, nu poate crede `n via]a viitoare `n

14

Ieromonah Serafim Rose, Cauzele revolutiei din epoca moderna. Nihilismul

acela[i fel. Intr-adev\r, dac\ el ar fi corect cu sine `nsu[i, el ar admite c\ nu
poate s\ cread\ deloc `n dumnezeul modern.
Exist\ dou\ forme primare de asemenea credin]\ care trece drept credin]\
liberal\: cea protestant\ [i cea umanist\. Imp\rt\[it, `n mod regretabil, de un
num\r tot mai mare de oameni care `[i m\rturisesc credin]a lor catolic\ sau chiar
ortodox\ - punctul de vedere liberal protestant despre via]a viitoare este, ca [i
celelalte puncte de vedere despre toate celelalte lucruri care apar]in lumii
spirituale, o minim\ profesiune de credin]\ care mascheaz\ o adev\rat\ credin]\
`n nimic.
Via]a viitoare a devenit infernul `ntunecat din concep]ia popular\, sau un
loc de "odihn\ binemeritat\" dup\ o via]\ de trud\. Nimeni nu are o idee foarte
clar\ despre acest spa]iu, pentru c\ acesta nu corespunde nici unei realit\]i; este
mai degrab\ o proiec]ie emo]ional\, o consolare pentru aceia care, mai degrab\
nu pot `nfrunta implica]iile necredin]ei lor reale.
Un asemenea "rai" este rodul unirii terminologiei cre[tine cu lumescul
obi[nuit, [i nu este conving\tor pentru oricine `[i d\ seama c\, `n asemenea
probleme extreme, compromisul este imposibil; nici adev\ratul cre[tin ortodox
nici nihilistul consecvant nu este sedus de acesta. Nu se prea pretinde aici c\
ideea ar corespunde realit\]ii; totul devine metafor\ [i retoric\. Umanistul nu
mai vorbe[te deloc de cer, cel pu]in, nu `n mod serios; dar el `[i permite s\
vorbeasc\ despre "ve[nicie", preferabil `n forma unei figuri de stil r\sun\toare:
"realit\]i eterne", "spiritul etern al oamenilor". Cineva s-ar putea `ntreba pe
bun\ dreptate dac\ acest cuvânt are vreun sens `n aceste expresii. In stoicismul
umanist "eternul" a fost redus la un con]inut atât de sub]ire [i fragil pentru a fi
virtual de nedeslu[it pentru nihilismul materialist [i determinist care `ncearc\ s\l distrug\ - cu o justificare, desigur.
In oricare dintre cazuri, `n acela al "cre[tinului" liberal sau chiar mai mult
al umanistului liberal, neputin]a de a crede `n via]a ve[nic\ `[i are r\d\cinile `n
acela[i fapt: ei cred numai `n aceast\ lume, ei nu au nici experien]a, nici
cunoa[terea, nici credin]a `n cealalt\ lume [i, mai presus de toate, ei cred `ntr-un
"dumnezeu" care nu este suficient de puternic pentru a ridica pe om din moarte.
In spatele retoricii lor, protestantul sofisticat, precum [i umanistul sunt
suficient de con[tien]i c\ nu exist\ nici un loc pentru cer, nici pentru ve[nicie, `n
universul lor. Iar\[i, sensibilitatea lor complet liberal\ nu respect\ doctrina ei
etic\ superioar\. Inteligen]a lor agil\ este chiar `n stare s\ transforme `ntr-o
apologie pozitiv\ aceast\ "lips\ de ceva mai bun". Din acest punct de vedere,
exist\ atât "realismul" cât [i "curajul" de a tr\i f\r\ speran]a bucuriei ve[nice
dar [i f\r\ frica durerii ve[nice. Pentru cineva care este dotat cu vederea liberal\
a lucrurilor, nu este necesar s\ cread\ `n rai sau iad pentru a duce o "via]\
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demn\" `n aceast\ lume. Aceasta este orbirea total\ a mentalit\]ii liberale cu
privire la sensul mor]ii.
Liberalul crede c\ dac\ nu exist\ imoralitate, omul `nc\ mai poate s\ duc\
o viat\ civilizat\; "dac\ nu exist\ imoralitate" "toate lucrurile sunt legale" - este
logica cea mai profund\ a lui Ivan Karamazov din romanul lui Dostoievscki.
Stoicismul umanist este posibil pentru anumi]i indivizi pentru un anumit timp;
pân\ când implica]iile depline ale neg\rii imoralit\]ii lovesc ]inta. Liberalul
tr\ie[te `ntr-un paradis al nebuniei care trebuie s\ se pr\bu[easc\ `naintea
adev\rului lucrurilor. Conform atât credin]ei liberalului, cât [i celei a
nihilismului, dac\ moartea este distrugerea individului, atunci aceast\ lume [i
tot ce se afl\ `n ea - iubire, bun\tate, cuvio[ie, totul -, sunt ca [i nimic. Nimic
din ceea ce poate s\ fac\ omul nu este de importan]\ major\, [i `ntreaga groaz\
a vie]ii este ascuns\ omului numai prin puterea voin]ei lui de a se auto`n[ela. {i
"toate lucrurile sunt legale", nici o speran]\ a unei alte lumi sau team\ nu
`mpiedic\ oamenii de la experimente monstruoase [i vise sinuciga[e. Cuvintele
lui Nietzsche sunt adev\rul - [i profe]ia -, lumii noi care rezult\ din acest punct
de vedere.
Din tot ceea ce a fost alt\dat\ adev\rat, nici un cuvânt nu trebuie crezut.
Tot ceea ce a fost dispre]uit pe vremuri ca nelegiuit, interzis, josnic [i fatal toate aceste flori `nfloresc acum pe cele mai minunate poteci ale adev\rului.2
Orbirea liberalului este un antecedent direct al nihilismului, [i `n mod mai
precis, al moralit\]ii bol[evice; pentru c\ cea din urm\ este doar o aplicare
consecvent\ [i sistematic\ a necredin]ei liberale. Este ironia suprem\ a
punctului de vedere liberal c\, `n mod precis, atunci când cea mai profund\
inten]ie avea s\ fi fost con[tientizat\ `n lume, [i to]i oamenii vor fi fost
"elibera]i" din jugul standardelor superioare, când `ns\[i preten]ia credin]ei `n
cealalt\ lume va fi disp\rut - atunci în mod precis c\ via]a a[a cum o cunoa[te
sau dore[te liberalul va fi devenit imposibil\; pentru c\ "omul nou" care
produce necredin]a poate s\ vad\ `n liberalismul `nsu[i doar ultimile "iluzii" pe
care acesta a dorit s\ le `mpr\[tie.
{i politica ordinului cre[tin a fost `ntemeiat\ pe adev\rul absolut. In
capitolul precedent am v\zut deja c\ forma de guvern\mânt providen]ial\
principal\ care s-a ata[at de adev\rul cre[tin a fost imperiul cre[tin ortodox, `n
care suveranitatea a fost `nve[mântat\ `n monarhie, [i autoritatea a pornit de la
acesta `n jos printr-o structur\ social\ ierarhic\. Pe de alt\ parte, vom vedea `n
capitolul urm\tor, cum o politic\ care respinge adev\rul cre[tin trebuie s\
recunoasc\ "oamenii" ca suverani [i s\ `n]eleag\ autoritatea ca pornind de jos `n
sus, `ntr-o societate "egalitar\" din punct de vedere formal. Este clar c\ una este
inversiunea perfect\ a celeilalte; pentru c\ ele sunt opuse `n concep]iile lor atât
2

The Will to Power,
Power ed.cit., p.377.
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de la surs\ cât [i de la sfâr[itul guvern\rii. Monarhia cre[tin-ortodox\ este
guvernare stabilit\ `n mod divin, `ndreptat\ `n final c\tre cealalt\ lume,
guvernare cu `nv\]\tura adev\rului cre[tin [i care are ca cel mai profund scop al
ei mântuirea sufletelor. Regula nihilist\ are cel mai potrivit nume anarhia, dup\
cum vom vedea. Ea este guvernarea stabilit\ de oameni, [i `ndreptat\ exclusiv
c\tre aceast\ lume, guvernare care nu are alt ]el mai `nalt decât fericirea
p\mânteasc\.
Dup\ cum se poate presupune, punctul de vedere liberal de guvernare este
o `ncercare de compromis `ntre aceste dou\ idei ireconciliabile. In secolul al
XIX-lea acest compromis a luat forma "monarhiilor constitu]ionale" care
reprezint\ iar\[i o `ncercare de a `mbina o form\ veche cu un con]inut nou.
Ast\zi reprezent\rile principale ale ideii liberale sunt "republicile" [i
"democra]iile" Europei de vest [i America, majoritatea p\strând o balan]\ destul
de precar\ `ntre for]ele autorit\]ii [i revolu]ie, `n timp ce pretind credin]a `n
ambele.
Desigur c\ este imposibil s\ crezi `n ambele cu egal\ sinceritate [i
ardoare, [i de fapt nimeni nu a f\cut vreodat\ aceasta. Monarhi constitu]ionali
ca Louis Philippe au gândit s\ fac\ astfel aplicând regula "prin Harul lui
Dumnezeu [i cu voin]a oamenilor" - o formul\ a c\rei doi termeni se anuleaz\
unul pe altul, un fapt la fel de evident pentru anarhie3 ca [i pentru monarhie.
Un guvern este solid `n m\sura `n care `l are pe Dumnezeu ca fundament
al s\u [i voin]a Lui ca ghid; dar cu siguran]\ aceasta nu este o descriere a
guvernului liberal. In viziunea liberal\, poporul este cel care conduce, [i nu
Dumnezeu; Dumnezeu Insu[i este o "monarhie constitu]ional\" a C\rui
autoritate a fost delegat\ oamenilor `n totalitate, [i a C\rui func]ie este `n
`ntregime ceremonial\. Liberalul crede `n Dumnezeu cu aceea[i ardoare retoric\
cu care crede `n cer. Guvernul ridicat pe o astfel de credin]\ difer\ foarte pu]in,
`n principiu, de un guvern ridicat pe o total\ necredin]\; [i care este restul
prezent de stabilitate, este clar `ndreptat `n direc]ia anarhiei.
Un guvern trebuie s\ conduc\ prin Harul lui Dumnezeu sau prin voin]a
poporului, el trebuie s\ cread\ `n autoritate sau `n revolu]ie.
Concluzionând acestea, compromisul este posibil numai ca form\, ]i
numai pentru un timp. Revolu]ia, ca [i necredin]a care a `nso]it-o `ntotdeauna,
nu poate fi oprit\ la jum\tatea drumului; este o for]\ care, odat\ trezit\, nu va
avea odihn\ pân\ când aceasta nu va sfâr[i `ntr-o conducere totalitar\ a acestei
lumi. Istoria ultimelor dou\ secole nu a dovedit nimic dac\ nu a dovedit aceasta.
Prin dorin]a de a potoli revolu]ia [i a-i face concesii, a[a cum au f\cut liberalii
`ntotdeauna, ei ar\tând prin aceasta c\ nu au nici un adev\r pe care s\-l poat\
Vezi, de exemplu, remarcile lui Bakunin despre Louis Napoleon în G.P.Maximoff, ed., The Political Philosophy
of Bakunin,
Bakunin Glencoe, Illinois, The Free Press, 1953, p.252.
3
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opune; trebuie, poate, s\ opun\, dar nu s\ previn\ dobândirea sfâr[itului s\u. {i
pentru a opune revolu]iei radicale o revolu]ie proprie, fie "conservatoare", "nonviolent\", sau "spiritual\", nu trebuie pur [i simplu s\ dezv\luie necunoa[terea
scopului deplin [i natura revolu]iei timpului nostru, ci s\ admit\ asemenea
primul principiu al acestei revolu]ii: c\ vechiul adev\r nu mai este adev\r, ci
trebuie s\-i ia locul un alt adev\r. Vom dezvolta aceast\ problem\ `n capitolul
urm\tor definind mai `ndeaproape scopul revolu]iei.
De aceea, punctul de vedere al lumii liberale - `n ceea ce prive[te
teologia, etica, politica, [i alte sfere pe care nu le-am mai examinat -, adev\rul a
fost sl\bit, diminuat, compromis; `n toate domeniile `n care adev\rul a fost odat\
absolut, acesta a devenit mai pu]in sigur, dac\ nu `n `ntregime "relativ". Acum
este posibil - [i aceasta de fapt se reduce la o defini]ie a orient\rii liberale -, s\
se p\streze pentru un timp roadele unui sistem [i un adev\r nesigur [i sceptic.
Dar omul nu poate construi nimic pozitiv pe o asemenea incertitudine, nici pe
`ncercarea de a o face respectabil\ din punct de vedere intelectual `n diferite
doctrine relative pe care le-am examinat deja. Nu poate fi nici o apologie
filosofic\ pentru liberalism. Apologiile lui, atunci când nu sunt pur [i simplu
retorice, sunt emo]ionale [i pragmatice. Pentru un observator relativ
nep\rtinitor, faptul cel mai izbitor despre liberal nu este atât de mult
neadecvarea doctrinei sale, cât propria sa uitare aparent\, la aceast\ neadecvare.
Acest fapt, care de la sine `n]eles este iritabil criticilor bine inten]iona]i ai
liberalismului, are doar o singur\ explica]ie plauzibil\. Liberalul nu este tulburat
nici de deficien]ele fundamentale [i contradic]iile existente `n propria sa
filosofie pentru c\ intresul s\u principal se afl\ `n alt\ parte. Dac\ pe liberal nu-l
intereseaz\ `ntemeierea ordinii sociale [i politice pe sfântul adev\r, dac\ el este
indiferent la realitatea cerului [i a iadului, dac\ el `[i `nchipuie pe Dumnezeu ca
pe o simpl\ idee a unei vagi puteri impersonale, aceasta se datore[te faptului c\
pe el `l intereseaz\ mai mult scopurile lume[ti, [i c\ tot restul este vag [i abstract
pentru el. Pe liberal `l poate interesa cultura, `nv\]\tura, afacerea, sau pur [i
simplu confortul; dar `n fiecare din preocup\rile sale dimensiunea absolutului
este pur [i simplu absent\. El este pur [i simplu incapabil sau nu dore[te s\
gândeasc\ `n termenii scopurilor; el a fost `nghi]it `n lumesc.
Desigur, `n universul liberal, adev\rul - care este ca s\ zicem a[a,
`nv\]\tur\ -, este foarte compatibil cu lumescul; dar este [i mai mult spre adev\r
decât spre `nv\]\tur\. "Oricine este `n adev\r ascult\ glasul Meu" (Ioan 18,37).
Nimeni nu a c\utat cum se cuvine adev\rul dac\ nu a `ntâlnit la cap\tul acestei
cercet\ri - dac\ s\-L accepte sau s\-L resping\ -, pe Domnul nostru Iisus
Hristos, "Calea, Adev\rul, [i Via]a"; Adev\rul care st\ împotriva lumii [i este
un repro[ fa]\ de tot ceea ce este lumesc. Liberalul, care `[i crede universul s\u
sigur `mpotriva acestui adev\r, este "omul bogat" din parabol\, supra`nc\rcat de
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interese [i idei lume[ti, ce nu dore[te s\ renun]e la ele `n favoarea smereniei,
s\r\ciei [i modestiei care sunt semnele autenticului c\ut\tor al adev\rului.
Nietzsche a dat o a doua defini]ie nihilismului, sau mai degrab\ un
comentariu asupra defini]iei "nu exist\ nici un adev\r"; [i cu alte cuvinte, "nu
exist\ nici un r\spuns la `ntrebarea: 'de ce?'"4. Astfel, nihilismul `nseamn\ c\
`ntreb\rile fundamentale nu au nici un r\spuns, adic\ nici un r\spuns pozitiv. {i
nihilist este acela care accept\ implicitul "nu" pe care se presupune c\ `l d\
universul ca r\spuns al s\u acestor `ntreb\ri. Dar exist\ dou\ feluri de acceptare
a acestui adev\r. Exist\ calea extrem\ care se face explicit\ [i amplificat\ `n
programele revolu]iei [i distrugerii; acest nihilism se nume[te pe bun\ dreptate
nihilismul activ, pentru c\ - dup\ cum spune Nietzsche -, "Nihilismul nu este...
numai credin]a c\ totul merit\ s\ piar\; c\ci omul poate de fapt s\-[i pun\
um\rul la treab\: omul poate s\ distrug\".5 Dar exist\ [i o cale moderat\ care
este aceea a nihilismului pasiv sau implicit pe care l-am examinat aici,
nihilismul liberalului, umanistul, agnosticul care, acceptând ideea c\ "nu exist\
nici un adev\r", nu mai pune `ntreb\ri fundametale. Nihilismul activ presupune
acest nihilism al scepticismului [i necredin]ei.
Regimurile nihiliste totalitare ale acestui secol [i-au asumat, ca parte
integrant\ a programelor lor, "reeducarea" nemiloas\ a popoarelor lor. Pu]ini sau supus acestui proces pentru c\ orice perioad\ de timp a sc\pat total de sub
influen]a sa; `ntr-un cadru unde totul este co[mar, sim]ul cuiva asupra realit\]ii
[i, `n mod inevitabil, adev\rul au suferit. O "reeducare" mai subtil\, destul de
uman\ `n mijloacele ei dar totu[i nihilist\ prin consecin]ele ei, a fost practicat\
un timp `n lumea liber\, [i nic\ieri mai persistent sau mai eficient ca `n centrul
ei intelectual, lumea academic\. Aici constrângerea extern\ este `nlocuit\ de
convingerea interioar\; domne[te un scepticism extrem, ascuns `n spatele
r\m\[i]elor unei "mo[teniri cre[tine" `n care cred pu]ini, [i `nc\ [i mai pu]ini cu
o convingere profund\. Adânca responsabilitate pe care o poseda odat\ omul cel
`nv\]at, comunicarea adev\rului, a fost renegat\; [i toat\ pretinsa "smerenie"
care caut\ s\ ascund\ acest fapt `n spatele vorb\riei sofisticate despre "limitele
cunoa[terii umane", reprezint\ doar o alt\ masc\ a nihilismului pe care
academicianul liberal o `mp\rt\[e[te cu extremi[tii zilelor noastre. Tineretului
care - pân\ ce este "reeducat" `n mediul academic -, `nc\ mai este `nsetat de
adev\r, `i este predat\ "istoria ideilor" `n locul adev\rului; sau interesul este
ab\tut c\tre studii "comparative", [i relativismul [i scepticismul a toate
p\trunz\tor care este `ntip\rit `n aceste studii este suficient s\ ucid\ `n aproape
to]i setea fireasc\ pentru adev\r.
4
5

The Will to Power,
Power p.8.
Ibid.,
Ibid. p.22.
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Lumea academic\ - [i aceste cuvinte nu sunt rostite nici `n mod
nechibzuit nici cu u[urin]\ -, a devenit ast\zi, `n mare parte, o surs\ a corup]iei.
Este corup\tor s\ auzi sau s\ cite[ti cuvintele oamenilor care nu cred `n adev\r.
Este [i mai corup\tor s\ prime[ti, `n locul adev\rului, mai mult\ `nv\]\tur\ [i
erudi]ie care, dac\ sunt prezentate ca scop `n sine, nu sunt mai mult decât ni[te
parodii ale adev\rului pe care ei voiau s\-l serveasc\, [i nici mai mult decât o
fa]ad\ `n spatele c\reia nu se afl\ nici un fel de substan]\. In mod tragic, este
corup\tor chiar s\ fii expus virtu]ii esen]iale p\strat\ `nc\ `n lumea academic\,
integritatea celor mai buni dintre reprezentan]ii ei, dac\ aceast\ integritate
serve[te, nu adev\rul, ci erudi]ia sceptic\, seducând, astfel, oamenii cu mult mai
eficient decât evanghelia subiectivismului [i necredin]a pe care o ascunde
aceast\ erudi]ie. In sfâr[it, este corup\tor pur [i simplu s\ tr\ie[ti [i s\ munce[ti
`ntr-o atmosfer\ p\truns\ `n totalitate de o corup]ie fals\ a adev\rului, `n care
adev\rul cre[tin este privit ca irelevant pentru interesele academice centrale, `n
care chiar aceia care cred `nc\ `n acest adev\r pot doar sporadic s\-[i impun\
punctul de vedere asupra scepticismului promovat de sistemul academic.
Desigur, diavolul se afl\ `n esen]\ `n sistemul `nsu[i, care este `ntemeiat pe
neadev\r, [i numai incidental `n mul]i practican]i c\rora acest sistem le permite
[i `i încurajeaz\ s\ `l propov\duiasc\.
Liberalul, omul lumesc, este omul care [i-a pierdut credin]a; [i pierderea
credin]ei adev\rate este `nceputul sfâr[itului ordinii construite pe acea credin]\.
Cei care caut\ s\ p\streze prestigiul adev\rului f\r\ s\ cred\ `n el ofer\ arma cea
mai puternic\ tuturor du[manilor lor; o credin]\ pur [i simplu metaforic\ este
nimicitoare. Radicalul atac\ doctrina liberal\ la fiecare punct, [i aparen]a
retoricii nu reprezint\ nici o protec]ie `mpotriva r\nii realizat\ de lama sa
ascu]it\. Liberalul, sub acest atac persistent, se retrage punct dup\ punct, for]at
s\ admit\ adev\rul acuza]iilor aduse `mpotriva lui, fiind `n stare s\ contracareze
acest adev\r negativ, critic cu orice adev\r pozitiv de-al s\u propriu; pân\ când,
dup\ o tranzi]ie lung\ [i de obicei gradat\, deodat\ el se treze[te la o nou\
realitate pentru a descoperi c\ vechea ordine, neap\rat\ [i aparent nejustificat\,
a fost r\sturnat\, [i c\ un adev\r nou, mai "realistic" - [i mai brutal -, a cucerit
terenul.
Liberalismul este primul stadiu al dialecticii nihiliste, atât pentru faptul c\
propria lui credin]\ este goal\, cât [i pentru faptul c\ aceast\ goliciune duce la o
reac]ie [i mai nihilist\ - o reac]ie care, `n mod ironic, proclam\ cu glas [i mai
puternic decât liberalismul "iubirea sa pentru adev\r", `n timp ce `mpinge
omenirea mai departe pe drumul gre[elii. Aceast\ reac]ie este al doilea stadiu al
dialecticii nihiliste: realismul.
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2. Realismul
Realismul despre care vorbim noi - un termen generic pe care `l `n]elegem
ca fiind cuprins `n diferite forme ale "naturalismului" [i "pozitivismului" -, este,
`n forma sa cea mai simpl\, doctrina care a fost popularizat\ cu precizie sub
numele de "nihilism" de c\tre Turgheniev `n P\rin]i [i fii. Figura lui Bazarov
din acel roman este tipul "omului nou" al anilor '[aizeci' din Rusia, materiali[ti
[i determini[ti `ngu[ti la minte, care s-au gândit cu seriozitate (ca D. Pisarev) s\
g\seasc\ mântuirea omenirii `n direc]ia broa[tei, ori s-au gândit c\ ei dovediser\
inexisten]a sufletului uman nereu[ind s\-l g\seasc\ `n cursul unei autopsii. (Se
aminte[te de nihili[tii sovietici, "oamenii noi" ai anilor no[tri '[aizeci', care nu
au reu[it s\-L g\seasc\ pe Dumnezeu `n spa]iul cosmic). Acest "nihilist" este
omul care nu respect\ nimic, nu se apleac\ `n fa]a nici unei autorit\]i, nu accept\
(a[a crede el) nimic din credin]\, judec\ totul `n lumina unei [tiin]e luat\ ca
adev\r absolut sau exclusiv, respinge tot idealismul ideilor abstracte `n favoarea
concretului [i a faptelor. Intr-un cuvânt, el nu crede `n "nimic decât", `n
reducerea la tot ceea ce oamenii au considerat "mai `nalt", lucrurile min]ii [i
spiritului, la nivelul cel mai sc\zut sau "de baz\": materia, senza]ia, fizicul.
Opuse ambiguit\]ii liberale, punctele de vedere lume[ti realiste par
perfect de clare [i deschise. In locul agnosticismului sau al unui deism evaziv,
se afl\ ateismul deschis; `n locul "valorilor mai `nalte" vagi, materialismul
deschis [i interesul personal. Totul este claritate `n universul realist - excep]ia a
ceea ce este cel mai important [i necesit\ claritate `n cea mai mare m\sur\:
`nceputul [i sfâr[itul s\u. Acolo unde liberalul este vag despre lucrurile
fundamentale, realistul este copil\re[te de naiv: ele pur [i simplu nu exist\
pentru el; nu exist\ decât ceea ce este cel mai evident.
Desigur, un asemenea realism este o auto-contradic]ie, dac\ el ia forma
unui "naturalism" care `ncearc\ s\ stabileasc\ un materialism [i determinism
absolut, sau un "pozitivism" care d\ de `n]eles c\ neag\ absolutul `ntru totul, sau
"agnosticismul" doctrinar care discut\ cu u[urin]\ despre "necunoa[terea"
realit\]ii fundamentale. Noi am discutat deja despre aceast\ problem\ `n
sec]iunea I a acestui capitol. Dar argumentul este cu siguran]\ pur academic din
punctul de vedere al faptului c\ realismul, o autocontradic]ie logic\, nu este
deloc tratat cum se cuvine ca o filosofie. Este vorba de gândirea naiv\,
nedisciplinat\ a omului nechibzuit, practic care, `n epoca noastr\ a
suprasimplific\rii dore[te s\-[i impun\ standardele min]ii sale `nguste [i ideile
sale asupra `ntregii omeniri. Sau, la un nivel pu]in diferit, gândirea la fel de
naiv\ a omului de [tiin]\, care este m\rginit\ la claritate [i eviden]\ prin
necesit\]ile specialit\]ii sale, atunci când el `ncearc\ `n mod nelegitim s\ extind\
criteriile [tiin]ifice dincolo de propriile sale limite. In cel de-al doilea sens este,
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ca s\ facem o distinc]ie6 util\, "scientism" ca fiind opus [tiin]ei legitime; pentru
c\ trebuie s\ se `n]eleag\ c\ remarcile pe care le facem aici nu sunt direc]ionate
`mpotriva [tiin]ei `ns\[i, ci `mpotriva folosirii improprii a standardelor [i
metodelor ei, ceea ce este atât de obi[nuit ast\zi.
Este corect s\ se numeasc\ o asemenea filosofie nihilism? Mai precis,
nihilismul exist\ `n sensul `n care am definit noi termenul? Dac\ adev\rul este,
`n sensul cel mai `nalt, cunoa[terea `nceputului [i sfâr[itului lucrurilor, a
dimensiunii absolutului [i dac\ nihilismul este doctrin\ care exprim\ faptul c\
nu exist\ un asemenea adev\r, atunci este clar faptul c\ cei care merg pe drumul
cunoa[terii [tiin]ifice numai pentru adev\r, [i neag\ ceea ce se afl\ deasupra lui,
sunt nihili[ti `n sensul exact al acestui termen. Slava adus\ eviden]ei nu
`nseamn\ `n nici un caz iubire de adev\r; ea este, dup\ cum am sugerat deja,
parodia lui. Este luat `n considerare fragmentul pentru a `nlocui `ntregul. Este
`ncercarea mândr\ de a construi un turn a lui Babel, o colec]ie de fapte clare
pentru a ajunge pe `n\l]imile adev\rului [i ale `n]elepciunii de dedesubt. Dar
adev\rul este dobândit numai prin aplecarea `n jos [i acceptarea a ceea ce este
primit de deasupra. Toat\ "smerenia" pretins\ a `nv\]a]ilor [i a oamenilor de
[tiin]\ reali[ti, ace[ti oameni cu pu]in\ credin]\, nu pot ascunde mândria pentru
uzurparea - pe care o realizeaz\ ei `n colectiv -, a tronului lui Dumnezeu. Ei, `n
micimea lor, cred c\ "cercetarea" lor sus]inut\ cânt\re[te mai mult decât
revela]ia divin\. Nici pentru ace[ti oameni "nu exist\ nici un adev\r"; [i putem
spune despre ei ceea ce a zis Sfântul Vasile cel Mare despre oamenii de [tiin]\
greci p\gâni: "Groaznica lor condamnare va fi cu atât mai mare pentru aceast\
`n]elepciune lumeasc\, `ntrucât, privind cu atâta claritate `n interiorul [tiin]elor
am\gitoare, ei [i-au `nchis de bun\ voie ochii ca s\ nu cunoasc\ adev\rul"7.
Oricum, pân\ la acest punct, noi nu am reu[it `n mod just s\ deosebim cea
de a doua etap\ a nihilismului de prima. De asemenea, accept\ majoritatea
liberalilor [tiin]a ca reprezentând singurul adev\r? In ce difer\ realistul de ei?
Diferen]a nu const\ `ntr-o m\sur\ atât de mare `n doctrin\ ca importan]\ [i
motiva]ie - realismul este `ntr-un sens pur [i simplu liberalismul deziluzionat [i
sistematizat. Liberalul este indiferent `n fa]a adev\rului absolut, o atitudine ce
rezult\ din ata[amentul excesiv fa]\ de aceast\ lume; pe de alt\ parte, cu
realistul, indiferen]a fa]\ de adev\r devine ostilitate, [i simplu ata[ament fa]\ de
lume devine devotament fanatic fa]\ de aceasta. Aceste consecin]e extreme
trebuie s\ aib\ o cauz\ mai acut\.
Realistul `nsu[i ar zice c\ aceast\ cauz\ este iubirea adev\rului `nsu[i,
care interzice credin]a `ntr-un "adev\r mai `nalt" care nu este nimic mai mult
O distinc]ie f\cut\, de exemplu, de Arnold Lunn `n The Revolt Against Reason,
Reason New York, Sheed and Ward,
1951; [i de F.A. Hayek, `n The CounterCounter- Revolution of Science,
Science Glencoe, Illinois, The Free Press, pp. 15-16. Primul
autor este mai legat de "scientismul" teoretic, iar cel de al doilea de cel practic.
7
Sfântul Vasile cel Mare, Hexaimeronul,
Hexaimeronul I, 4.
6
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decât fantezie. De fapt, Nietzsche, `n timp ce credea aceasta, a v\zut `n ea o
calitate cre[tin\ care se `ntorsese `mpotriva cre[tinismului. "Sensul adev\rului,
foarte dezvoltat prin cre[tinism, la sfâr[it se revolt\ `mpotriva minciunii [i
falsit\]ii tuturor interpret\rilor cre[tine ale lumii [i istoriei ei"8. In]elese `n
context propriu exist\ o p\trundere a acestor cuvinte - de[i par]ial\ [i denaturat\.
Foarte curând, Nietzsche s-a r\zvr\tit `mpotriva unui cre[tinism care fusese
moderat `n mod considerabil de umanismul liberal, un cre[tinism `n care iubirea
necompromi]\toare a adev\rului absolut [i loialitatea fa]\ de acesta se
manifestau rar dac\ nu lipseau chiar `n `ntregime, un cre[tinism care nu
devenise nimic mai mult decât un idealism moral acoperit de un sentiment
estetic. In mod similar, "nihili[tii" ru[i s-au revoltat `mpotriva idealismului
romantic al "oamenilor de nimic" care tr\iau `ntr-o lume nebuloas\ a fanteziei [i
evad\rii desprins\ de orice fel de realitate, spiritual\ sau lumeasc\. Adev\rul
cre[tin este la fel de departe de asemenea pseudo-spiri-tualitate ca [i realismul
nihilist. Atât cre[tinul cât [i realistul sunt st\pâni]i de o iubire fa]\ de adev\r, o
dorin]\ de a nu fi `n[ela]i, o pasiune pentru a ajunge la r\d\cina lucrurilor [i a
g\si cauza lor fundamental\; ambii resping ca nesatisf\c\tor orice argument
care nu se refer\ la ceva absolut care el `nsu[i nu are nevoie de nici o justificare;
ambii sunt du[manii pasiona]i ai frivolit\]ii unui liberalism care refuz\ s\ ia
lucrurile fundamentale `n serios [i nu vor privi via]a uman\ ca o chestiune
solemn\ ceea ce [i este. In mod precis aceast\ iubire de adev\r va frustra
`ncercarea liberalilor de a p\stra ideile [i obiceiurile instituite `n care ei nu cred
pe deplin, [i care nu au nici o baz\ `n adev\rul absolut.
Ce este adev\rul? Pentru persoana pentru care aceast\ `ntrebare este o
problem\ arz\toare, vital\, compromisul liberalismului [i umanismului devine
imposibil. Cel ce [i-a pus odat\ `ntrebarea [i `nc\ cu toat\ fiin]a sa, nu mai poate
fi niciodat\ satisf\cut cu ceea ce pune lumea `n locul adev\rului.
Dar nu este suficient numai s\ se pun\ aceast\ `ntrebare; cineva poate
g\si r\spunsul sau, dimpotriv\, ultima stare a c\ut\torului de adev\r va fi mai
rea decât la `nceput. Cre[tinul a g\sit singurul adev\r `n Dumnezeu [i Fiul S\u.
Realistul, lipsit de contactul cu via]a cre[tin\ [i adev\rul care `l anim\, pune
`ntrebarea `ntr-un gol spiritual [i este mul]umit s\ accepte primul r\spuns pe
care `l g\se[te. Considerând cre[tinismul o alt\ form\ de idealism, el respinge
aceasta [i devine un devotat fanatic al singurei realit\]i care este clar\ orbului
din punct de vedere spiritual: aceast\ lume. Acum, aproape c\ este posibil s\
admir\m cinstea materialismului [i ateismului devotat, dar nu mai putem
recunoa[te `n el, `mpin[i chiar de cea mai mare bun\voin]\, iubirea de adev\r
care, poate, l-a inspirat la `nceput. Mai degrab\ el este victima unei iubiri a
adev\rului, care a pornit-o pe un drum gre[it, a devenit o boal\ [i a sfâr[it `n
8

The Will to Power,
Power p.5.
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propria sa negare. De fapt, mobilurile realistului nu sunt pure: el pretinde s\
cunoasc\ ceea ce, prin propria sa teorie a cunoa[terii, nu poate fi cunoscut (noi
am v\zut c\ negarea adev\rului absolut este `n sine un "absolut"). {i dac\ el
face a[a este pentru c\ el are un motiv ulterior, pentru c\ el plaseaz\ o alt\
valoare lumeasc\ deasupra adev\rului. Nietzsche, fiind un realist nemilos [i
"c\ut\tor al adev\rului", fiind sedus de o viziune a "supraomului", sfâr[e[te `n
evocarea hot\rârii c\tre neadev\r [i a dorin]ei de putere. De dragul mileniului
revolu]ionar, realismul marxist apare `ntr-o `ntreag\ `mp\r\]ie a minciunii [i
`n[el\ciunii a[a cum omenirea nu a mai `ntâlnit niciodat\. Iubirea de adev\r,
frustrat\ de propriul s\u obiect este prostituat\ unei "cauze" ira]ionale [i devine
un principiu al subversiunii [i distrugerii. Ea devine du[manul adev\rului pe
care nu a reu[it s\-l ob]in\, al c\rui fel de ordine e fondat\ total sau par]ial pe
adev\r, [i - `n cele din urm\ -, al adev\rului `nsu[i.
De fapt, devine o parodie perfect\ a iubirii cre[tine de adev\r. Acolo unde
cre[tinul pune problema sensului fundamental al tuturor lucrurilor [i nu este
mul]umit c\ el se bazeaz\ pe Dumnezeu [i voia Sa, la fel realismul, `ntreab\
orice, dar numai pentru a fi `n stare s\ `nl\ture toate sugestiile referitoare la
aceasta sau aspira]ii c\tre ceva mai `nalt, [i s\-l reduc\ [i s\-l simplifice `n
termenii explica]iei celei clare [i "fundamentale". In timp ce cre[tinul Il vede pe
Dumnezeu `n toate, realistul vede numai "ras\" sau "sex" sau "mod de
produc]ie".
De aceea, dac\ realistul `mp\rt\[e[te `mpreun\ cu cre[tinul o sinceritate [i
o corectitudine care este total str\in\ mentalit\]ii liberale, este mai bine s\ te
al\turi atacului liberal asupra adev\rului cre[tin, [i s\ duci acel atac la
concluziile sale: totala `ndep\rtare a adev\rului cre[tin. Ceea ce a `nceput cu
jum\tate de inim\ `n liberalism a prins avânt `n realism [i acum preseaz\ c\tre
finalul s\u catastrofal. Nietzsche a prev\zut `n secolul nostru "triumful
nihilismului"; Jacob Burkhardt, care a deziluzionat liberalul, a v\zut `n aceasta
sosirea unei epoci a dictatorilor care vor fi "terribles simplificateurs". Cu Lenin
[i Stalin, Hitler [i Mussolini, cu solu]iile lor fundamental de "simple" pentru
cele mai complexe probleme, `nplinirea acestei predic]ii `n domeniul politic s-a
adeverit. In mod mai profund, "simplificarea" nihilist\ se poate vedea `n
prestigiul universal de ast\zi care a acordat cea mai sc\zut\ ordine a cunoa[terii
[tiin]ifice, ca [i ideile simpliste ale oamenilor ca Marx, Freud, [i Darwin, care
sus]in virtual `ntreaga gândire [i via]\ contemporan\.
Noi spunem "via]\", pentru c\ este important s\ vezi c\ istoria nihilist\ a
secolului nostru nu a fost ceva impus dinafar\ sau de deasupra, sau cel pu]in nu
a fost `n mod predominant aceasta; s-a presupus [i s-a alimentat dintr-un teren
nihilist care a fost preg\tit de mult\ vreme `n inimile oamenilor. In mod precis
evenimentele groaznice ale secolului nostru au ap\rut din nihilismul banal, din
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nihilismul zilnic dezv\luit `n via]a, gândirea [i aspira]ia oamenilor. Punctul de
vedere al lui Hitler asupra lumii, este foarte instructiv `n aceast\ privin]\, pentru
c\ `n el, nihilismul cel mai extrem [i monstruos s-a sprijinit pe temelia unui
realism f\r\ excep]ie [i chiar tipic. El a `mp\rt\[it credin]a obi[nuit\ `n "[tiin]\",
"progres" [i "educare" (de[i nu, desigur, `n "democra]ie"), `mpreun\ cu un
materialism practic care a dispre]uit total teologia, metafizica, [i orice gând sau
ac]iune legat\ de oricare alt\ lume decât ceea ce `nseamn\ "aici [i acum",
mândrindu-se cu faptul c\ el avea "darul de a reduce toate problemele la
fundamentele lor cele mai simple"9.
El avea o venera]ie rudimentar\ a eficien]ii [i utilit\]ii care tolera `n mod
liber "controlul na[terilor", `[i b\tea joc de institu]ia c\s\toriei pe care o socotea
ca o simpl\ legalizare a instinctului sexual care ar trebui s\ fie "liber", a primit
cu bucurie sterilizarea celor "nepotrivi]i", a dispre]uit "elementele
neproductive" cum ar fi c\lug\rii, nu a v\zut `n incinerarea mor]ilor decât o
chestiune "practic\" [i nici m\car nu a ezitat s\ dea `n "folosin]\ productiv\"
cenu[a, sau pielea [i gr\simea mor]ilor. El avea o ne`ncredere cvasi-anarhist\
fa]\ de institu]iile sacre [i venerabile, `n special Biserica cu "supersti]iile" ei [i
toate legile [i ceremoniile ei "demodate". (Noi am avut deja ocazia s\ observ\m
repulsia lui fa]\ de monarhie, un factor determinant `n refuzul s\u de a-[i atribui
titlul imperial). El avea o `ncredere naiv\ `n "omul natural", "animalul s\n\tos"
care dispre]uie[te virtu]ile cre[tine - fecioria `n special -, care `mpiedic\
"func]ionarea normal\" a corpului. El considera drept o `ncântare naiv\
comodit\]ile moderne [i ma[inile [i, `n special, automobilul [i sim]ul vitezei [i
"libertatea" pe care o produce.
Din marea mul]ime a oamenilor de ast\zi, `n special tineri, sunt foarte
pu]ini cei care nu `mp\rt\[esc, `ntr-un anumit grad acest Weltanschaung brut. Ei
se "simt f\r\ prejudec\]i" [i "elibera]i", [i foarte pu]in a mai r\mas care s\ nu fie
tipic "modern". {i `n mod precis pe baza unui realism care este a[a cum este el,
`n care nu mai exist\ loc pentru orientarea asupra vie]ii "complicate" cre[tine [i
realit\]ilor extrem de importante ale lumii spirituale, pe care supersti]iile cele
mai grosolane [i credulitatea cea mai vulgar\ pot prospera. Oameni bine
inten]iona]i se gândesc s\ anticipeze apari]ia unui alt Hitler printr-un atac asupra
"ira]ionalului" [i o ap\rare a "ra]iunii", "[tiin]ei", [i "bunului sim]"; dar, `n afara
contextului adev\rului cre[tin, aceste valori, constituind un realism propriu, sunt
o preg\tire pentru [i nu o ap\rare `mpotriva apari]iei unui alt "simplificator
groaznic". Cei mai eficien]i "simplificatori" contemporani sunt aceia care de]in
puterea `n Uniunea Sovietic\ (comuni[tii n.b.) care au f\cut o religie a "[tiin]ei"
Citat `n Hermann Rauschning, The Voice of Destruction,
Destruction New York, G.P. Putnam's Sons, 1940, p.6. Restul din
aceast\ descriere se bazeaz\ `n principal pe Hitler's Secret Conversations, 19411941 - 1944,
1944 New York, Farrar, Straus and
Young, 1953.
9
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[i "ra]iunii"; [i oricine se uit\ la cei mai supersti]io[i oameni pentru ap\rarea
oric\rei valori care merit\ s\ fie ap\rat\, este
`n[elat teribil.
Realismul apar]ine `n mod indiscutabil "spiritului epocii", [i to]i cei care
simt c\ apar]in acestui "spirit" au trebuit s\ se adapteze lui. Astfel, umanismul
care `ntr-o epoc\ mai liber\ a avut o coloratur\ mai "idealist\" [i liberal\, a
considerat necesar s\ "se schimbe potrivit timpurilor" [i s\ adopte un ton mai
realistic. Cei mai naivi au g\sit o "religie" care se identific\ cu cauza "[tiin]ei"
[i "progresului" [i au p\truns `n dogme `n mod precis auto-contradic]iile pe care
noi le-am examinat deja; 10 oamenii de felul acesta sunt `n stare s\ vad\ [i `n
marxism un fel de "umanism". Dar chiar [i la umani[tii contemporani cei mai
sofistica]i, la cei mai `nv\]a]i [i la oameni de stat, tonul realist este ne`ndoielnic.
De exemplu, acesta este dezv\luit prin invazia metodelor [tiin]ifice [i atitudinile
ultimelor fort\re]e ale "omenirii"; nici un om de [tiin]\ contemporan, din orice
domeniu, nu se simte sigur dac\ activitatea sa nu este "[tiin]ific\" `n modul cel
mai deplin posibil (care, desigur, `nseamn\ adesea, "scientism"). Realismul
poate fi privit iar\[i, `n tonul stoic, al `n]elepciunii lume[ti, [i adesea cinic, al
tuturor `n afar\ de umani[tii cei mai naivi (sau religio[i) contemporani;
"libertatea izvorât\ din iluzie" pe care [i-au imaginat-o ei a fost, `n mare
m\sur\, o deziluzie. Acum ei "cunosc mai bine" decât cred `n "adev\rurile mai
`nalte" care au mângâiat pe `nainta]ii lor.
Pe scurt, umanismul a ajuns la o `n]elegere cu realismul - [i, a[a crede el,
cu adev\rat. In trecerea de la liberalism la realism umanistul vede nu numai o
deziluzie, ci un proces de "maturizare". Desigur, cre[tinul ortodox vede ceva
destul de diferit. Dac\ func]ia liberalismului era de ascuns, cu fumul "toleran]ei"
[i agnosticismului, adev\rurile mai `nalte cu privire la Dumnezeu [i via]a
spiritual\, sarcina realismului pe care noi am examinat-o era de a anihila acele
adev\ruri. In aceast\ a doua etap\ a progresului dialecticii nihiliste, cerul a fost
`nchis privirii oamenilor, [i oamenii nu au mai reu[it niciodat\ s\-[i desprind\
ochii de la p\mânt, ci s\ tr\iasc\ de acum `ncolo numai `n [i pentru aceast\
lume. Aceast\ hot\râre realist\ este la fel de prezent\ `ntr-un "pozitivism logic"
`n aparen]\ inocent [i `ntr-un umanism [tiin]ific dup\ cum este `n mod clar
fenomenul satanic al bol[evismului [i al socialismului na]ional. Consecin]ele
acestei hot\râri sunt ascunse celor care o iau, pentru c\ ei implic\ chiar
realitatea fa]\ de care realismul este orb: realitate care se afl\ atât deasupra cât [i
dedesubtul universului realist `ngust. Vom vedea cum `nchiderea cerului pierde
for]e nea[teptate de jos care produc un co[mar visului nihilist al "p\mântului
nou", [i cum "omul nou" al realismului va sem\na mai pu]in cu o umanitate
perfect\ "pe deplin dezvoltat\" mitologic decât cu o "subumanitate" veritabil\
cum nu a mai fost `ntâlnit\ anterior `n experien]a uman\.
10

Vezi, de exemplu, scrierile lui Corliss sau Julian Huxley.
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Trebuie s\ analiz\m acum pasul urm\tor `n progresul nihilismului care
duce la aceste scopuri: vitalismul.

3. Vitalismul
Liberalismul [i realismul au condus oamenii timp de un secol [i mai bine,
pe un drum fals, al c\rui cap\t, dac\ drumul nu ar fi fost deviat, ar fi existat ca
un fel de "utopii inverse" despre care auzim acum atât de mult, - poate o "lume
brav\ nou\" mai groaznic\, un sistem tehnologic inuman `n care toate
problemele lumii s-ar rezolva cu pre]ul `nrobirii sufletelor oamenilor. Impotriva
acestei utopii a planific\rii ra]ionaliste s-au ridicat multe proteste `n numele
nevoilor naturii umane concrete [i personale, neplanificate [i nesistematice care
sunt cel pu]in la fel de esen]iale, chiar pentru o "fericire" pur lumeasc\, dup\
cum are nevoie materia mai clar\; mai presus de toate un protest `n numele
"vie]ii", care, orice ar `nsemna, ar fi `n mod clar `n\bu[it `n paradisul realist.
Principalul imbold intelectual al mi[c\rii vitaliste a fost o reac]ie
`mpotriva eclipsei realit\]ilor mai `nalte din "simplificarea" realist\ a lumii.
Aceast\ chestiune fiind `mplinit\, noi trebuie pe de alt\ parte s\ recunoa[tem
e[ecul absolut al vitalismului la acest nivel. Fiind lipsi]i de o baz\ suficient\ sau
chiar de con[tien]a adev\rului cre[tin, cei care s-au `ndreptat spre corectarea
defectelor radicale ale realismului, au inventat `n general remedii pentru ei care
nu au fost pur [i simplu f\r\ putere, ci remedii foarte nocive care sunt de fapt
simptome ale unei etape mai avansate a bolii pe care ei au inten]ionat s\ o
vindece.
Intrucât a[a cum realismul, `n timp ce reac]iona `mpotriva liberalismului,
s-a autocondamnat la sterilitate prin acceptarea `ntunec\rii liberale a
adev\rurilor `nalte, tot a[a vitalismul [i-a compromis propriile sale aparen]e prin
acceptarea ca presupunere esen]ial\ a criticii adev\rului absolut. Vitalismul a
`ncercat s\ combat\ realismul `n aceast\ problem\. Totu[i, oricât de mult poate
tânji vitalistul dup\ "spiritual" [i "mistic", el niciodat\ nu va respecta adev\rul
cre[tin, pentru c\ acesta a fost "demodat" atât pentru el, cât [i, `n mod sigur,
pentru realismul cel mai orb. In aceast\ privin]\ este tipic atitudinii vitaliste
lamentarea lui W.B. Yeats `n autobiografia sa asupra "deposed\rii de religia
`ngust\ a copil\riei mele, realizat\ de c\tre Huxley [i Tyndall, pe care eu i-am
detestat...". Orice justificare psihologic\ poate avea o asemenea atitudine, ea nu
are de a face nimic cu adev\rul lucrurilor; [i consecin]ele nu au fost decât
nocive. Nu exist\ nici o form\ a vitalismului care s\ nu fie naturalist\, nici una a
c\rui `ntreg program s\ nu `nceap\ [i s\ se termine `n aceast\ lume, nici una a
c\rei abordare a altei lumi s\ nu fie nimic altceva decât o parodie. S\ subliniem
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`nc\ odat\ c\ drumul nihilismului a fost "progresiv"; erorile unei etape sunt
repetate [i multiplicate `n etapele urm\toare.
Atunci nu mai este nici o problem\ `n a g\si `n vitalism o `ntoarcere la
adev\rurile cre[tine, sau de orice alt fel. Totu[i, exist\ `n mod inevitabil o
oarecare preten]ie printre vitali[ti de a face a[a. Mul]i critici au observat
caracterul "pseudo-religios" chiar al marxismului11, de[i acest epitet este
aplicabil numai `nfl\c\r\rii deplasate a adep]ilor mai entuzia[ti, [i nu doctrinei,
care este `n mod clar cu caracter antireligios. In vitalism problema "pseudoreligiei" devine cu mult mai serioas\. O lamentare destul de inteligibil\ asupra
pierderii valorilor spirituale devine mai puternic\, pe de o parte fa]\ de fanteziile
lor subiective [i (uneori) fa]\ de satanismul adev\rat, pe care lipsa de
discern\mânt `l consider\ drept revela]ie a lumii "spiritua-le" [i, pe de alt\ parte,
fa]\ de un eclectism dezr\d\cinat care culege idei din fiecare civiliza]ie [i epoc\
[i g\se[te o leg\tur\ total arbitrar\ `ntre aceste fragmente gre[it `n]elese [i
propriile concep]ii dezb\tute. Pseudo-spiritualitatea [i pseudo-tradi]ionalismul,
unul sau ambele, sunt elemente integrale ale multor sisteme vitaliste. Atunci,
noi trebuie s\ fim pruden]i `n examinarea preten]iilor celor care ar restabili un
sens "spiritual" vie]ii [i, `n special, celor care se cred alia]i sau aderen]i la
"cre[tinism". Erorile "spirituale" sunt cu mult mai periculoase decât simplul
materialism. {i noi vom g\si de, `n partea a treia a acestei c\r]i, c\ majoritatea a
ceea ce trece ast\zi drept "spiri-tualitate" reprezint\ de fapt o "nou\
spiritualitate", un cancer n\scut din nihilism care se ata[eaz\ organismelor
s\n\toase pentru a le distruge din interior. Aceast\ tactic\ este exact contrariul
atacului realist `ndr\zne] asupra adev\rului [i vie]ii spirituale; dar aceasta este `n
acela[i timp [i o tactic\ nihilist\, [i `nc\ una mai adecvat\.
Astfel, din punct de vedere intelectual, vitalismul presupune o respingere
a adev\rului cre[tin `mpreun\ cu o anumit\ preten]ie pseudo-spiritual\. Totu[i,
dându-ne seama de aceasta, noi vom fi nepreg\ti]i s\ `n]elegem mi[carea
vitalist\ dac\ nu suntem con[tien]i de starea spiritual\ a oamenilor care au
devenit adep]ii acesteia. In liberalism [i realism boala nihilist\ este `nc\ destul
de superficial\: `n principal este `nc\ o problem\ de filosofie restrâns\ la o elit\
intelectual\. Totu[i, `n vitalism - ca [i `n marxism, mentalitatea cea mai extrem\
dintre cele realiste -, boala nu se dezvolt\ numai din punct de vedere calitativ,
ea se extinde [i cantitativ; pentru prima dat\ [i oamenii de rând `ncep s\ arate
semne ale nihilismului, ceea ce la `nceput se restrângea numai la pu]ini oameni.
Desigur, acest fapt se afl\ `n acord perfect cu logica intern\ a
nihilismului, care n\zuie[te spre universalitate, care a fost creat `mpotriva
cre[tinismului pentru a-l distruge.
11

Acum este cunoscut faptul c\ Marx era satanist [i mare preot.
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Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, gânditori perceptivi `[i exprimau
`n]elegerea fa]\ de [ansa mul]imilor "trezite", cei care urmau s\ fie exploata]i de
"simplificatorii groaznici"; [i pân\ pe vremea lui Nietzsche, cel mai puternic
"profet" vitalist, `n]elegerea se adâncise [i devenise o certitudine. Nietzsche a
putut observa c\ "moartea lui Dumnezeu" `ncepuse s\-[i "arunce primele umbre
asupra Europei". {i cu toate c\ "evenimentul `nsu[i este cu mult prea important,
prea `ndep\rtat [i cu mult dincolo de puterea de `n]elegere a majorit\]ii
oamenilor, pentru ca cineva s\-[i dea seama de realitarea acestuia", totu[i
apari]ia acestuia era sigur\, [i au existat oameni ca Nietzsche care au fost "copiii
cei dintâi n\scu]i [i prematuri ai secolului urm\tor"12 - secolul, "triumfului
nihilismului".
Adev\rul cre[tin, pe care liberalismul l-a subminat [i realismul l-a atacat
nu este un simplu adev\r filosofic, ci adev\rul vie]ii [i al mântuirii; [i odat\ ce
`ncepe s\ câ[tige teren, printre mul]imile care fuseser\ hr\nite cu acel adev\r,
convingerea c\ nu mai este credibil, rezultatul nu va mai fi simplu scepticism
urban ca cel cu care se consoleaz\ pu]ini liberali, ci o catastrof\ spiritual\ de
dimensiuni enorme, una al c\rui efect se va face sim]it `n fiecare dimensiune a
vie]ii [i gândirii umane. Gânditori ca Nietzsche au sim]it prezen]a primelor
umbre ale acestei catastrofe, [i astfel au fost `n stare s\ o descrie `n am\nunt [i
s\ deduc\ anumite consecin]e. Dar aceste consecin]e nu s-au putut manifesta pe
scar\ larg\ pân\ când aceste umbre nu `ncepuser\ s\ se furi[eze `n inimile
mul]imilor. Spre sfâr[itul secolului al XIX-lea un num\r din ce `n ce mai mare
de oameni obi[nui]i `ncepuser\ aceast\ c\utare f\r\ odihn\ - o mare parte a
propriilor noastre scene contemporane -, pentru a g\si un substitut al lui
Dumnezeu Care era mort `n inimile lor. Aceast\ nelini[te a fost principalul
imbold psihologic al vitalismului. Aceasta este materia prim\, gata de a fi
modelat\ dup\ exemplul presupunerilor intelectuale pe care le-am examinat
deja, de c\tre mae[tri inspira]i de ultimul curent al "spiritului epocii". Poate c\
noi avem tendin]a s\ ne gândim la aceast\ nelini[te `n special `n termenii ei de
c\tre dema-gogii nihili[ti, dar aceasta a fost un stimulent important al artei
vitaliste cât [i al religiei. {i prezen]a acestei componente `n majoritatea
fenomenelor vitaliste este motivul pentru care ei - contrar "judec\]ii s\n\toase"
aparente a liberalismului [i realismului -, prezint\ simtome, nu pur [i simplu de
deviere intelectual\, ci [i de dezorientare spiritual\ [i psihologic\.
Inainte de a trece la o considerare a manifest\rilor mai formale ale
vitalismului `n filosofie [i art\, va fi bine s\ privim mai atent unele manifest\ri
obi[nuite ale acestei nelini[ti t\cute care st\ la baza tuturor. In cele din urm\,
este la fel de sigur c\ noi am dat de `n]eles c\ aceasta este o caracteristic\
nihilist\. Mul]i vor obiecta c\ semnifica]ia sa a fost adesea exagerat\, c\ este pur
12

Friedrich Nietzsche, The Joyful Wisdom,
Wisdom p.343.
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[i simplu o nou\ form\ a ceva ce a existat `ntotdeauna, [i c\ este o preten]ie
ridicol\ s\ conferi demnitate unei chestiuni atât de obi[nuite prin denumirea
exaltat\ a nihilismului. Desigur, exist\ o oarecare baz\ pentru o asemenea
judecat\. Totu[i, cu greu se poate nega faptul c\ fenomenul modern difer\ `n
câteva aspecte importante de oricare dintre predecesorii lui. Pentru prima dat\ `n
istorie, acesta exist\ ast\zi, la o scar\ foarte vast\ pentru a cuprinde aproape
universul; remedii "normale", remediile bunului sim], par s\ nu mai aib\ nici un
efect asupra acestuia, [i dac\ se `ntâmpl\ s\ aib\ vreun efect, se pare c\ ele `l
`ncurajeaz\. {i drumul s\u este exact comparabil cu acela al extinderii
necredin]ei moderne, astfel `ncât dac\ unul nu este cauza celuilalt ele sunt cel
pu]in manifest\ri paralele ale unuia [i aceluia[i proces. Aceste trei chestiuni sunt
atât de strâns legate `ntre ele c\ noi nu le vom separa `n urm\toarea relatare, ci
le vom examina `mpreun\.
Regimurile fascist [i socialist na]ionalist au fost cele mai dibace `n
exploatarea neastâmp\rului popular [i utiliz\rii lui `n scopurile sale proprii. Dar
este lucru "curios" - "curios" oricui nu `n]elege caracterul epocii -, c\ acest
neastâmp\r nu a fost potolit de `nfrângerea exploatatorilor s\i principali ci mai
degrab\ a crescut de atunci `n intensitate [i - "cel mai curios" -, `n special `n
]\rile cele mai avansate `n ceea ce prive[te ideologiile democratice [i liberale [i
cele mai binecuvântate cu prosperitate lumeasc\, [i `n ]\rile "`napoiate", `n
propor]ie direct\ cu propriul lor progres spre aceste scopuri. Nici r\zboiul, nici
idealismul liberal, nici prosperitatea nu pot s\-l potoleasc\ - [i nici idealismul
marxist, pentru c\ prosperitatea sovietic\ a produs acela[i fenomen. Aceste
remedii sunt ineficiente, pentru c\ boala este atât de profund\ `ncât nu se poate
ajunge la ea.
Poate c\ manifestarea cea mai izbitoare a nelini[tii populare este crima, [i
`n special crima juvenil\. In epocile anterioare crima a fost un fenomen localizat
[i care avea cauze aparente [i clare `n pasiunile umane ca [i l\comia, desfrâul,
invidia, gelozia [i a[a mai departe. Niciodat\ nu a fost ceva mai mult decât o
prefigurare vag\ a crimei care a devenit tipic\ pentru secolul nostru, crim\
pentru care singurul nume pe care avangarda de ast\zi `ndr\zne[te s\-l
foloseasc\ `n alt context nihilist este cel de "absurd".
Un p\rinte care este ucis de copilul s\u, sau un copil de c\tre un p\rinte.
O persoan\ absolut str\in\ este b\tut\ sau ucis\ dar nu jefuit\ -, de c\tre un
individ sau o "band\". Asemenea grupuri terorizeaz\ `mprejurimi `ntregi dând
târcoale dup\ prad\ sau b\tându-se f\r\ sens unii cu al]ii. {i pentru care scop?
Este un timp al "p\cii" [i "prosperit\]ii" [i cei care devin criminali provin din
elemente ale societ\]ii care sunt atât dintre "cele mai bune" cât [i dintre "cele
mai rele". Nu exist\ nici o ra]iune "practic\" pentru conduita lor [i exist\ adesea
o indiferen]\ total\ fa]\ de m\surile de precau]ie, sau consecin]ele lor. Când sunt
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interoga]i, cei care sunt suspecta]i pentru asemenea crime `[i explic\
comportarea `n acela[i mod: a fost un "impuls" sau un "imbold" care i-a
`ndemnat, sau a fost o pl\cere sadic\ `n comiterea crimei, sau a existat un
pretext total irelevant, cu ar fi plictiseala, confuzia, sau resentimentul. Intr-un
cuvânt, ei nu-[i pot explica deloc comportarea lor, nu exist\ nici un motiv clar
pentru aceasta [i, `n consecin]\, - aceasta este poate tr\s\tura cea mai
consecvent\ [i mai izbitoare pentru asemenea crime -, nu exist\ remu[care.
Desigur, exist\ alte forme mai pu]in violente de tulburare popular\. Exist\
pasiunea pentru mi[care [i vitez\, exprimat\ `n special `n vetabilul cult al
automobilului (noi am remarcat deja aceast\ pasiune la Hitler); atrac]ia
universal\ a televizorului [i cinematografului, având cel mai frecvent func]ia de
a furniza câteva ore de fug\ de realitate, atât prin subiectele lor eclectice [i
"captivante" cât [i prin efectul hipnotic al mijloacelor mass media. Sporirea
caracterului primitiv [i s\lbatec al muzicii populare [i a expresiei, poate mai
autentice, a sufletului contemporan, "jazzul", cultul puterilor fizice `n sport [i
slava morbid\ a "tineretului" care este parte integrant\ a acestuia; extinderea [i
tolerarea general\ a promiscuit\]ii sexuale, trecut\ cu vederea de c\tre multe
persoane presupuse responsabile, ca un indicativ al "sincerit\]ii" tineretului
contemporan [i pur [i simplu ca o alt\ form\ a atitudinii "deschise",
"experimentele" atât de mult `ncurajat\ `n art\ [i [tiin]e; lipsa de respect fa]\ de
autoritatea nutrit\ de o atitudine popular\ care nu vede nici o valoare ci
"imediatul" [i "dinamicul" [i duce tineretul cel mai "idealist" la democra]ii
`mpotriva legilor [i institu]iilor "represive".
In mijlocul unor astfel de fenomene "activitatea" este `n mod clar o
evadare - o evadare de la plictiseal\, de la lipsa de sens [i, `n modul cel mai
profund, de la goliciunea care pune st\pânire pe inima care a abandonat pe
Dumnezeu, Adev\rul revelat. In manifest\rile mai complexe ale impulsului
vitalist, la care ne `ntoarcem acum, ac]ioneaz\ aceea[i psihologie. Noi nu vom
fac altceva decât s\ suger\m bog\]ia acestor manifest\ri, pentru c\ pe unele le
vom analiza mai `n am\nunt mai târziu `n ceea ce prive[te rolul lor ca forme ale
"noii spiritualit\]i".
In politic\, formele cele mai pline de succes au fost cultul lui Mussolini
pentru activism [i violen]\, [i cultul mai `ntunecat al lui Hitler pentru "sânge [i
p\mânt"; natura acestora este prea familiar\ genera]iei actuale, nevoilor
comentate mai departe `n acest context. Totu[i, poate nu este atât de clar ast\zi,
când barometrul politic indic\ spre "stânga" cu atâta claritate, cât de profund\ a
fost atrac]ia acestor mi[c\ri, când au ap\rut, acum vreo patruzeci de ani. In afar\
de masele dezr\d\cinate, care a fost obiectivul principal al exploat\rii lor, o
parte deloc neglijabil\ a intelectualit\]ii [i avangardei culturale au devenit
simpatizan]i entuzia[ti ai demagogilor nihili[ti, cel pu]in pentru un timp. Dac\
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pu]ini dintre cei rafina]i au acceptat fie nazismul fie fascismul ca o "nou\
religie", unii cel pu]in au `n]âmpinat pe unul sau pe cel\lalt ca un antidot salutar
al "democra]iei", "[tiin]ei" [i "progresului" (adic\, liberalismul [i realismul)
care p\reau s\ promit\ un viitor pe care nici un om sensibil nu era `n stare s\ le
p\trund\ f\r\ `n]elegere. "Dinamismul", "vitalitatea" [i pseudo-tradi]ionalismul
lor p\reau `n mod `n[el\tor "r\t\citor" multora care respirau atmosfera
intelectual\ sufocant\ a timpului.
Arta modern\ a avut o atrac]ie similar\, [i reac]ia similar\ `mpotriva
"realismului" academic, lipsit de via]\, a dus la fel l aculori ciudate. Surse [i
influen]e noi [i exotice au fost g\site `n arta din Africa, Orient, M\rile Sudului,
ca omul preistoric, copii [i nebuni, ca [i `n spiritism [i ocultism.
"Experimentarea" continu\ a fost regula, o c\utare constant\ pentru forme [i
tehnici "noi"; inspira]ia era g\sit\ mai presus de toate `n "s\lb\ticie",
"primitivism" [i "spontaneitate". Ca [i futuri[tii `n manifestul lor (de[i
futurismul `nsu[i cu greu, poate fi considerat ca art\), arti[tii cei mai tipic
moderni au sl\vit `n operele lor "orice fel de originalitate, `ndr\zneal\, violen]\
extrem\, [i ei au crezut, de asemenea, c\ "mâinile noastre sunt libere [i pure,
pentru a `ncepe totul din nou".
Potrivit mitului vitalist, artistul este un "creator", un "geniu", el este
"inspirat". In arta sa, realismul este transformat de "viziune". Este un semn [i o
profe]iei a "trezirii spirituale". Pe scurt, artistul este un "magician" `n propriul
s\u domeniu, `n exact acela[i fel `n care Hitler a fost `n politic\. In ambele nu se
afl\ adev\rul, ci sentimentul subiectiv care le guverneaz\.
In religie - sau, pentru a vorbi mai precis, pseudo-religie -,
experimentarea neobosit\ caracteristic\ vitalismului s-a manifestat `n forme
chiar mai variate decât le are aceasta `n [colile artei moderne. De exemplu,
exist\ secte ale c\ror zeitate este o "for]\" vag\, imanent\; exist\ variet\]ile
"gândirii noi" [i "gândirii pozitive", care este interesat\ s\ angajeze [i s\
utilizeze aceast\ "for]\", ca [i cum ar fi o form\ de electricitate. Strâns legate de
acestea se afl\ ocultismul [i spiritismul, ca [i anumite forme false ale
"`n]elepciunii orientale", care abandoneaz\ toat\ simularea leg\turii cu
"Dumnezeu" pentru a invoca categoric "puteri" [i "prezen]e" mai imediate.
Vitalismul religios apare, de asemenea, `n cultul larg r\spândit al
"con[tiin]ei" [i "realit\]ii". Intr-o form\ destul de redus\ acesta este prezent la
adep]ii artei moderne `n "actul creativ" [i "viziunea" care inspir\ aceast\ art\.
C\utarea f\r\ discern\mânt a "ilumin\rii", ca la cei care se afl\ sub influen]a
zen budismului, este o form\ mai extrem\ a acestui cult. {i presupusa
"experien]\ religioas\" stimulat\ de diferite droguri este, poate, reductio ad
absurdum a sa.
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Iar\[i, exist\ o `ncercare de a fabrica un cult pseudo-p\gân al "naturii" [i
`n special al elementelor sale cele mai "primitive" [i de baz\: p\mântul13, trupul,
sexul14. Zarathustra al lui Nietzsche este un "profet" puternic al acestui cult, [i
aceasta reprezint\ tema lui D.H. Lawrence [i a altor romancieri [i poe]i ai
acestui secol.
{i este `ncercarea, `n majoritatea felurilor de "existen]ialism " [i
"personalism", de a transforma religia `n nimic mai mult decât o "`ntâlnire"
personal\ cu al]i oameni [i - uneori - cu un "Dumnezeu" vag conceput sau, `n
"existen]ialismul" patologic, ateist, s\ fac\ o religie a "rebeliunii" [i o autom\rire frenetic\.
Toate aceste manifest\ri vitaliste ale "impulsului religios" au `n comun o
ostilitate fa]\ de orice doctrin\ sau institu]ie neschimb\toare [i superioar\,
precum [i goana dup\ valorile "imediate" ale vie]ii, "vitalitate", "experien]\",
"con[tien]\", sau "extaz".
Am descris tr\s\turile cele mai izbitoare ale vitalismului [i am dat unele
sugestii. Totu[i, trebuie s\ definim termenul [i s\ expunem caracterul s\u
nihilist. Dup\ cum am v\zut, liberalismul a subminat adev\rul prin indiferent\
f\]\ de acesta, p\strând totu[i prestigiul numelui s\u; [i realismul l-a atacat `n
numele unui adev\r mai mic, par]ial. Vitalismul, ca opus al celor dou\, nu are,
totu[i, nici o leg\tur\ cu adev\rul. El `[i dedic\ pur [i simplu tot interesul pentru
ceva de o ordine complet diferit\.
Nietzsche a spus c\ "falsitatea unei opinii nu este pentru noi o obiec]ie
fa]\ de aceasta... Problema este, cât de mult o opinie se `ndep\rteaz\ de via]\
sau p\streaz\ via]a..."15 Când `ncepe asemenea pragmatism nihilismul trece `n
etapa vitalismului care poate fi definit\ ca eliminare a adev\rului, ca [i criteriu
al ac]iunii umane, [i substituirea noului standard: "d\t\torul de via]\", "vitalul"
este desp\r]irea final\ a vie]ii de adev\r.
Vitalismul este un fel mai avansat al realismului. Imp\rt\[ind punctul de
vedere mai `ngust asupra vie]ii al celui de-al doilea [i preocuparea sa de a
reduce tot ce este mai `nalt la termenii cei mai de jos posibili, vitalismul
exprim\ e[ecul acestui proiect `n fa]\ unei con[tiin]e mai "realiste" c\ nu exist\
Aici putem include [i mi[carea ecologic\ cu tendin]ele ei neo-p\gânism de re`ntoarcere la cultul
fertilit\]ii.
13

Feminismul actual [i, putem spune, "new-age-ist" lupt\ nu numai pentru egalitatea sexelor, ci [i pentru
anularea oric\ror deosebiri `ntre sexe, inclusiv cele naturale [i cele sociale, decurgând din cele naturale. Este o
lupt\ pentru o total\ libertate sexual\, inclusiv lezbianismul, uranismul [i incestul - o str\danie antifireasc\ de a
crea "omul androgin" al viitorului: omul ne-om. Feminismul actual se ridic\ `mpotriva familiei `n structura ei
tradi]ional\. Feminismul vrea o revolu]ionare a `ntregii culturi, vrea un om nou (androgin) `ntr-o societate
mondial\ a p\cii ca mod de existen]\, vrea abolirea alien\rii, generalizarea atitudinii prometeice [i edificarea
paradisului pe p\mânt prin for]e umane proprii. (Bruno Wurtz, New Age, Editura de vest, Timi[oara, 1992, pag.
145).
15
Friederich Nietzsche, Beyond Good and Evil,
Evil # 4.
14
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nici un adev\r absolut aici `n lume. C\ singurul principiu care nu se schimb\ `n
aceast\ lume este schimbarea `ns\[i. Realismul reduce supranaturalul la natural,
ceea ce este revelat la ra]ional. adev\rul la obiectivitate. Vitalismul merge mai
departe [i reduce totul la experien]\ [i senza]ie subiectiv\. Lumea care p\rea atât
de solid\, de sigur, ra]ionalistului se dizovl\ `n punctul de vedere vitalist asupra
lucrurilor. Mintea nu mai are r\g\z deloc pentru odihn\, totul este `nghi]it de
mi[care [i ac]iune.
Logica credin]ei duce inexorabil `n abis; cel care nu se va `ntoarce la
adev\r trebuie s\ urmeze eroarea pân\ la cap\t. {i umanismul face la fel, dup\
ce a contractat contaminarea realist\ sucomb\ la microbul vitalist. Despre acest
fapt nu exist\ o indica]ie mai bun\ decât standardele "dinamice" care au ajuns
s\ ocupe un loc tot mai mare `n critica de art\ [i literatur\ formal\, [i chiar `n
discu]ii despre religie, filosofie [i [tiin]\. Ast\zi, `n nici unul dintre aceste
domenii, nu exist\ calit\]i mai apreciate decât acelea de a fi "original",
"experimental" sau "captivant"; problema adev\rului, dac\ este totu[i ridicat\,
este tot mai mult `mpins\ `n spate [i `nlocuit\ de criterii subiective:
"integritate", "autenticitate", "individualitate".
O asemenea abordare este o invita]ie deschis\ obscurantismului, ca s\ nu
mai amintim de [arlatanie. {i dac\ ultima poate fi `nl\turat\ ca o `n[elare pentru
vitalist, care nu a devenit regul\, `n nici un caz nu este posibil s\ ignore
obscurantismul vulgar `n cre[tere, pe care temperamentul vitalist `l tolereaz\ [i
chiar `l `ncurajeaz\. Devine [i mai greu `n climatul intelectual contemporan s\ te
angajezi `n discu]ie ra]ional\ cu apologe]ii vitali[ti. De exemplu, dac\ pe cineva
`l intereseaz\ sensul operei de art\ contemporan\, i se va spune c\ nu are nici un
"sens", c\ este "art\ pur\" [i poate fi doar "sim]it\", [i dac\ criticul nu "simte"
`ntocmai, el nu are nici un drept s\ o comenteze. Incercarea de a introduce vreun
standard criticii, chiar de felul cel mai elementar [i tehnic, este st\vilit\ de
preten]ia c\ vechile standarde nu pot fi aplicate artei noi, c\ ele sunt "statice",
"dogmatice" sau, pur [i simplu, "demodate", [i c\ ast\zi arta poate fi judecat\
numai `n termenii succesului `n realizarea propriilor inten]ii unice. Dac\ criticul
vede o inten]ie morbid\ sau inuman\ `n spatele operei de art\, exist\ acuza c\
este o reflectare exact\ a "spiritului epocii", [i este de la sine `n]eles faptul c\ un
om este naiv dac\ el crede c\ arta ar trebuis\ fie mai mult decât atât. Desigur
ultimul argument este cel favorit al avangardei de ast\zi, fie el literar, filosofic
sau "religios". Pentru oamenii plictisi]i de adev\r este suficient c\ un lucru
"exist\", [i c\ el este "nou" [i "captivant". Poate c\ acestea sunt reac]ii de
`n]eles fa]\ de abordarea peste m\sur\ [i utilitar\ a liberalismului [i realismului
la domenii ca arta [i religia care folosesc un limbaj destul de diferit de limbajul
prozaic al [tiin]ei [i afacerilor. Desigur, ca s\ le critice eficient, cineva trebuie s\
le `n]eleag\ limbajul [i s\ [tie ceea ce ei `ncearc\ s\ spun\. Dar ceea ce este la
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fel de clar, este faptul c\ ei `ncearc\ s\ spun\ ceva: tot ceea ce face omul are
sens, [i fiecare artist [i gânditor serios `ncearc\ s\ comunice ceva prin opera sa.
Dac\ s-ar proclama c\ nu exist\ nici un sens sau c\ exist\ numai dorin]a de a
exprima "spiritul epocii", sau c\ nu exist\ nici o dorin]\ de comunicare - de ce,
[i acestea sunt sensuri, [i `nc\ foarte prevestitoare de rele, ceea ce criticul
competent va observa cu siguran]\? Din nefericire, dar foarte semnificativ,
sarcina criticii de ast\zi a fost identificat\ virtual cu cea a apologiei. Rolul
criticului se vede, `n general, c\ nu mai este decât acela de a explica, pentru
mul]imile de oameni neinstrui]i, ultima "inspira]ie" a "geniului creativ".16
Astfel, "receptivitatea" pasiv\ ia locul inteligen]ei active, [i "succesul" succesul "geniului" `n exprimarea inten]iei sale, indiferent de natura acelei
inten]ii -, `nlocuie[te perfec]iunea. Prin noile standarde [i Hitler a avut "succes",
pân\ când "spiritul epocii" a dovedit c\ a "gre[it"; [i avangarda [i
"simpatizan]ii" ei umani[ti nu au totu[i nici un argument `mpotriva
bol[evismului ast\zi, dac\ acesta nu este complet prozaic [i realist, spre
deosebire de socialismul na]ional, care era "expresionist" [i "captivant".
Dar poate c\ cea mai mare parte a dezv\luirii contamin\rii umanismului
de c\tre vitalism este o axiom\ ciudat\, romantic\ [i sceptic\ `n acela[i timp, c\
"iubirea de adev\r" nu se sfâr[e[te niciodat\ pentru c\ nu se poate realiza
niciodat\, c\ `ntreaga via]\ este o c\utare constant\ pentru ceva pentru care nu
exist\ nici o speran]\ de a g\si, o activitate constant\ care nu poate niciodat\ nici nu ar trebui -, s\ cunoasc\ un loc de odihn\. Umanismul sofisticat poate fi
foarte elocvent atunci când descrie aceasta, primul principiu nou al cercet\rii
erudite [i [tiin]ifice, ca o recuperare a naturii "provizorii" a tuturor
cuno[tin]elor, ca o reflec]ie a celui care nu este niciodat\ satisf\cut, ca mintea
uman\ care este permanent curioas\, sau ca parte a procesului misterios al
"evolu]iei" sau "progresului"; dar semnifica]ia atitudinii este clar\. Este ultima
`ncercare a necredinciosului de a ascunde faptul c\ abandoneaz\ adev\rul `n
spatele unui nor de retoric\ nobil\ [i, mai pozitiv, exist\ `n acela[i timp
exaltarea micii curiozit\]i pentru locul pe care `l ocupa odat\ iubirea de adev\r,
autentic\. Acum este destul de adev\rat c\ [i curiozitatea, exact ca [i analogul
ei, pasiunea, nu se sfâr[e[te niciodat\ [i nu este satisf\cut\ niciodat\; dar omul a
fost f\cut pentru mult mai mult decât atât. El a fost f\cut ca s\ se ridice deasupra
curiozit\]ii [i pasiunii, [i prin iubire s\ dobândeasc\ adev\rul. Acesta este un
adev\r elementar al naturii umane, [i el necesit\, poate, o anumit\ simplitate
pentru a-l `n]elege. Comportarea neserioas\ intelectual\ a umanismului

Unele referiri conving\toare despre acest subiect [i alte subiecte legate de acesta, cu referire la
literatura modern\, se g\sesc `n Graham Hough, Reflections on a Literary Revolution, Washington, The
Catholic University of America Press, 1960, pag 66.
16
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contemporan este la fel de departe de o asemenea simplitate cum este departe de
adev\r.
Dup\ cum am sugerat deja, din punct de vedere psihologic este de `n]eles
destul de bine atrac]ia vitalismului. Numai oamenii cei mai `ntuneca]i la minte
[i cei mai pu]in perceptivi pot r\mâne satisf\cu]i pe timp `ndelungat de credin]a
moart\ a liberalismului [i realismului. La `nceput elemente extremiste - arti[ti,
revolu]ionari, foarte mul]i dezr\d\cina]i -, [i apoi, unul câte unul, ap\r\torii
umani[ti ai "civiliza]iei" [i `n cele din urm\ chiar [i cele mai respectabile [i
conservatoare elemente ale societ\]ii sunt cuprinse de nelini[te interioar\ care `i
duce c\tre preocup\ri "noi" [i "captivante", [i nimeni nu [tie exact spre ce.
Profe]ii nihili[ti, la `nceput, `n general dispre]ui]i, intr\ `n mod\ ca oameni care
vin s\ `mp\rt\[easc\ fr\mântarea [i presim]irile lor. Ei sunt treptat `ncorpora]i `n
panteonul umanist [i ei se bazeaz\ pe intui]ii [i revela]ii care vor scoate oamenii
din de[ertul sterp `n care i-a condus realismul. Sub senza]ionalismul [i
eclectismul trivial care caracterizeaz\ tendin]a contemporan\ c\tre "misticism"
[i "valori spirituale", se afl\ o foame mai adâc\ pentru ceva mai substan]ial
decât a dovedit sau poate s\ dovedeasc\ liberalismul [i realismul, o foame pe
care variantele vitalismului o pot sâcâi, dar niciodat\ nu o pot satisface.
Oamenii L-au respins pe Fiul lui Dumnezeu care, chiar [i acum, dore[te s\
s\l\[luiasc\ `n oameni [i s\ le aduc\ mântuirea. {i g\sind intolerabil golul pe
care l-a l\sat aceast\ respingere `n inimile lor, ei au alergat la nebuni [i vr\jitori,
la profe]i fal[i [i sofi[ti religio[i, pentru un cuvânt al vie]ii. Dar acest cuvânt, dat
atât de rapid, se transform\ `n pulbere `n gurile lor atunci când ei `ncearc\ s\ `l
repete.
In furia lui pentru adev\r, realismul distruge adev\rul. In acela[i fel
vitalismul, `n `ns\[i cercetarea vie]ii pe care o realizeaz\, miroase a moarte.
Vitalismul ultimilor o sut\ de ani a fost un simptom ne`ndoielnic al oboselii
lumii. {i profe]ii s\i, chiar mai mult decât oricare dintre filosofii liberalismului
[i realismului mort, pe care ei le-au atacat, au fost o manifestare a sfâr[itului
Europei cre[tine. Vitalismul nu este produsul "prospe]imii" [i "vie]ii" [i
"grabei" pe care adep]ii s\i le caut\ cu disperare (`n mod precis pentru c\ ei duc
lips\ de acestea), ci el este produsul corup]iei [i necredin]ei care nu sunt decât
ultima faz\ a civiliza]iei muribunde pe care ei o ur\sc. Omul nu are nevoie s\ fie
partizanul liberalismului [i realismului `mpotriva c\ruia vitalismul a vrut s\
vad\ c\ acesta a "reac]ionat peste m\sur\", c\ antidotul s\u pentru o boal\ de
net\g\duit este `n sine o penetrare mai puternic\ a aceluia[i germen nihilist care
a cauzat boala. Dincolo de vitalism poate doar `nc\ o etap\, definitiv\, prin care
poate trece nihilismul: nihilismul distrugerii.
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4. Nihilismul distrugerii
In cele din urm\ noi g\sim aici un nihilism aproape "pur", o furie
`mpotriva crea]iei [i `mpotriva civiliza]iei care nu se va lini[ti pân\ ce nu le va
reduce la absolut nimic. Dac\ nici o alt\ form\ a nihilismului nu exist\, `n
schimb nihilismul distrugerii este unic epocii moderne. Fusese distrugere pe
scar\ larg\ `nainte, [i fuseser\ oameni care se mândriser\ cu distrugerea. Dar
niciodat\ pân\ `n vremea noastr\ nu a existat o doctrin\ [i un plan al distrugerii;
niciodat\ `nainte mintea omului nu s-a deformat atât pentru a g\si o apologie
pentru aceast\ lucrare foarte clar\ a lui Satan, [i pentru a porni un program
pentru `ndeplinirea ei.
Chiar printre nihili[tii cei mai re]inu]i, ca s\ fie siguri, au fost aluzii
puternice pentru distrugerea Evangheliei. Realistul Bazarov a fost `n stare s\
afirme c\ "nu exist\ nici o singur\ institu]ie a societ\]ii noastre care s\ nu
trebuiasc\ s\ fie distrus\"17. Nietzsche a spus c\ "cine dore[te s\ fie creativ
trebuie mai `ntâi s\ distrug\ [i s\ sf\râme valorile acceptate". Manifestul
futuri[tilor - care au fost poate la fel de aproape de nihilismul pur ca [i de
vitalism -, au sl\vit r\zboiul [i "arma distrug\toare a anarhismului". Distrugerea
vechii ordini [i abolirea adev\rului absolut au fost scopurile admise ale
majorit\]ii reali[tilor [i vitali[tilor.
Totu[i, ceea ce la al]ii a fost un prolog, la nihili[tii puri devine un scop `n
sine. Nietzsche a proclamat principiul de baz\ al `ntregului nihilism, [i apologia
expres\ a nihilismului distrugerii, `n expresia, "nu exist\ nici un adev\r, totul
este permis"18; dar consecin]ele extreme ale acestei axiome fuseser\ deja
valorificate `naintea lui. Max Stirner (pe care `l vom `ntâlni din nou `n capitolul
urm\tor)19 a declarat r\zboi tuturor standardelor [i principiilor, declarându-se
`mpotriva lumii [i râzând triumf\tor peste "mormântul omenirii" - totul, doar, `n
teorie. Serghei Neciaev a pus teoria `n practic\ atât de perfect c\ ast\zi el pare o
crea]ie mistic\, dac\ nu cumva un demon din adâncurile iadului `nsu[i, ducând o
via]\ de cruzime [i amoralitate fa]\ de principii, sub pretextul avantajului total
`n numele Revolu]iei. El l-a inspirat pe Dostoievski `n realizarea personajului
Piotr Verkhovensky din Poseda]ii, un roman foarte str\lucitor cu privire la
carecterizarea pe care o face mentalit\]ii nihiliste extreme (cartea este plin\, de

17
18

pag. 83.
19

Ivan S. Turgenev, Father and Sons (P\
(P\rin]i [i fii).
fii)
Citat `n Karl Jaspers, Nietzsche and Christianity,
Christianity Henry Regnery Company, 1961, (Gateway Edition),
Capitolul urm\tor urma s\ fie despre Anarhism (vezi rezumatul).
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fapt, de reprezentan]i ai acestei mentalit\]i) ca s\ fie absolut incredibil\ oricui
care ca [i Dostoievski, nu a cunoscut fascina]ia [i ispita nihilismului.
Mihail Bakunin, care a fost sub influen]a lui Neciaev un timp, doar pentru
a descoperi c\ practica consecvent\ a nihilismului a fost un lucru destul de
diferit de prezentarea lui teoretic\, scris\ sub aceast\ influen]\ a "Catehismului
revolu]ionar" care oferea o apologie rece pentru neciaevism `n timp ce afirma c\
"sarcina noastr\ este groaznic\, total\, inexorabil\ [i distrugere universal\".
Sentimentul este prea tipic lui Bakunin ca s\ poat\ fi explicat prin fascina]ia sa
momentan\. Inainte de a se na[te Neciaev, el a terminat cartea sa Reac]ie `n
Germania, cu vestita sa chemare: "S\ ne punem toat\ `ncrederea noastr\ `n
spiritul ve[nic care distruge [i anihileaz\ numai pentru c\ el este necercetabil [i
surs\ creatoare ve[nic\ a `ntregii vie]i. Pasiunea pentru distrugere este [i ea o
pasiune creatoare!" Aici vitalismul se `mbin\ cu voin]a de a distruge: dar
distrugerea triumf\ `n final. Fiind `ntrebat ce ar face dac\ noua ordine a visurilor
lui ar deveni realitate, el a r\spuns cinstit: "Atunci eu ar trebui s\ dau jos `ar\[i
tot ceea ce f\cusem".20
Era `n spiritul lui Neciaev [i al "Catehismului revolu]ionar" c\ asasinii
nihili[ti (ei erau numi]i la timpul acela "anarhi[ti", dar noi am adoptat `n]elesul
mai precis al acestui cuvânt din aceast\ carte), cu "propaganda faptelor" lor, au
terorizat clasele conduc\toare - [i nu numai -, din Europa [i `n special din Rusia
de-a lungul ultimului sfert al veacului al XIX-lea. In acela[i spirit, Lenin (care la admirat mult pe Neciaev) [i-a asumat putere crunt\ [i a `nceput primul
experiment de succes din Europa printr-o politic\ total lipsit\ de principii.
Pasiunea pentru violen]\ s-a desp\r]it de revolu]ia pe care a explicat-o `n mod
[tiin]ific [i a ajutat Europa ca s\ intre `n primul dintre r\zboaiele nihiliste din
1914, [i `n acela[i timp, `ntr-un alt domeniu anun]at `n arta dadaist\, "s\ fie
`nl\turat totul", "s\ nu mai fie nimic din ceva, nimic, nimic, nimic." Totu[i,
Hitler a trebuit s\ dezv\luie cu claritate absolut\ natura [i scopurile unei pure
"revolu]ii a nihilismului", o revolu]ie s\vâr[it\ `n alternativale nihiliste `n mod
egal, ale lui Weltmacht oder Niedergang: cucerirea lumii sau ruin\ total\. O
revolu]ie a c\rui lider era `n stare s\ exulte (chiar `nainte de a veni el la putere),
chiar a[a cum exalta Stirner, c\ "noi putem fi distru[i, dar dac\ suntem, noi vom
târâ lumea cu noi - o lume `n fl\c\ri."21
Desigur, asemenea fenomene sunt extreme, [i ele trebuie privite `n
perspectiv\ proprie. Doar pu]ini au fost `n stare de un a[a nihilism pur, [i se
poate argumenta cu u[urin]\ c\ ei nu apar]in curentului principal al istoriei
moderne, ci unui curent lateral. Au fost condamna]i [i de nihili[tii mai pu]in
20

Citat `n E.H. Carr, Michaek Bakunin,
Bakunin pag. 440.

21

Citat `n Rauschning, op.cit.,
op.cit pag. 5.
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extremi[ti. Totu[i, exemplul lor a fost cel mai instructiv, [i ar fi o gre[eal\ s\
`ndep\rt\m acest exemplu ca fiind o simpl\ exagerare sau o parodie. Vom vedea
c\ distrugerea este un element indispensabil din programul nihilismului [i, mai
mult, c\ el este expresia neechivoc\ a slavei adus\ inexisten]ei care se afl\ `n
centrul "teologiei" nihiliste. Nihilismul distrugerii nu este o exagerare, el este
mai degrab\ o `mplinire a scopului celui mai profund al nihilismului. In el
nihilismul [i-a asumat forma sa cea mai groaznic\, dar [i cea mai adev\rat\; `n
el fa]\ inexisten]ei `[i `l\tur\ m\[tile [i se dezv\luie `n toat\ goliciunea sa.
P\rintele Ioan Kronstadt, acel om sfânt al lui Dumnezeu, a `ndr\git
sufletul omului prin prisma unui ochi `mboln\vit de p\cat [i astfel incapabil s\
vad\ soarele spiritual.22 Acela[i aspect poate servi pentru a trasa progresul bolii
nihilismului, care nu mai este altceva decât o masc\ a p\catului `ntocmit\ cu
grij\. Ochiul spiritual din natura uman\ c\zut\ nu este s\n\tos, dup\ cum [tie
fiecare cre[tin ortodox; `n aceast\ via]\ noi vedem numai `mp\ienjenit [i avem
nevoie de credin]\ [i harul lui Dumnezeu pentru a efectua o vindecare care ne
va `nt\ri `n via]a viitoare s\ vedem din nou cu claritate. Prima etap\ a
nihilismului, care este liberalismul, s-a n\scut din cauza consider\rii ochiului
nostru bolnav drept unul s\n\tos, al confund\rii viziunii deformate cu adev\rata
priveli[te a lumii, [i astfel deformarea viziunii despre Biseric\, ale c\rei slujbe
nu sunt necesare unui om "s\n\tos". In cea de a doua etap\, realismul, boala
nemaifiind `ngrijit\ de doctorul necesar, `ncepe s\ progreseze. Vederea este
`ngustat\; obiectele dep\rtate, deja destul de obscure `n starea "natural\" a
vederii deformate, devin invizibile. Doar obiectele cele mai apropiate se v\d cu
claritate, [i pacientul devine convins c\ altele nu mai exist\. In cea de a treia
etap\? Infec]ia vitalismul duce la inflamare; chiar cele mai apropiate obiecte
devin obscure [i deformate [i apar halucina]ii. In cea de a patra etap\, nihilismul
distrugerii, urmeaz\ orbirea [i boala se r\spânde[te `n restul corpului, având ca
efect agonia, convulsiile [i moartea.

22

My Life in Christ,
Christ New York, Holy Trinity Monastery, 1957, vol.I, pag. 178.
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III. Teologia [i spiritul nihilismului
1. Revolta: R\zboiul `mpotriva lui Dumnezeu
Astfel, interesul nostru s-a concentrat mult asupra defini]iei [i descrierii;
dac\ a avut succes, aceasta s-a identificat cu mentalitatea nihilist\ [i a furnizat o
idee despre originile [i `ntinderea ei. Totu[i, toate acestea au reprezentat doar
fundamentul necesar pentru sarcina la care trebuie s\ ne `ntoarcem acum: o
explorare a sensului mai profund al nihilismului.
Examinarea pe care am f\cut-o anterior a fost istoric\, psihologic\,
filosofic\; dar revolu]ia, dup\ cum am v\zut `n ultimul capitol23, are o baz\
teologic\ [i spiritual\, chiar dac\ "teologia" ei este invers\ [i "spiritualitatea" ei
este satanic\. Cre[tinul ortodox g\se[te `n revolu]ie un vr\jm\[ formidabil, [i
unul cu care trebuie s\ lupte, cinstit [i total, cu cele mai bune arme care se afl\
la dispozi]ia sa. Acum este momentul s\ atace doctrina nihilist\ la r\d\cin\; s\
se intereseze de sursele lui teologice, de r\d\cinile lui spirituale, de programul
lui fundamental, [i de rolul lui `n teologia cre[tin\ a istoriei.
Desigur, doctrina nihilist\ nu este explicit\ la majoritatea nihili[tilor.
Analiza noastr\ `n aceast\ chestiune a trebuit s\ deduc\ implica]ii care nu au
fost `ntotdeauna clare, [i adesea nu au fost urm\rite de nihili[tii `n[i[i, astfel
`ncât, `ncercarea noastr\ de a scoate o doctrin\ coerent\ din literatura [i
fenomenele nihilismului pare multora c\ ne va conduce la concluzii mult mai
subtile. Totu[i, noi suntem ajuta]i mult `n aceast\ sarcin\ de nihili[ti sistematici
ca Nietzsche, care exprim\ f\r\ echivoc ceea ce al]ii doar sugereaz\ sau
`ncearc\ s\ ascund\. De asemenea, suntem ajuta]i de observatorii fini ai
mentalit\]ii nihiliste ca Dostoievski, ale c\ror priviri p\trunz\toare lovesc `ns\[i
inima nihilismului [i `l demasc\.
"Revela]ia" nihilist\ nu a fost exprimat\ mai clar la nimeni decât la
Nietzsche. Noi am v\zut deja aceast\ "revela]ie" `n forma sa filosofic\, `n
expresia "nu exist\ nici un adev\r". Alternativa sa, expresia teologica mai
explicit\ la Nietzsche este tema constant\, `n mod semnificativ, a "profetului"
inspirat, Zarathustra; [i `n cea mai timpurie apari]ie din scrierile lui Nietzsche se
afl\ rostirea "extaziat\" a unui nebun: "Dumnezeu este mort"24. Cuvintele
exprim\ un adev\r sigur: ca s\ fim siguri, nu un adev\r al naturii lucrurilor, ci

23
24

Capitolul anterior trebuia s\ fie despre sosirea Noii Ordini Mondiale (vezi rezumatul).
The Joyful Wisdom,
Wisdom # 125, (In]elepciunea vesel\).
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un adev\r cu privire la starea omului modern; acestea sunt o `ncercare imaginar\
de a descrie un fapt pe care nici un cre[tin, cu siguran]\, nu-l va nega.
Dumnezeu este mort `n inima omului modern: aceasta `nseamn\ "moartea
lui Dumnezeu". {i faptul este la fel de adev\rat despre atei [i satani[ti care se
bucur\ de acest fapt, a[a cum se `ntâmpl\ cu mul]imile de oameni nesofistica]i,
`n care sensul realit\]ii spirituale a disp\rut pur [i simplu. Omul [i-a pierdut
credin]a `n Dumnezeu [i `n sfântul Adev\r care `l sus]ineau odat\. Apostazia
determinat\ de de[ert\ciunea lumeasc\ care a caracterizat epoca modern\ de la
`nceput, devine la Nietzsche, con[tient\ de sine [i g\se[te cuvintele pentru a se
exprima. "Dumnezeu este mort"; cu alte cuvinte: "noi ne-am pierdut credin]a
noastr\ `n Dumnezeu". "Nu exist\ nici un adev\r"; cu alte cuvinte: "noi am
devenit [ov\ielnici fa]\ de tot ceea ce este sfânt [i absolut".
Totu[i, mai profund\ decât faptul subiectiv exprimat de "revela]ia"
nihilist\ este o hot\râre [i un plan care merge cu mult dincolo de simpla
acceptare a "faptului". Zarathustra este un "profet"; cuvintele lui sunt
inten]ionate cu claritate ca o contra-revolu]ie direc]ionat\ `mpotriva revela]iei
cre[tine. Intr-adev\r, pentru cei care accept\ noua "revela]ie" - cu alte cuvinte,
pentru cei care simt c\ aceasta este autoconfesiunea lor, sau pentru cei care
tr\iesc ca [i cum ar fi a[a - se deschide un nou univers spiritual, `n care
Dumnezeu nu mai exist\, `n care mai semnificativ, oamenii nu doresc ca
Dumnezeu s\ existe. "Nebunul" lui Nietzsche [tie c\ oamenii "ucigându-L" pe
Dumnezeu [i-au ucis propria lor credin]\.
Atunci, `n mod hot\rât este gre[it s\ prive[ti nihilismul modern ca
"agnostic", indiferent sub ce form\ poate s\ apar\. "Moartea lui Dumnezeu" nu
i s-a `ntâmplat pur [i simplu ca un fel de catastrof\ cosmic\, mai degrab\ el a
dorit-o `n mod activ - pentru siguran]\, nu `n mod direct, ci la fel de eficient,
preferând altceva `n locul Dumnezeului adev\rat. Trebuie s\ men]ion\m c\
nihilismul nici nu este `ntr-adev\r ateu. Desigur, se poate pune la `ndoial\, dac\
exist\ un asemenea lucru cum este "ateismul", pentru c\ nimeni nu neag\
adev\ratul Dumnezeu decât dac\ se decide slujirii unui dumnezeu fals;
Ateismul care este posibil filosofului (de[i este, desigur, o filosofie gre[it\) nu
este posibil tuturor oamenilor. Anarhistul Poudhon (a c\rui doctrin\ o vom
examina mai `ndeaproape `n capitolul urm\tor) a v\zut aceasta suficient de clar,
[i s-a declarat, nu ateu (atheist), ci ateu (antitheist).25 "Revolu]ia nu este ateist\,
`n sensul strict al cuvântului... ea nu neag\ absolutul, ea `l elimin\..."26. "Prima
datorie a omului, atunci când el devine inteligent [i liber, este de a stârni
continuu ideea de Dumnezeu `n mintea [i con[tiin]a sa. Pentru c\ Dumnezeu,
dac\ el exist\, este `n esen]\ ostil naturii noastre... Fiecare pas pe care `l facem
25
26

Vezi, de exemplu, Justice (Justi]ia), cf. de Lubac, Proudhon, pag. 271).
Justice, III, 179. Citat de Lubac, idem, pag. 270.
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`nainte reprezint\ o victorie `n care noi zdrobim divinitatea."27 Umanitatea
trebuie determinat\ s\ vad\ c\ "Dumnezeu, dac\ exist\ vreun dumnezeu, este
du[manul ei."28 Ca efect, Albert Camus propov\duie[te aceea[i doctrin\ atunci
când ridic\ "r\svr\tirea" ([i nu "necredin]a") la rangul de primul principiu.
Bakunin, de asemenea, nu a fost dispus s\ "resping\" existen]a lui Dumnezeu;
ei credea c\ "dac\ Dumnezeu ar exista `ntr-adev\r, ar fi necesar s\ fie
`nl\turat".29 Mai eficient, "ateismul" bol[evic al secolului nostru a fost destul de
clar un r\zboi de moarte `mpotriva lui Dumnezeu [i a tuturor lucr\rilor Lui.
Nihilismul revolu]ionar se ridic\ `mpotriva lui Dumnezeu `n mod
irevocabil [i categoric. Dar nihilismul filosofic [i existen]ialist - o chestiune care
nu este `ntotdeauna clar\ - este `n mod egal ateist (antitheistic) atunci când
consider\ c\ via]a modern\ trebuie s\ continuie de acum `ncolo f\r\ Dumnezeu.
Mul]imea du[manilor `mpotriva lui Dumnezeu este recrutat\, `n aceea[i mare
m\sur\, dintre cei mul]i care accept\ cu pasivitate pozi]ia lor de avangard\, ca [i
dintre pu]inii entuzia[ti activi care se afl\ `n locurile de frunte. Totu[i, mai
important pentru un observator este faptul c\ rândurile ateismului se maresc nu
numai cu "atei" activi [i pasivi, dar [i cu mul]i care se cred "religio[i" [i aduc
slav\ vreunui "dumnezeu". Robespierre a stabilit un cult al "Fiin]ei Supreme",
Hitler a recunoscut existen]a unei "for]e supreme", un "dumnezeu `n interiorul
oamenilor", [i toate formele vitalismului nihilist au un "dumnezeu" asem\n\tor
cu cel al lui Hitler. R\zboiul `mpotriva lui Dumnezeu este capabil de o varietate
de stratageme, printre care folosirea numelui lui Dumnezeu, [i chiar al lui
Hristos. Dar dac\ este `n mod clar "ateist", sau "gnostic", sau ia forma slavei
vreunui "nou dumnezeu", nihilismul are ca fundament al s\u declararea
r\zboiului `mpotriva adev\ratului Dumnezeu.
Ateismul formal este filosofia nebunului (dac\ putem parafraza astfel
psalmistul);30 dar ateismul (antitheismul) este o maladie mai profund\.
Literatura ateismului (antitheismului) este la fel de plin\ de inconsisten]e [i
contradic]ii cum este literatura ateist\ (atheismul) formal\. Dar acolo unde
ultima gre[e[te este puerilitatea ([i omul care este cel mai sofisticat `ntr-o
anumit\ disciplin\ poate s\ fie cu u[urin]\ copil `n teologie [i via]a spiritual\) [i
prin intensitate sincer\ fa]\ de realit\]ile spirituale, cea dintâi `[i datoreaz\
deform\rile faptelor unei pasiuni foarte ascunse care, prin recunoa[terea acestor
realit\]i, dore[te s\ le distrug\. Argumentele m\runte ale lui Bertrand Russell de[i chiar ateismul (atheismul) s\u este, desigur, `n cele din urm\ un fel de
antiteism (antitheism) - sunt explicate [i respinse cu u[urin]\, [i ele nu
27
28
29
30

System of Economical Contradictions: or The Philosophy of Misery,
Misery Boston, 1888, vol.I, pag. 448.
Ibidem,
Ibidem pag. 468.
God and the State,
State London, 1910, pag. 16.
Psalm 52,1: "Zis-a cel nebun `n inima sa: Nu este Dumnezeu!"

42

Ieromonah Serafim Rose, Cauzele revolutiei din epoca moderna. Nihilismul

reprezint\ nici un pericol pentru o credin]\ solid\. Dar atacul profund [i ferm al
lui Proudhon este o chestiune diferit\, pentru c\ el nu s-a n\scut din sofistic\
lipsit\ de vlag\ ci din mare `nfocare.
Aici noi trebuie \ `nfrunt\m cinstit un fapt la care am f\cut referire
anterior, dar pe care nu l-a examinat `nc\ pe deplin: nihilismul este animat de o
credin]\ la fel de puternic\, `n felul s\u propriu, [i de spiritual\ `n prufunzimea
ei, ca [i credin]a cre[tin\ pe care acesta `ncearc\ s\ o distrug\ [i s\ o
`nlocuiasc\; succesul s\u [i exager\rile sale nu sunt explicabile `n nici un alt fel.
Noi am v\zut c\ [i credin]a cre[tin\ este contextul spiritual `n care
`ntreb\rile despre Dumnezeu, Adev\r [i Autoritate se `ncarc\ semantic [i inspir\
consim]\mântul. In mod similar, credin]a nihilist\ este un context, un spirit
distinctiv care st\ la baz\ [i confer\ sens [i putere doctrinei nihiliste. Succesul
nihilismului `n timpul nostru este dependent [i poate fi m\surat de r\spândirea
acestui spirit; argumentele sale nu par conving\toare dup\ m\sura `n care sunt
adev\rate, ci `n m\sura `n care acest spirit a preg\tit oamenii s\ le accepte.
Atunci care natura credin]ei nihiliste? Este absolut opusul credin]ei
cre[tine [i, de aceea, nu este numit\ "credin]\" `n mod just. Acolo unde credin]a
cre[tin\ este vesel\, sigur\, calm\, iubitoare, smerit\, r\bd\toare, supunându-se
`n toate voin]ei lui Dumnezeu, dublura sa nihilist\ este plin\ de `ndoial\,
suspiciune, dezgust, invidie, gelozie, mândrie, ner\bdare, r\zvr\tire, blasfemie una sau mai multe dintre aceste calit\]i predomin\ `n orice personalitate dat\.
Este o atitudine de insatisfac]ie de sine, de lume, de societate, de Dumnezeu;
aceasta [tie doar un singur lucru: c\ nu va accepta lucrurile a[a cum sunt, ci
trebuie s\-[i consacre energiile, fie pentru a le schimba, fie pentru a fugi de ele.
Bakunin a descris bine aceasta ca fiind "sentimentul r\zvr\tirii, aceast\ mândrie
satanic\, care dispre]uie[te orice dependen]\ fa]\ de superior, fie c\ este de
origine sfânt\ sau uman\."31
R\zvr\tirea nihilist\, ca [i credin]a cre[tin\, este o atitudine spiritual\
extrem\ [i ireductibil\, avându-[i sursa [i puterea `n ea `ns\[i - [i, desigur, `n
autorul supranatural al r\zvr\tirii. Vom fi nepreg\ti]i s\ `n]elegem natura sau
succesul nihilismului, sau existen]a reprezentan]ilor sistematici ai acestuia, ca
Lenin [i Hitler, dac\ noi `i c\ut\m izvorul oriunde `n afar\ de voin]a satanic\
esen]ial\, direc]ionat\ c\tre negare [i r\zvr\tire. Desigur, majoritatea nihili[tilor
`n]eleg aceast\ voin]\ ca ceva pozitiv, ca surs\ a "independen]ei" [i "libert\]ii";
dar `nsu[i limbajul prin care oameni ca Bakunin consider\ necesar s\ se
exprime, tr\deaz\ importul mai profund al cuvintelor lor, la oamenii preg\ti]i s\
le ia `n serios.
Atunci, faptul c\ nihilismul respinge credin]a cre[tin\ [i institu]iile sale
reprezint\ rezultatul nu atât de mult al pierderii credin]ei `n ele [i `n originea lor
31
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sfânt\ (de[i, nici un nihilism nu este pur, acest scepticism este [i el prezent), ci
al r\zvr\tirii `mpotriva autorit\]ii pe care le reprezint\ [i respectarea rânduielilor
lor. Literatura umanismului, socialismului [i anarhismului secolului al XX-lea
are ca tem\ constant\ non serviam: Dumnezeu Tat\l, `mpreun\ cu loca[urile [i
to]i slujitorii bisericii Sale, trebuie s\ fie `nl\turat [i zdrobit, [i omul triumf\tor
trebuie s\-[i `nal]e tronul pentru a conduce `n toate drepturile sale. Aceast\
literatur\ mediocr\ din punct de vedere intelectual, `[i datoreaz\ puterea [i
influen]a sa continu\ indign\rii sale "corecte" `mpotriva "nedrept\]ilor" [i
"tiraniei" Tat\lui [i reprezentan]ilor S\i p\mânte[ti; fa]\ de pasiunea ei, cu alte
cuvinte, [i nu fa]\ de adev\r.
Aceast\ r\zvr\tire, aceast\ ardoare mesianic\ care anim\ pe cei mai mari
revolu]ionari, fiind o credin]\ invers\, este mai pu]in interesat\ `n pr\bu[irea
fundamentului filosofic [i teologic al Vechii Ordini (care sarcin\ poate fi l\sat\
sufletelor mai pu]in râvnitoare) decât `n distrugerea credin]ei rivale c\reia i-a dat
na[tere. Doctrinele [i institu]iile pot fi "reinterpretate", golite de con]inutul lor
cre[tin [i hr\nite cu un con]inut nou, nihilist. Dar credin]a cre[tin\, sufletul
acestor doctrine [i loca[uri, pot sesiza pericolul; de aceea trebuie distrus\
complet `nainte de a declan[a ap\rarea. Aceasta este o necesitate practic\ a
nihilismului dac\ aceasta vrea s\ triumfe; mai mult, este o necesitate
psihologic\ [i chiar una spiritual\, pentru c\ r\zvr\tirea nihilist\ percepe vag
faptul c\ Adev\rul se afl\ `n credin]a cre[tin\, [i con[tiin]a sa nelini[tit\ [i
incertitudinea sa nu se vor lini[ti pân\ când `ndep\rtarea total\ a credin]ei `[i va
fi justificat pozi]ia sa [i `[i va fi "dovedit" adev\rul s\u. La o scar\ redus\,
aceasta este psihologia apostatului cre[tin; la scar\ mai mare, aceasta este
psihologia bol[evismului.
Campania bol[evic\ de dezr\d\cinare a credin]ei cre[tine, chiar [i atunci
când ea a `ncetat `n mod clar s\ mai fie un pericol pentru stabilitatea statului
ateist, nu are nici o explica]ie ra]ional\; aceasta este, mai degrab\, parte a unui
r\zboi nemilos, pân\ la moarte, dus `mpotriva singurei for]e capabile s\ se ridice
`mpotriva bol[evismului [i s\-l "resping\". Nihilismul a e[uat atât timp cât
adev\rata credin]\ cre[tin\ r\mâne m\car `n persoana unui singur credincios;
pentru c\ acea persoan\ va fi un exemplu viu al Adev\rului care va dovedi
zadarnice toate realiz\rile impresionante ale lumii, de care este `n stare
nihilismul, [i va respinge `n persoana lui toate argumentele `mpotriva lui
Dumnezeu [i a `mp\r\]iei cerurilor. Mintea omelui este supl\, [i ea poate fi
determinat\ s\ cread\ orice, spre care `nclin\ voin]a sa. Intr-o atmosfer\
str\b\tut\ de `nfl\c\rarea nihilist\, a[a cum exist\ `nc\ `n Uniunea Sovietic\,32
cel mai puternic argument nu poate face nimic pentru a insufla `ncrederea `n
Dumnezeu, `n nemurire, `n credin]\. Dar un om de credin]\, chiar [i `n aceast\
32
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atmosfer\, se poate adresa inimii omului, [i poate s\ arate prin exemplul s\u
propriu, c\ ceea ce este imposibil lumii, este posibil lui Dumnezeu [i credin]ei.
R\zvr\tirea nihilist\ este un r\zboi `mpotriva lui Dumnezeu [i `mpotriva
Adev\rului; dar pu]ini nihili[ti sunt pe deplin con[tien]i de aceasta. Nihilismul
teologic [i filosofic clar este sus]inut de pu]ine suflete rare; pentru majoritatea,
r\zvr\tirea nihilist\ ia forma mai brusc\ a unui r\zboi `mpotriva autorit\]ii.
Mul]i oameni a c\ror atitudine fa]\ de Dumnezeu [i Adev\r poate s\ par\
neclar\ `[i dezv\luie nihilismul lor cel mai clar `n atitudinea lor fa]\ de
"principiul blestemat [i fatal al autorit\]ii"33 - dup\ spusele lui Bakunin.
Revolu]ia nihilist\ declar\ astfel imediat anihilarea autorit\]ii. Unii
apologe]i au pl\cerea de a men]iona "corup]iile", "abuzurile" [i "nedrept\]ile"
din Vechea Ordine ca justificare pentru r\zvr\tirea `mpotriva ei; Dar asemenea
lucruri - a c\ror existen]\ nimeni nu o poate nega - au fost adesea pretextul, dar
niciodat\ cauza, izbucnirilor nihiliste. Nihilistul atac\ autoritatea ins\[i. In
ordinea politic\ [i social\, nihilismul se manifest\ ca o revolu]ie care
inten]ioneaz\, nu o simpl\ schimbare a guvern\rii sau o reform\ mai mult sau
mai pu]in r\spândit\, a ordinii existente, ci stabilirea unei concep]ii complet noi
a sfâr[itului [i mijloacelor de guvernare. In rânduiala religioas\, nihilistul nu
caut\ o simpl\ reform\ a Bisericii [i nici macar o baz\ a unei noi "biserici" sau
"religii", ci o modernizare complet\ a ideii religioase [i a experien]ei spirituale.
In art\ [i literatur\, nihilistul nu se intereseaz\ de modificarea vechilor canoane
estetice cu privire la subiect sau stil, nici de dezvoltarea de noi genuri sau
tradi]ii, ci de o `ntreag\ abordare nou\ a problemei "crea]iei" artistice [i o nou\
definire a "artei".
Nihilismul atac\ chiar primele principii ale acestor discipline [i nu simple
aplica]ii vagi sau gre[ite ale lor. Dezordinea atât de aparent\ din politica, religia,
arta [i alte domenii contemporane, reprezint\ rezultatul anihil\rii deliberate [i
sistematice ale fundamentelor autorit\]ii din ele. Politica [i morala neprincipial\,
expresia artistic\ nedisciplinat\, "experien]a religioas\" confuz\ - toate
reprezint\ consecin]a direct\ a aplic\rii atitudinii de r\zvr\tire la [tiin]ele [i
disciplinele care aveau stabilitate odat\.
R\zvr\tirea nihilist\ a p\truns atât de profund `n esen]a epocii noastre c\
rezisten]a `mpotriva ei este slab\ [i ineficient\; filosofia popular\ [i cea mai
mare parte a "gândirii serioase" `[i consacr\ toate energiile pentru a se ap\ra de
aceasta. De fapt, Camus vede `n r\zvr\tire singurul adev\r evident prin sine
`nsu[i, l\sat oamenilor de ast\zi, singura credin]\ care r\mâne oamenilor care nu
mai pot crede `n Dumnezeu. Filosofia lui de r\zvr\tire este o articulare dibace a
"spiritului epocii", dar nici m\car nu poate fi luat\ `n serios mai mult decât
altceva. Gânditori Rena[terii [i Iluminismului erau ner\bd\tori a[a cum este
33
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Camus ast\zi s\ se disperseze de teologie, s\-[i fundamenteze `ntreaga lor
cunoa[tere pe "natur\". Dar dac\ "r\zvr\tirea" este tot ceea ce "omul natural"
poate s\ cunoasc\ ast\zi, de ce "omul natural" al Rena[terii [i Iluminismului
p\rea s\ cunoasc\ cu mult mai mult, [i credea despre sine c\ este o fiin]\ cu
mult mai nobil\? "Lor li se transmitea foarte mult" - este r\spunsul obi[nuit "[i tr\iau pe baza capitalului cre[tin f\r\ s\ [tie aceasta; ast\zi noi ne afl\m `n
situa]ie falimentar\, [i [tim aceasta". Intr-un cuvânt, omul contemporan este
"deziluzionat". Dar, strict vorbind, cineva poate fi "deziluzionat" de o iluzie:
dac\ oamenii [i-au pierdut calea, nu de la iluzie, ci de la adev\r - [i aceasta este
`ntr-adev\r situa]ia - atunci este necesar\ cugetarea mai profund\ pentru a
explica "starea" lor prezent\. Dac\ Camus poate accepta "rebelul" ca "omul
natural", dac\ el poate considera totul ca fiind "absurd" cu excep]ia
"r\zvr\tirii", `nseamn\ doar un singur lucru: c\ el a fost bine instruit `n [coala
nihilismului, el a `nv\]at s\ accepte lupta `mpotriva lui Dumnezeu ca starea
"natural\" a omului.
Nihilismul a redus oamenii la o asemenea stare. Inainte de epoca
modern\ via]a omului a fost `n mare m\sur\ condi]ionat\ de virtu]ile ascult\rii,
supunerii [i respectului fa]\ de Dumnezeu, fa]\ de Biseric\ [i fa]\ de autorit\]ile
p\mânte[ti legale. Pentru omul modern pe care nihilismul l-a "luminat", aceast\
Veche Ordine nu este decât o memorie groaznic\ a unui trecut `ntunecat de care
omul a fost "eliberat"; istoria modern\ a fost cronica c\derii `ntregii autorit\]i.
Vechea Ordine a fost `nl\turat\, [i dac\ se men]ine o stabilitate precar\ `n ceea
ce este ne`ndoielnic `ntr-o etap\ de "tranzi]ie", se preg\te[te `n mod clar o "nou\
ordine"; etapa "r\zvr\titului" este la `ndemân\.
Regimurile nihiliste ale acestei etape a acestui secol au avut o experien]\
anticipat\, [i r\zvr\tirea larg r\spândit\ a epocii prezente este o prevestire mai
`ndep\rtat\. Acolo unde nu exist\ nici un adev\r r\zvr\tirea va conduce. Dar
"voin]a", a zis Dostoievski, cu obi[nuita p\trundere `n mentalitatea nihilist\, "se
afl\ cel mai aproape de nimic; cei mai domestici sunt cei mai aproape de cei mai
nihili[ti".34 Cel care a abandonat adev\rul [i `ntreaga autoritate `ntemeiat\ pe
acel adev\r are numai voin]\ oarb\ `ntre el `nsu[i [i infern. {i aceast\ voin]\,
indiferent de realiz\rile spectaculoase din momentele scurte ale puterii (cele ale
lui Hitler [i ale bol[evismului au fost pe departe cele mai spectaculoase), este
direc]ionat\ irezistibil c\tre acel infern ca de un magnet imens care a c\utat
abisul r\spunz\tor `n interiorul s\u. In acest abis, aceast\ nimicnicie a omului
care tr\ie[te f\r\ adev\r, noi patrundem chiar `n inima nihilismului.

34
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2. M\rirea inexisten]ei
"Inexisten]a!, `n sensul `n care o `n]elege nihilismul modern, este un
concept unic fa]\ de tradi]ia cre[tin\. "Ne-existen]a" diferitelor tradi]ii orientale
reprezint\ o concep]ie complet diferit\, pozitiv\; no]iunea lor neclar\ despre
"haosul" primordial exist\ cu cât ei se afropie cel mai mult de ideea de nihil.
Dumnezeu a vorbit celorlalte popoare doar `n parte [i indirect. El a dezv\luit
numai poporului s\u ales `ntregul adev\r cu privire la `nceputul [i sfâr[itul
lucrurilor.
Intr-adev\r, pentru alte popoare [i pentru ra]iunea neajutorat\, creatio ex
nihilo reprezint\ una din `nv\]\turile cre[tine care este cea mai dificil\ de
`n]eles35. Dumnezeu a creat lumea nu din El36, nu dintr-o materie preexistent\
sau haos primordial, ci din nimic. In nici o alt\ doctrin\ nu este afirmat\ atât de
limpede omnipoten]a lui Dumnezeu. Minunea ne`ntunecat\ a crea]iei lui
Dumnezeu `[i are `n mod precis baza `n acest fapt, c\ a fost adus\ la existen]\
din absolut\ ne-existen]\.
Se poate pune `ntrebarea c\ ce leg\tur\ are nihilismul cu o asemenea
doctrin\? Are leg\tura neg\rii. Nietzsche face afirma]ia pe care am citat-o `ntrun context diferit, când am vorbit despre ce `nseamn\ nihilismul. C\ valorile
cele mai `nalte `[i pierd valoarea. Nu exist\ nici un scop. nu exist\ nici un
r\spuns la `ntrebarea: de ce?37 Intr-un cuvânt, nihilismul `[i datore[te `ntreaga sa
existen]\ neg\rii adev\rului cre[tin. Nihilismul consider\ lumea "absurd\", nu
ca rezultat al "cercet\rii" impar]iale asupra problemei, ci prin incapacitatea sau
reaua voin]\ de a crede `n `n]elesul cre[tin. Numai oamenii care odat\ credeau
c\ ei cunosc r\spunsul la `ntrebarea "de ce?" au putut fi atât de deziluziona]i s\
"descopere" c\ `n cele din urm\ nu exist\ nici un r\spuns.
Totu[i, dac\ cre[tinismul are fi pur [i simplu o religie sau o filosofie
printre multe altele, negarea lui nu are fi o problem\ de o `nsemn\tate atât de
mare. Joseph de Maistre - care nu a fost atât de p\trunz\tor `n critica revolu]iei
franceze, chiar dac\ `n ideile sale mai pozitive nu trebuie avut `ncredere - a
v\zut cu precizie momentul, [i `ntr-un timp când efectele nihilismului erau cu
mult mai pu]in clare decât sunt ast\zi.
Aceast\ `nv\]\tur\ cu atât este mai greu de `n]eles cu cât omul are o concep]ie mai materialist\ despre
lume. Exist\, totu[i, oameni de [tiin]\ care [i-au dat seama de erorile concep]iilor materialeste despre lume; dar
[i ace[tia se `mpart `n dou\ grupe: cre[tini [i necre[tini. Totul se reduce la interpretarea datelor ob]inute `n urma
cercet\rilor.
36
A[a cum cred pantei[tii, fie ei antici sau moderni.
37
The Will to Power,
Power pag. 8.
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Au existat `ntotdeauna ni[te forme de religie `n lume [i oameni periculo[i
care li s-au opus. Impietatea a fost [i ea `ntotdeuna o crim\... Dar numai `n sânul
adev\ratei religii poate exista impietate real\... Impietatea niciodat\ nu a produs
`n timpurile trecute relele pe care le-a provocat `n zilele noastre, pentru c\ vina
ei este `ntotdeauna direct propor]ional\ cu educarea care o `nconjoar\... De[i au
existat `ntotdeauna oameni nelegiui]i, aceasta nu s-a `ntâmplat niciodat\ `nainte
de secolul al XVIII-lea, [i `n inima cre[tin\t\]ii, o insurec]ie `mpotriva lui
Dumnezeu.38
Nici o alt\ religie nu s-a afirmat atât de mult [i atât de puternic a[a cum sa afirmat cre[tinismul, pentru c\ glasul lui este glasul lui Dumnezeu, [i
Adev\rul lui este absolut; [i nici o alt\ religie nu a avut un du[man atât de
radical [i intransigent ca nihilismul, pentru c\ nimeni nu se poate opune
cre[tinismului f\r\ s\ intre `n b\t\lie cu Dumnezeu Insu[i.
Lupta cu Insu[i Dumnezeu Care l-a creat pe om din nimic necesit\,
desigur, o anumit\ orbire, ca [i iluzia puterii; dar nici un nihilist nu este atât de
orb ca s\ nu perceap\, totu[i destul de slab, consecin]ele finale ale ac]iunii sale.
"Nelini[tea" `nsp\imânt\toare caracteristic\ atâtor oameni de ast\zi dovede[te
participarea lor pasiv\ la programul ateismului (antitheism); cu atât mai clar se
vorbe[te de un "abis" care pare s\ se fi deschis `n inima omului. Aceast\
"nelini[te" [i acest "abis" sunt `n mod precis inexisten]a din care Dumnezeu a
adus pe fiecare om la via]\, [i invers, acolo unde se pare c\ omul cade atunci
când `l neag\ pe Dumnezeu, [i `n consecin]\, neag\ propria sa crea]ie [i propria
sa existen]\.
A[a cum ar fi ea, aceast\ fric\ a "c\derii din existen]\" este modul cel
mai p\trunz\tor al nihilismului de ast\zi. Aceasta este tema constant\ a artelor,
[i nota dominant\ a filosofiei "asurde". Dar exist\ un nihilism mai con[tient,
nihilismul ateistului (antiteistul) explicit, care a fost mai direct responsabil
pentru calamit\]ile acestui secol. Pentru omul `ndurerat din cauza unui
asemenea nihilism, sensul c\derii `n abis, departe de a sfâr[i `n nelini[te [i
disperare pasiv\, este transformat\ `ntr-o furie a energiei satanice care `l
`ndeamn\ s\ [tearg\ `ntreaga crea]ie [i s\ o aduc\ , dac\ poate, târând-o `n neant
cu el. Totu[i, `n final, un Proudhon, un Bakunin, un Lenin, un Hitler, oricât de
mare ar fi influen]a [i succesul lor temporar, trebuie s\ e[ueze; ei trebuie chiar
s\ m\rturiseasc\, `mpotriva voin]ei lor, pentru adev\rul pe care `l vor distruge.
Pentru c\ str\dania lor de a anihila crea]ia - [i astfel s\ anuleze actul crea]iei lui
Dumnezeu prin `ntoarcerea lumii chiar la inexisten]a din care a venit - este doar
o parodie invers\ a crea]iei lui Dumnezeu39 [i ei, `ntocmai ca [i tat\l lor,
On God and Society (Despre Dumnezeu [i societate), Eseu despre pincipiul generativ al Constitu]iilor
politice [i alte institu]ii umane, Henry Regnery Company, (Gateway Edition, 1959, pag. 84-86.
39
Cf. Joseph Pieper, The End of Time,
Time pag. 58.
38
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diavolul, nu sunt decât ni[te maimu]e pl\pânde ale lui Dumnezeu, care, `n
`ncercarea lor dovedesc existen]a lui Dumnezeu pe care ei Il neag\, [i prin
e[ecul lor m\rturisesc puterea [i slava Lui.
Am afirmat suficient de des c\ nici un om nu tr\ie[te f\r\ un dumnezeu.
Cine atunci - sau care - este dumnezeul nihilistului? Acesta este nihil,
inexisten]a `ns\[i - nu inexisten]a absen]ei sau non-existen]ei, ci cea a apostaziei
[i neg\rii. Este "cadavrul" "Dumnezeului mort" care `l apas\ atât de tare pe
nihilist. Dumnezeu atât de real [i atât de prezent pân\ acum cre[tinilor nu poate
fi `nl\turat peste noapte. Un monarh atât de absolut nu poate avea un succesor
imediat. A[a este c\, `n momentul prezent al istoriei spirituale a omului indiscutabil, un moment al crizei [i tranzi]iei - un Dumnezeu mort, un mare gol
se afl\ `n centrul credin]ei omului. Nihilistul dore[te ca lumea, care medita
odat\ la Dumnezeu, s\ mediteze acum la... nimic.
Poate fi aceasta un ordin `ntemeiat pe nimic? Desigur c\ nu poate. Este o
auto-contradic]ie, este sinucidere. Dar s\ nu ne a[tept\m la coeren]\ din partea
gânditorilor moderni; de fapt, aceasta este problema pe care gândirea modern\
[i revolu]ia sa au atins-o `n timpul nostru. Dac\ este o problem\ care poate fi
]inut\ numai pentru un moment, dac\ ea a fost atins\ numai pentru a fi rapid
`nl\turat\, pentru toate acestea realitatea ei nu poate fi negat\. Sunt multe
semne, pe care le vom examina la locul potrivit, care arat\ c\ lumea a `nceput s\
ias\ din "epoca nihilismului de la sfâr[itul ultimului mare r\zboi, [i merge c\tre
un fel de "new age". Dar `n orice caz aceast\ "nou\ er\", dac\ aceasta vine, nu
va asista la `nfrângerea nihilismului, ci la perfec]ionarea lui. Revolu]ia `[i
dezv\luie adev\rata sa fa]\ `n nihilism. F\r\ poc\in]\ - [i nu a fost nici una ceea ce vine dup\, poate fi doar o masc\ care s\ ascund\ aceea[i fa]\. Indiferent
dac\ este f\]i[ `n ateismul explicit al bol[evismului, fascismului, nazismului, sau
`n mod pasiv `n cultul indiferen]ei [i disper\rii, "absurdismului" [i
"existen]ialismului", omul modern [i-a dezv\luit cu claritate hot\rârea de a tr\i
de acum `nainte f\r\ Dumnezeu - cu alte cuvinte, `ntr-un gol, `n nimic. Inainte
de secolul nostru, cei bine inten]iona]i mai puteau s\ se `n[ele c\ "liberalismul"
[i "umanismul", "[tiin]a" [i "progresul", Revolu]ia `ns\[i [i `ntregul drum al
gândirii moderne reprezentau ceva "pozitiv" [i chiar, `ntr-un sens destul de vag,
`l aveau pe "Dumnezeu" de partea lor. Este acum destul de clar c\ revolu]ia [i
Dumnezeu nu pot avea nici o leg\tur\. Intr-o filosofie modern\, consecvent\, nu
exist\ nici un fel de loc pentru Dumnezeu. Orice deghiz\ri [i-ar asuma, `ntreaga
gândire uman\ trebuie s\ presupun\ aceasta, trebuie s\ fie construit\ pe vidul
l\sat de "moartea lui Dumnezeu". De fapt, Revolu]ia nu poate fi compet\ pân\
ce ultimile vestigii ale credin]ei `n adev\ratul Dumnezeu nu sunt dezr\d\cinate
din inimile oamenilor [i fiecare nu `nva]\ s\ tr\iasc\ `n acest vid.
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Din credin]\ vine coeren]a. Lumea credin]ei, care era odat\ lumea
normal\, este o lume coerent\ la modul suprem pentru c\ `n ea totul este orientat
c\tre Dumnezeu de la `nceput pân\ la sfâr[it, [i ob]ine sensul ei propriu `n acea
orientare. In distrugerea acelei lumi, r\zvr\tirea nihilist\ a `nsufle]it o nou\
lume: lumea "absurdului". Acest cuvânt, care este foarte la mod\ `n prezent
pentru a descrie situa]ia omului contemporan, are de fapt, dac\ este `n]eles
`ntocmai, un sens profund. Pentru c\ dac\ inexisten]a este centrul lumii, atunci
lumea, atât `n esen]a ei cât [i `n fiecare detaliu, este incoerent\, nu reu[e[te s\
fie verosimil\, este absurd\. Nimeni nu a descris mai clar [i mai succint aceast\
lume decât Nietzsche, "profetul" ei, [i aceasta chiar `n pasajul unde a afirmat
primul ei principiu pentru prima dat\, "moartea lui Dumnezeu".
Noi l-am ucis pe el (Dumnezeu), tu [i eu! Noi to]i suntem uciga[ii lui!
Dar cum am f\cut-o? Cum am fost `n stare s\ `nghi]im marea? Cine ne-a dat
buretele cu care s\ [tergem orizontul `ntreg? Ce am f\cut noi când s-a desprins
acest p\mânt de soarele s\u? Incotro se `ndreapt\ el acum? Incotro ne `ndrept\m
noi? Departe de orice soare? Ne `ndep\rt\m noi ne`ncetat? Inapoi, `n lateral,
`nainte, `n toate direc]iile? Mai exist\ un deasupra sau dedesubt? Nu ne
`ndep\rt\m ca prin inexisten]a infinit\? Spa]iul gol nu se `ntinde peste noi? Nu
devine el mai rece? Noaptea nu `[i adânce[te `ntunericul din ce `n ce mai tare?40
A[a este universul nihilist, `n care nu exist\ nici sus nici jos, nici bine nici
r\u, nici adev\rat nici fals, pentru c\ nu mai exist\ nici un punct de orientare.
Acolo unde exista odat\ Dumnezeu, acum nu exist\ nimic. Acolo unde exista
odat\ autoritate, ordine, certitudine, credin]\, acum exist\ anarhie, confuzie,
ac]iune arbitrar\ [i neprincipial\, `ndoial\ [i disperare. Acesta este universul
descris atât de viu de catolicul elve]ian Max Picard, ca lumea "care fuge de
Dumnezeu" [i "alternativ", ca lumea "discontinuit\]ii" [i "incoeren]ei".41
Inexisten]a, incoeren]a, antiteismul, ura `mpotriva adev\rului: ceea ce am
discutat `n aceste pagini este mai mult decât simpl\ filosofie, chiar mai mult
decât o r\zvr\tire a omului `mpotriva lui Dumnezeu pe care el nu `l va mai
servi. In spatele acestor fenomene se afl\ o inteligen]\ subtil\, pe un plan neclar
atât filosofului cât [i revolu]ionarului o slujesc pur [i simplu, dar nu o comand\;
avem de a face cu lucrarea lui Satan.
Intr-adev\r, mul]i nihili[ti, departe de a contesta acest fapt, se mândresc
cu el. Bakunin s-a aflat de partea lui "Satan, ve[nicul r\zvr\tit, primul liber
cuget\tor [i emancipator al lumilor."42 Nietzsche s-a proclamat "Antihrist".
Poe]i, decaden]i, [i avangarda `n general de la perioada romantic\ `ncoace, au
The Joyful Wisdom,
Wisdom # 125.
Vezi Max Picard, Flight from God,
God Henry Regnery Company, 1951; [i Hitler `n Our Selves,
Selves Henry
Regnery Company, 1947.
42
God and the State,
State pag. 2.
40
41
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fost foarte fascina]i de satanism, [i unii s\ `l transforme `ntr-o religie. Proudhon
l-a invocat pe Satan `n foarte multe cuvinte:
"Oriunede ai fi, vino la mine, Lucifer, Satan! Diavolul care contrasta cu
Dumnezeu [i Biserica `n credin]a p\rin]ilor mei. Voi ac]iona ca purt\tor de
cuvânt al t\u [i nu voi cere nimic de la tine."43
Ce trebuie s\ cread\ cre[tinul ortodox despre aceste cuvinte? Apologe]ii
[i discipolii gândirii nihiliste, atunci când consider\ asemenea pasaje c\ merit\
s\ fie comentate `ntru totul, la fel cum merit\ [i metaforele `ndr\zne]e s\
exprime o "r\zvr\tire" poate copil\reasc\, ei de obicei le desconsider\, ca fiind
exager\ri imaginative. Pentru siguran]\, trebuie admis c\ exist\ un mod de
exprimare juvenil `n majoritatea "satanismului" modern. Cei care `l invoc\ cu
atâta u[urin]\ pe Satan [i se proclam\ Antihrist pot avea o con[tiin]\ foarte
limitat\ a importului integral al cuvintelor lor, [i foarte pu]ini dezv\luie un
adev\r mai profund. Revolu]ia nihilist\ se ridic\ `mpotriva autorit\]ii [i ordinii,
`mpotriva Adev\rului, `mpotriva lui Dumnezeu. {i pentru a face aceasta
`nseamn\, cu claritate, o `n]elegere cu Satan. Nihilistul, `ntrucât nu crede nici `n
Dumnezeu, nici `n Satan, poate considera simpl\ iscusin]\ s\ apere vechiul
du[man al lui Dumnezeu, `n lupta sa `mpotriva lui Dumnezeu. Dar `n timp ce el
poate crede c\ nu face nimic altceva decât se joac\ cu cuvintele, el spune de fapt
adev\rul.
De Maistre, [i mai târziu Donoso Cortes, scriind `ntr-o zi când Biserica
Romei era mai con[tient\ de sensul revolu]iei decât este acum, [i era `nc\ `n
stare s\ se ridice puternic `mpotriva ei, a numit revolu]ia o manifestare satanic\.
Istoricii zâmbesc la asemenea lucruri. Poate c\ mai pu]ini zâmbesc ast\zi când
se aplic\ aceea[i expresie - de[i chiar [i acum, rar cu deplin\ seriozitate - fa]\ de
socialismul - na]ional sau bol[evism. {i unii pot chiar s\ suspecteze c\ exist\
for]e [i cauze care au sc\pat cumva aten]iei privirii lor iste]e.

43

Idee generale de la revolution; Justice, III,
III pag. 433-434 (de Lubac, 173).
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IV. Programul nihilist
R\zboiul `mpotriva lui Dumnezeu, consist\ `n proclamarea domniei
inexisten]ei, care inseamn\ triumful incoeren]ei [i absurdit\]ii, `ntregul plan
hot\rât de c\tre Satan. Pe scurt, aceasta este teologia [i sensul nihilismului. Dar
omul nu poate tr\i cu asemenea negare vulgar\; spre deosebire de Satan, nici
m\car nu poate s\ doreasc\ de dragul ei, ci numai din eroare, considerând-o
pozitiv\ [i bun\. {i, de fapt, nici un nihilist - `n afar\ de câteva momente de
furie [i entuziasm, sau poate disperare - nu a v\zut negarea sa ca altceva decât
ca mijlocul c\tre un scop mai `nalt. Nihilismul promoveaz\ ]elurile sale satanice
prin intermediul unii program pozitiv. Cei mai violen]i revolu]ionari - un
Neciaev sau Bakunin, un Lenin sau Hitler, [i chiar liber profesioni[tii demen]i ai
"propagandei faptelor" - au visat la "noua ordine" care va fi posibil\ datorit\
distrugerilor lor violente a vechii ordinii (cre[tine n.b.). Dadaismul [i
"antiliteratura" nu caut\ distrugerea total\ a artei, ci drumul c\tre o art\ "nou\".
Nihilismul pasiv, `n apatia [i disperarea "existen]ial\", suport\ via]a numai prin
speran]a vag\ c\ el poate totu[i s\ g\seasc\ un fel de satisfac]ie final\ `ntr-o
lume care pare s\ o nege.
Atunci con]inutul visului nihilist este unul "pozi-tiv". Dar adev\rul cere
ca noi s\-l vedem `n perspectiv\ proprie: nu prin ochelarii colora]i `n roz a-i
nihilismului `nsu[i, ci `n maniera realist\ pe care o permite cuno[tin]a intim\ a
secolului nostru cu nihilismul. Inarmat cu cunoa[terea pe care o ofer\ aceast\
cuno[tin]\, [i cu adev\rul cre[tin care ne permite s\-l interpret\m corect, vom
`ncerca s\ p\trundem dincolo de expresiile nihiliste pentru a vedea realit\]ile pe
care le ascund. V\zute `n aceast\ perspectiv\, `nse[i expresiile care par
nihilistului "pozitive" `n `ntregime, apar cre[tinului ortodox `ntr-o alt\ lumin\,
ca elemente dintr-un program destul de diferit de acela al apologe]ilor nihili[ti.

1. Distrugerea vechii ordini
Primul [i cel mai clar element din programul nihilist este distrugerea
vechii ordini. Vechea ordine este p\mântul hr\nit cu adev\rul cre[tin, `n care
oamenii `[i aveau r\d\cinile. Legile [i institu]iile sale [i chiar tradi]iile sale erau
`ntemeiate pe acel adev\r [i consacrat s\ fie predat [i altora; loca[urile sale erau
ridicate spre slava lui Dumnezeu [i erau un semn vizibil al ordinii lui pe
p\mânt; chiar condi]iile de via]\ `n general "primitive" (dar naturale) au servit
(neinten]ionat, desigur) ca un memento al locului modest al omului de aici, al
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dependen]ei sale de Dumnezeu chiar [i pentru pu]inile fericiri p\mânte[ti pe
care le avea, [i a adev\ratului s\u s\la[ care se afl\ dincolo de aceast\ "vale a
lacrimilor", `n `mp\r\]ia lui Dumnezeu. R\zboiul eficient `mpotriva lui
Dumnezeu [i a adev\rului S\u cere distrugerea fiec\rui element al Vechii
Ordini; aici intr\ `n joc "virtutea" nihilist\ specific\ a violen]ei.
Violen]a nu este un aspect pur [i simplu secundar al revolu]iei nihiliste, ci
o parte a esen]ei ei. Potrivit "dogmei" marxiste "for]a este moa[a fiec\rei
societ\]i vechi `ns\rcinate cu un nou prunc"44; ea apeleaz\ la violen]\, [i chiar
un fel de extaz la perspectiva utiliz\rii ei, care abund\ `n literatura
revolu]ionar\. Bakunin a invocat "pasiunile rele" care necesit\ libertatea
"anarhiei populare"45 pentru cauza "distrugerii universale", iar "Catehismul s\u
revolu]ionar" este abecedarul violen]ei nemiloase. Marx a fost `nfl\c\rat `n
ap\rarea "teoriei revolu]ionare" ca singurul mijloc de gr\bire a sosirii
comunismului46; Lenin a definit "dictatura proletariatului" ca o dominare care
nu este `mpiedicat\ de lege [i care se bazeaz\ pe violen]\"47. Incitarea
demagogic\ a maselor [i de[teptarea pasiunilor celor mai josnice pentru
scopurile revolu]ionare au fost `ndelung practici nihiliste standard.
Spiritul violen]ei a fost pus `n aplicare `n modul cel mai complet `n
secolul nostru de c\tre regimurile nihiliste ale bol[evismului [i socialismului
na]ional. Acestea [i-au asumat rolurile principale `n sarcina nihilist\ a distrugerii
Vechii Ordini. Indiferent de deosebirile psihologice [i "accidentele" istorice
care le-au plasat `n tab\ra opus\ ambele au fost partenere `n realizarea nebun\ a
acestei sarcini. Pentru siguran]\, bol[evismul a avut rolul mai "pozitiv" dintre
cele dou\, `ntrucât a fost `n stare s\-[i justifice crimele monstruoase printr-un
interes fa]\ de un pseudo-cre[tinism, idealism mesianic pe care Hitler l-a
dispre]uit; rolul lui Hitler `n programul nihilist a fost mai specializat [i
provincial, dar totu[i esen]ial.
Nazismul a servit cauza acestui program - chiar `n nereu[it\ - de fapt,
chiar `n nereu[ita scopurilor sale evidente. In afar\ de foloasele politice [i
ideologice ob]inute `n perioada nazist\ `n istoria european\ care s-a obi[nuit cu
puterile comuniste (se crede acum `n mare m\sur\ [i `n mod eronat c\ dac\
comunismul este r\ul `n sine nu poate fi la fel de r\u ca nazismul), nazismul
avea o alt\ func]ie, mai evident\ [i direct\. Goebbels a explicat aceast\ func]ie
`n programele sale de radio din ultimile zile ale r\zboiului.
Karl Marx, Capitalul,
Capitalul Chicago, Charles Kerr and Company, 1906, vol. I, pag. 824.
Vezi citatele `n E.H.Carr, op. cit
cit., pag. 173, 435; cf. Maximoff, op. cit.,
cit pag. 380-381.
46
Pentru o sinops\ a orient\rilor lui Marx despre violen]\ vezi J.E. LeRossignol, From Marx to Stalin,
New York, Thomas Y. Crowell Company, 1940, pag. 321-322.
47
Left - Wing Communism,
Communism citat `n Stalin, Foundation of Leninism, New York, International Publishers,
1932, pag. 47. Sau: The Proletarian and the Renegade Kautsky, Little Lenin Library, Nr. 18, pag. 19.
44
45
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"Teroarea bombei nu cru]\ nici locuin]ele boga]ilor nici ale s\racilor;
`naintea sarcinilor de munc\ ale `ntregului r\zboi era desfiin]area ultimilor
bariere de clas\...Impreun\ cu monumentele de cultur\ s-au pr\bu[it [i ultimile
obstacole `n `ndeplinirea sarcinii noastre revolu]ionare. Acum, c\ totul se afl\ `n
ruin\, suntem for]a]i s\ reconstruim Europa. In trecut, propriet\]ile private ne
legau de o acumulare burghez\. Acum bombele, `n loc s\ ucid\ to]i europenii,
au sf\rmat doar zidurile `nchisorilor care `i ]ineau `n captivitate... Incercând s\
distrug\ viitorul Europei, du[manul a reu[it doar s\-i distrug\ trecutul. {i cu
aceasta a disp\rut tot ceea ce era vechi [i uzat.48
Astfel nazismul [i r\zboiul s\u au f\cut pentru Europa central\ ([i mai
pu]in complet pentru Europa de Vest) ceea ce a f\cut bol[evismul `n Revolu]ia
sa cu Rusia: a distrus Vechea Ordine [i, astfel, a eliberat drumul pentru
construirea "noului". Atunci bol[evismul nu a avut nici o dificultate `n preluarea
a ceea ce a l\sat nazismul; `n pu]ini ani Europa Central\ a trecut sub "dictatura
proletariatului" - adic\ tirania bol[evismului - pentru care nazismul preg\tise
deja calea.
Nihilismul lui Hitler a fost prea pur, prea neechilibrat, pentru a avea mai
mult decât un rol negativ, preliminar `n `ntregul program nihilist. Rolul s\u, ca
[i rolul primei faze pur negative a bol[evismului, s-a terminat acum, [i
urm\toarea etap\ apar]ine unei puteri care are o imagine mai complet\ a `ntregii
revolu]ii, puterea sovietic\ despre care Hitler a p\strat, ca efect, mo[tenirea sa `n
cuvintele, "viitorul apar]ine doar celei mai puternice na]ii r\s\ritene."49
2. Realizarea "noului p\mânt"
Dar noi nu avem de- a face cu viitorul final, cu sfâr[itul Revolu]iei; `ntre
revolu]ia distrugerii [i paradisul p\mântesc exist\ o etap\ de tranzi]ie, cunoscut\
`n doctrina marxist\ ca "dictatura proletariatului". In aceast\ etap\ putem vedea
o a doua func]ie "constructiv\" a violen]ei. Puterea sovietic\ nihilist\ a fost cea
mai nemiloas\ [i sistemetic\ din dezvoltarea acestei etape, dar `n mod precis
aceea[i ac]iune se realizeaz\ de c\tre reali[tii lumii libere, care au avut mare
succes `n transformarea [i "simplificarea" tradi]iei cre[tine `ntr-un sistem pentru
promovarea "progresului" interna]ional. Idealul reali[tilor sovietici [i
occidentali este identic, urm\rit de c\tre cei sovietici cu `nfl\c\rare sincer\, iar
de c\tre cei din occident mai spontan [i sporadic, nu `ntotdeauna `n mod direct
de c\tre guverne, dar cu `ncurajarea lor, bizuindu-se mai mult pe ini]iativa
Citat `n H.R. Trevor - Roper, The Last Days of Hitler, New York, The Macmillan Company, 1947,
pag. 50-51.
49
Citat `n Ibid., pag. 82.
48
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individual\ [i ambi]ie. Reali[tii de pretutindeni iau `n considerare o "nou\
ordine" total\, construit\ integral de oameni elibera]i de jugul lui Dumnezeu [i
pe ruinele unei ordini vechi a c\rui fundament era sfânt. Revolu]ia nihilismului
este acceptat\, cu voie sau f\r\ de voie; [i prin truda muncitorilor din toate
domeniile, de ambele p\r]i ale "cortinei de fier" apare un regat nou, pur uman,
`n care apologe]ii lui v\d un "p\mânt nou" nevisat de c\tre epocile trecute, un
p\mânt exploatat total, controlat [i organizat numai pentru om [i `mpotriva
Dumnezeului adev\rat.
Nici un loc nu este ferit de imperiul devastator al acestui nihilism.
Pretutindeni oamenii urm\resc cu ner\bdare "progresul" - nici ei nu [tiu pentru
care motiv, sau doar cu un sens foarte vag. In lumea liber\ este poate un gol
`nfior\tor care `ndeamn\ oamenii, `n special, la o activitate febril\ care promite
uitarea goliciunii spirituale la care particip\ `ntreaga omenire. In lumea
comunist\ un rol important `l joac\ ura `mpotriva du[manilor reali [i imaginari,
dar `n primul rând `mpotriva lui Dumnezeu pe care revolu]ia lor l-a detronat, o
ur\ care `i inspir\ s\ refac\ lumea `mpotriva Lui. In oricare dintre aceste cazuri
exist\ o lume rece, inuman\, pe care oamenii f\r\ Dumnezeu o contureaz\, o
lume `n care exist\ pretutindeni organizare [i eficien]\, dar nic\iri iubire [i
smerenie. "Puritatea" [i "func]ionarismul" steril al arhitecturii contemporane
sunt o expresie tipic\ a acestei lumi. Acela[i spirit este prezent `n boal\
planific\rii totale, de exemplu `n "controlul na[terilor", `n experimentele care
privesc controlul eredit\]ii [i al min]ii, `n "starea de bun\stare". Unele dintre
scuzele pentru asemenea ma[ina]ii se apropie periculos de un fel straniu de
demen]\ lucid\, unde precizia detaliului [i tehnica sunt unite spre o
insensibilitate `ngrozitoare pân\ la cap\tul inuman pe care aceste ma[ina]ii le
servesc.
"Organizarea" nihilist\ - transformarea total\ a p\mântului [i societ\]ii
industrializate, arhitectura modern\ [i desing-ul modern, [i filosofia inuman\ a
"ingineriei genetice" care le `nso]e[te - este o urmare a accept\rii absolute a
industrialismului [i tehnologiei pe care le-a v\zut `n ultimul capitol, ca purt\tori
ai de[ert\ciunii lume[ti care, dac\ nu este controlat\, trebuie s\ sfâr[easc\ `n
tiranie. In aceasta noi putem vedea o transformare practic\ a dezvolt\rii
filosofice pe care am abordat-o `n sec]iunea I de mai sus: transformarea
adev\rului `n putere. Ceea ce poate p\rea "inofensiv" `n pragmatismul [i
scepticismul filosofic devine cu totul altceva la "planificatorii" zilelor noastre.
Pentru c\ dac\ nu exist\ nici un adev\r, puterea nu cunoa[te nici o limit\, cu
excep]ia aceleia impuse de mediul `n care func]ioneaz\, sau de o putere mai
mare, opus\ aceleia. Puterea "planificatorilor" contemporani `[i va g\si limita sa
natural\, dac\ nu i se opune rezisten]\, numai `ntr-un regim al organiz\rii totale.
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Intr-adev\r, astfel a fost visul lui Lenin; pentru c\ `nainte ca "dictatura
proletariatului" s\ ajung\ la final, "`ntreaga societate va avea o organizare [i o
economie unic\, [i la munc\ egal\ va remunerare egal\".50 Intreaga energie a
"noului p\mânt" nihilist trebuie `nchinat\ problemelor lume[ti. Intreg mediul
uman [i tot ceea ce se afl\ `n acest mediu trebuie s\ serveasc\ cauza
"produc]iei" [i s\ aminteasc\ oamenilor c\ singura lor fericire se afl\ `n aceast\
lume. Trebuie stabilit, de fapt, despotismul absolut al de[ert\ciunilor lume[ti.
Lumea artificial\ construit\ de oamenii care vor s\ [tearg\ ultimile vestigii ale
influen]ei divine `n lume [i ultima urm\ de credin]\ care exist\ `n oameni
promite s\ fie atotcuprinz\toare [i omniprezent\, c\ci oamenilor le va fi
imposibil s\ vad\, s\-[i imagineze, sau chiar s\ spere ceva dincolo de aceasta.
Din punct de vedere nihilist, aceast\ lume va fi de un "realism" perfect [i
"eliberarea" total\; de fapt aceast\ lume va fi cea mai vast\ [i cea mai eficient\
`nchisoare pe care au cunoscut-o oamenii vreodat\, pentru c\ potrivit cuvintelor
exacte ale lui Lenin - "nu va exista nici o cale de ie[ire din aceasta, nu se va
putea merge nic\iri".51
Puterea oamenilor `n care se `ncred nihili[tii a[a cum se `ncred cre[tinii `n
Dumnezeu, nu poate elibera niciodat\, ea poate numai s\ `nrobeasc\; numai `n
Hristos, Care a "biruit lumea"52 se afl\ eliberarea de acea putere, chiar atunci
când ea va fi devenit total\, dar nu absolut\.

3. Formarea "omului nou"
Distrugerea Vechii ordini [i organizarea "noului p\mânt" nu sunt, totu[i,
singurele elemente din programul istoric al nihilismului; poate c\ ele nici m\car
nu sunt cele mai importante elemente. Ele reprezint\ doar preg\tirea pentru o
lucrare mai semnificativ\ [i mai `ngrijor\toare decât celelalte dou\:
"transformarea omului".
Acesta a fost visul pseudo-adep]ilor lui Nietzsche, Hitler [i Mussolini al
unei "umanit\]i mai `nalte", de a fi forma]i printr-o violen]\ "creativ\"; "aceasta
este misiunea secolului nostru", a spus propagandistul lui Hitler, Rosenberg: "s\
creeze un nou tip uman dintr-un nou mit al vie]ii".53 Cunoa[tem din practica
nazist\ c\ acest "tip uman" a existat, [i omenirea se pare c\ l-a respins ca fiind
brutal [i inuman. Dar "schimbarea general\ a naturii umane" c\tre care se
`ndreapt\ marxismul are un final asem\n\tor. Marx [i Engels prezint\ clar acest
subiect:
50
51
52
53

State and Revolution (Stat [i revolu]ie), International Publishers, New York, 1935, pag. 84.
Loc. cit.
Ioan 16, 33.
Mythus des 20 Jahrhunderts, pag. 22.
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"Atât pentru produc]ia la scar\ de mas\ a acestei con[tiin]e comuniste, cât
[i pentru succesul cauzei `nse[i, schimbarea oamenilor `n mas\ este necesar\, o
schimbare care s\ poat\ avea loc numai printr-o mi[care practic\, o revolu]ie; de
aceea, aceast\ revolu]ie este necesar\, nu numai pentru faptul c\ [i clasa
conduc\toare nu poate fi `nl\turat\ pe alt\ cale, dar [i pentru c\ [i clasa care
produce rasturnarea numai printr-o revolu]ie poate s\ reu[easc\ s\ `nfrunte toat\
stric\ciunea timpurilor [i s\ se adapteze pentru a `ntemeia o societate nou\".54
L\sând deocamdat\ deoparte problema felului de oameni care trebuie
forma]i prin acest proces s\ observ\m cu aten]ie mijloacele utilizate: este iar\[i
vorba de violen]\, care este la fel de necesar\ form\rii "omului nou" tot a[a cum
este [i cu construirea "noului p\mânt". Intr-adev\r, cele dou\ elemente sunt
legate `ntre ele esen]ial `n filosofia determinist\ a lui Marx, pentru c\ "`n
activitatea revolu]ionar\, schimbarea individului coincide cu schimbarea
`mprejur\rilor"55 Schimbarea `mprejur\rilor, [i mai la obiect, procesul
schimb\rii lor prin violen]\ revolu]ionar\, transform\ revolu]ionarii `n[i[i. Aici
Marx [i Engels, ca [i contemporanul lor Nietzsche, ca [i Lenin [i Hitler, care au
urmat, subscriu misticii violen]ei, v\zând o schimbare magic\ care ac]ioneaz\ `n
natura uman\ prin pasiunile urii, mâniei [i dorin]ei de a st\pâni. In aceast\
privin]\ trebuie s\ men]ion\m [i cele dou\ r\zboaie mondiale, a c\ror violen]\ a
ajutat distrugerea pentru totdeauna a Vechii Ordini [i a vechii umanit\]i,
`nr\d\cinat\ `ntr-o societate stabil\ [i tradi]ional\, [i a avut un rol important `n
formarea noii umanit\]i dezr\d\cinate pe care o idealizeaz\ marxismul. Cei
treizeci de ani ai r\zboiului nihilist [i revolu]ia dintre 1914 [i 1945 au
reprezentat un teren formator ideal pentru "noul tip uman".
Desigur c\ nu este nici un secret pentru filosofii [i psihologii
contemporani, faptul c\ omul `nsu[i se schimb\ `n secolul nostru violent, sub
influen]a, desigur, nu numai a r\zboiului [i revolu]iei, dar [i a orice altceva, care
practic se pretinde a fi "modern" [i "progresist". Am men]ionat deja formele
cele mai izbitoare ale vitalismului nihilist, al c\rui efect cumulativ a fost de a
dezr\d\cina, dezintegra [i "mobiliza" individul, de a `nlocui stabilitatea [i
`nr\d\cinarea sa normal\ cu o fug\ f\r\ sens pentru putere [i mi[care, [i de a
`nlocui sentimentul uman normal cu o excitabilitate nervoas\. Atât `n practic\
cât [i `n teorie, activitatea realismului nihilist a fost paralel\ [i contemporan\ cu
aceea a vitalismului: o lucrare de standardizare, specializare, simplificare,
mecanizare, dezumanizare; efectul s\u a fost de a "reduce" individul la nivelul
cel mai "primitiv" [i de baz\, pentru a-l face de fapt sclavul mediului s\u
`nconjur\tor, lucr\torul perfect din "fabrica" interna]ional\ a lui Lenin.
Marx [i Engels, The German Ideology (Ideologia german\), partea I, New York, International
Publishers, 1947, pag. 69.
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Ibid., pag. 204 (nota 46)
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Aceste observa]ii sunt la ordinea zilei ast\zi; s-au scris numaroase volume
despre aceasta. Mul]i cuget\tori sunt capabili s\ vad\ clar leg\tura dintre
filosofia nihilist\ care reduce realitatea [i natura uman\ la termenii cei mai
simpli posibili, [i o practic\ nihilist\ care reduce `n mod similar omul comcret.
{i nu pu]ini `[i dau seama de seriozitatea [i radicalitatea acestei "reduceri", chiar
[i pân\ la a vedea `n aceasta, ca Erich Kahler, o schimbare calitativ\ `n natura
uman\.
Orientarea puterii c\tre dezmembrarea [i infirmarea individului... se
manifest\ evident `n cele mai diverse aspecte ale vie]ii moderne - economic,
tehnologic, politic, [tiin]ific, `nv\]\mânt, psihologic, artistic - apare atât de
cople[itor c\ suntem convin[i s\ vedem `n aceasta o schimbare adev\rat\, o
transformare a naturii umane.56
Dar pu]ini dintre cei care `[i dau seama de aceasta au o con[tiin]\ real\ a
semnifica]iei [i implica]iilor ei profunde (pentru c\ ele sunt teologice [i, astfel,
complet `n afara scopului oric\rei analize pur [i simplu empirice), sau a unui
remediu posibil (pentru aceasta trebuie s\ fie de ordin spiritual). Autorul citat,
de exemplu, trage n\dejde din perspectiva unei tranzi]ii, spre "vreo form\
existen]ial\ supraindividual\", care dezv\luie faptul c\ el nu are o inteligen]\
superioar\ fa]\ de cea a "spiritului epocii" care, `ntr-adev\r, dup\ cum vom
vedea, a `nl\turat idealul "supraomului" social.
Mai precis, ce este aceast\ "schimbare", omul nou? El este omul
dezr\d\cinat, discontinuu, pe care nihilismul l-a distrus, materia prim\ a oric\rui
vis demagogic; "liberul cuget\tor" [i scepticul, `nchis doar fa]\ de adev\r dar
"deschis" fiec\rei mode intelectuale noi, pentru c\ el `nsu[i nu are nici o baz\
intelectual\. "C\ut\torul" unei "noi revela]ii", gata s\ cread\ orice este nou,
pentru c\ adev\rata credin]\ a fost anihilat\ `n el; planificatorul [i
experimentatorul care pream\re[te dovada "faptei", pentru c\ el a abandonat
adev\rul, v\zând lumea ca pe un vast laborator, `n care el liber s\ determine
ceea ce este "posibil"; omul care se conduce singur, care se preface a fi smerit
numai pentru a-[i cere "drepturile", de fapt este plin de mândria care `l
determin\ s\ a[tepte ca s\ i se ofere totul `ntr-o lume `n care nimic nu este
interzis cu autoritate; omul monentului, f\r\ a avea con[tiin]\ sau valori, [i care
se afl\ astfel la mila celui mai puternic "stimul"; "r\zvr\titul" care ur\[te toat\
`nfrânarea [i autoritatea pentru c\ el `nsu[i `[i este propriul [i singurul
dumnezeu; "omul maselor", acest incult nou, care a "redus" [i "simplificat"
complet [i care este capabil s\ aib\ doar idei elementare, este totu[i foarte
dispre]uitor fa]\ de oricine atrage aten]ia asupra lucrurilor mai `nalte sau asupra
complexit\]ii reale a vie]ii.
56

Erich Kahler, The Tower and the Abyss, New York, George Braziller, Inc., 1957, pag. 225-226.
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Ace[ti oameni sunt to]i ca un singur om, omul a c\rui formare a fost chiar
scopul nihilismului. Dar simpla descriere nu poate face dreptate acestui om; se
poate vedea imaginea lui. {i de fapt o asemenea imagine a fost de curând
zugr\vit\; este imaginea picturii [i sculpturii contemporane, care a ap\rut, `n cea
mai mare parte, de la sfâr[itul celui de-al doilea r\zboi mondial, ca [i cum ar da
form\ realit\]ii produs\ de etapa cea mai concentrat\ a nihilismului din istoria
uman\.
S-ar p\rea c\ forma uman\ a fost "redescoperit\" `n aceast\ art\; din
haosul neaten]iei totale apar forme identificabile. Este de presupus c\ rezultatul
este un "nou umanism", o "`ntoarcere c\tre om" care este cu totul mai
semnificativ\ prin aceea c\ - spre deosebire de atât de multe [coli artistice ale
secolului al XX-lea - nu este o n\scocire artificial\ a c\rei substan]\ este
ascuns\ `n spatele unui nor al jargonului ira]ional, ci o cre[tere spontan\ care sar p\rea s\ aib\ r\d\cini adânci `n sufletul omului contemporan. De exemplu, `n
opera lui Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, Francis Bacon, Leon Golub, Jose
Luis Cuevas - pentru a lua o exemplificare interna]ional\57 - pare s\ fie o art\
"contemporan\" veritabil\ care, f\r\ s\ abandoneze dezordinea [i "libertatea"
separ\rii, dirijeaz\ aten]ia dinspre simpla evadare c\tre o "obligare uman\"
serioas\.
Dar ce fel de "om" este acela spre care s-a "`ntors" aceast\ art\? Cu
siguran]\ c\ nu este omul cre[tin, omul dup\ chipul lui Dumnezeu, pentru c\
nici un om "modern" nu poate crede `n el; nici un este vorba de "omul" golit
`ntrcâtva de vechiul umanism, pe care gânditorii "`nainta]i" `l privesc ca fiind
ne`ncrez\tor [i demodat. Nu este nici m\car "omul" desfigurat [i denaturat din
arta "cubist\" [i "expresionist\" de la `nceputul acestui secol; mai degrab\
aceasta `ncepe acolo unde acea art\ dispare [i `ncearc\ s\ intre `ntr-un domeniu
nou, s\ zugr\veasc\ "omul nou".
Observatorului cre[tin ortodox, care nu are leg\tur\ cu ceea ce avangarda
consider\ modern [i sofisticat, ci cu adev\rul, `i este necesar\ pu]in\ reflectare
pentru a p\trunde `n secretul acestei arte: `n aceasta nu se afl\ nici o problem\ a
"omului"; este o art\ subuman\ [i demonic\ care se manifest\ brusc. Nu omul
este subiectul acestei arte, ci creatura joas\ care a ap\rut (Giacometti folose[te
cuvântul "sosit") din adâncuri necunoscute.
Corpurile pe care [i le asum\ aceast\ creatur\ ([i `n toate metamorfozele
ei este totdeauna aceea[i creatur\) nu sunt `n mod necesar deformate cu
violen]\; a[a cum sunt ele sucite [i deformate, ele sunt adesea mai "realiste"
decât figurile de om din perioada artei moderne timpurii. Este clar faptul c\
Numeroase exemple ale acestei arte se pot vedea `n dou\ c\r]i: Peter Selz, New Image of Man, New
York. The Museum of Modern Art, 1959; [i Selden Rodman, The Insiders, Louisiana State, University Press,
1960.
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aceast\ creatur\ nu este victima vreunui atac violent; mai degrab\ el s-a n\scut
deformat, el este o "schimbare" adev\rat\. Se poate observa asem\narea dintre
deformarea acestor figuri [i fotografiile copiilor malforma]i n\scu]i de curând
de c\tre miile de femei care se grogaser\ cu Thalidomide `n timpul sarcinei; [i
f\r\ `ndoial\ c\ noi nu am v\zut ultimile "consecin]e" monstruoase.
Inc\ [i mai revelatoare decât corpurile acestor creaturi sunt `nf\]i[\rile.
Ar fi prea mult s\ se spun\ c\ aceste fe]e exprim\ disperarea; ar `nsemna s\ li se
atribuie vreo urm\ de umanitate care le lipse[te `n modul cel mai categoric. Mai
degrab\, ele sunt fe]e ale creaturilor mai mult sau mai pu]in "adaptate" la lumea
pe care o cunosc, o lume care nu este ostil\, ci total alienat\, nu inuman\, ci "auman\".58 Chinul [i furia [i disperarea expresioni[tilor timpurii sunt `nghe]ate
aici, [i desprinse dintr-o lume cu care ei au avut cel pu]in leg\tura neg\rii,
pentru a forma o lume a lor proprie. In aceast\ art\, omul nu mai este chiar o
caricatur\ a lui `nsu[i; el nu mai este zugr\vit `n agonia mor]ii spirituale, pustiit
de nihilismul hidos al secolului nostru care atac\ nu doar trupul [i sufletul,
cins\[i ideea [i natura omului. Nu, toate acestea au trecut; criza a luat sfâr[it;
omul este mort. Noua art\ s\rb\tore[te na[terea unei specii noi, creatura
adâncurilor mai joase, subumanitatea.
Am tratat aceast\ art\ `ntr-o m\sur\ care este, poate, dispropor]ionat\ fa]\
de valoarea ei intrinsec\, pentru c\ ea ofer\ eviden]\ concret\ [i ne`ndoielnic\ pentru cel care are ochi s\ vad\ - a realit\]ii care, exprimat\ `n mod abstract,
pare sincer incredibil\. Este u[or de `nl\turat ca fantezie "noua umanitate"
prev\zut\ de un Hitler sau un Lenin; [i chiar planurile acelor nihili[ti destul de
respectabili care se afl\ ast\zi printre noi, care discut\ calm despre evolu]ia
[tiin]ific\ a unui "supraom biologic", sau proiecteaz\ o utopie pentru ca
"oamenii noi" s\ se formeze prin cea mai `ngust\ "educa]ie modern\" [i un
control strict al min]ii, (planurile) par `ndep\rtate [i doar vag amenin]\toare.
Dar confruntat\ cu imaginea real\ a "omului nou", o imagine brutal\ [i
dezgust\toare care dep\[e[te imagina]ia, [i `n acela[i timp atât de spontan\,
dur\, [i larg r\spândit\ `n arta contemporan\, antreneaz\ omul imediat, [i groaza
total\ a st\rii omului contemporan `l izbe[te [i nu va putea uita curând.

58

Termenul apar]ine lui Erich Kahler, op. cit., p. 15.

60

Ieromonah Serafim Rose, Cauzele revolutiei din epoca moderna. Nihilismul

V. Dincolo de nihilism
Imaginea "omului nou", prezentat\ `n aceste pagini, a fost `n exclusivitate
negativ\. Mul]i dintre cei care studiaz\ statutul omului contemporan, `n timp ce
admit poate unele dintre observa]iile noastre, le-ar condamna `n ansamblu ca
fiind "unilaterale". Atunci, cu toat\ corectitudinea, noi trebuie s\ examin\m [i
latura cealalt\, punctul de vedere "pozitiv".
{i `ntr-adev\r nu se poate pune la `ndoial\ faptul c\ pe lâng\ curentul de
disperare, deziluzie [i "a-umanitate" pe care le-am descris c\ a ap\rut din
perioada nihilismului, s-a dezvoltat un curent paralel de optimism [i idealism
care a produs proprii s\i "oameni noi". Ace[tia sunt tinerii, care sunt atât
ideali[ti cât [i practici, preg\ti]i [i ner\bd\tori s\ ]in\ piept problemelor dificile
ale zilei, s\ r\spândeasc\ idealismul american [i comunist (sau idealismul mai
universal care se afl\ deasupra ambelor) `n ]\rile "`napoiate"; oameni de [tiin]\
entuzia[ti, care resping "frontierele" pretutindeni din cercetarea [i
experimentarea "captivant\" de necontestat care se realizeaz\ ast\zi; ideali[ti
pacifi[ti [i non-violen]i, care lupt\ pentru cauza p\cii, fr\]iei, unit\]ii mondiale
[i dep\[irea urii de veacuri; scriitori, tineri, "furio[i" pentru cauza drept\]ii [i
egalit\]ii [i care transmit - atât de bine cât pot ei, `n aceast\ lume `ntristat\ - un
nou mesaj de bucurie [i creativitate; chiar [i arti[tii care au o imagine a omului
pe care am atacat-o necru]\tor, pentru c\ ei inten]ioneaz\, cu siguran]\, s\
condamne lumea care a produs acest om [i s\ indice astfel ce se va `ntâmpla cu
acest om; [i foarte numero[ii tineri mai obi[nui]i, care sunt entuziasma]i c\
tr\iesc `n acest timp "captivant", sinceri, bine inten]iona]i, privind viitorul cu
`ncredere [i optimism, spre o lume care poate cel pu]in s\ cunoasc\ fericirea `n
locul suferin]ei. Genera]ia mai `n vârst\, ea `ns\[i cu urme adânci din perioada
nihilismului prin care a trecut, `mp\rt\[e[te pe deplin entuziasmul tinerilor,
având mai speran]e pentru ei; nu este posibil ca visele lor s\ se `mplineasc\, la
urma urmei, dac\ "spiritul epocii" este favorabil?
F\r\ s\ fi r\spuns `nc\ la aceast\ `ntrebare, noi trebuie s\ r\spundem la
alta, mai fundamental\: ce natur\ au credin]a [i speran]a care inspir\ aceste
vise? R\spunsul este evident: credin]a [i speran]a sunt `n `ntregime lume[ti.
Nout\]ile artistice [i [tiin]ifice, prosperitatea [i confortul, noi domenii de
cercetare, "pace", "fr\]ie" [i "bucurie", a[a cum `n]elege mintea obi[nuit\.
Acestea sunt bunurile lume[ti care trec, [i dac\ acestea sunt urm\rite cu
devotament sincer pe care `l acord\ "omul nou" optimist, de ast\zi, acestea sunt
d\un\toare din punct de vedere spiritual. Adev\ratul loca[ ve[nic al omului nu
se afl\ `n aceast\ lume. Adev\rata pace [i iubire [i bucurie a lui Hristos, pe care
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le cunoa[te credinciosul `nc\ din aceast\ via]\ sunt de cu totul alt\ dimensiune
fa]\ de parodiile lume[ti ale lor, care umplu "omul nou" cu speran]e de[arte.
Existen]a acestui "om nou", a c\rui credin]\ [i n\dejde sunt `ndreptate
numai c\tre aceast\ lume, este o dovad\ `n plus a succesului programului
nihilist. "Omul nou", `n forma sa pozitiv\, este luat din aceea[i fotografie a
c\rui subumanitate am descris-o c\ este negativ\. Pe negativ, el este v\zut ca un
`nfrânt [i denaturat de c\tre o lume inuman\; pesimismul [i disperarea acestei
imagini - [i aceasta este singura lor semnifica]ie pozitiv\ - reprezint\ un ultim
protest `mpotriva activit\]ii nihilismului, [i `n acela[i timp c\ ele sunt o m\rturie
a succesului nihilismului. Pe pozitiv, "omul nou" a `nceput s\ schimbe lumea, [i
`n acela[i timp s\ schimbe propria sa atitudine cu una de tolerare a lumii
moderne care, de[i imperfect\, este singura pe care el o cunoa[te; `n aceast\
imagine nu mai exist\ conflict, pentru c\ omul se afl\ clar pe calea remodel\rii
[i reorient\rii totale, [i astfel a "adapt\rii" perfecte la lumea nou\. Cele dou\
imagini formeaz\ un tot rezultând din moartea omului a[a cum a fost el
cunoscut pân\ acum - omul care tr\ie[te pe p\mânt ca un pelerin, privind c\tre
cer ca la adev\ratul s\u l\ca[ - [i `ndreptându-se c\tre na[terea unui "om nou" al
acestui p\mânt, necunoscând nici n\dejdea, nici disperarea, se deta[eaz\ de
lucrurile acestei lumi.
Imaginile pozitive [i negative ale "omului nou" `nsumeaz\ starea omului
contemporan, omul `n care lumescul a triumfat asupra credin]ei. In acela[i timp,
acestea reprezint\ un semn al tranzi]iei, o prevestire a unei schimb\ri majore `n
"spiritul epocii". In imaginea negativ\, apostazia de la adev\rul cre[tin care
caracterizeaz\, `n principal, epoca modern\, pare s\-[i fi atins limitele;
Dumnezeu fiind "mort", omul creat dup\ chipul S\u [i-a pierdut natura sa [i a
c\zut `n subumanitate. Pe de alt\ parte, `n imaginea pozitiv\ se pare s\ fi `nceput
o nou\ mi[care; omul [i-a descoperit noua sa natur\, aceea a unei creaturi a
p\mântului. Epoca neg\rii [i nihilismului, mergând cât de repede a putut, s-a
terminat. Pe "omul nou" nu-l mai intereseaz\ suficient s\ nege adev\rul cre[tin;
`ntreaga sa aten]ie este `ndreptat\ c\tre aceast\ lume.
Noua Er\, pe care mul]i o numesc era "post cre[tin\", este `n acela[i timp
era de "dincolo de nihilism" - o expresie care exprim\ `n acela[i timp o realitate
[i o n\dejde. Realitatea pe care o exprim\ aceast\ expresie const\ `n faptul c\
nihilismul, fiind negativ `n esen]\, chiar dac\ este pozitiv `n aspira]ie, datorând
`ntreaga energie pasiunii de a distruge adev\rul cre[tin, ajunge la sfâr[itul
programului s\u prin realizarea unui "p\mânt nou" mecanizat [i a unui "om
nou" dezumanizat; influen]a cre[tin\ asupra omului [i asupra societ\]ii fiind
`nl\turat\ eficient, nihilismul trebuie s\ se retrag\ [i s\ lase locul altei mi[c\ri,
mai "constructive", capabile s\ ac]ioneze din motive autonome [i pozitive.
Aceast\ mi[care, pe care o vom descrie `n capitolul urm\tor, sub numele de
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anarhism, preia Revolu]ia de unde o las\ nihilismul [i `ncearc\ s\ aduc\
mi[carea la o concluzie logic\, `nceput\ de nihilism.
N\dejdea con]inut\ `n expresia "dincolo de nihilism" este naiv\ [i anume,
aceea c\ are o leg\tur\ spiritual\, [i una istoric\, c\ noua er\ (new age) trebuie
s\ asiste la `nvingerea nihilismului [i nu pur [i simplu la `nvechirea lui.
Dumnezeul nihilismului, inexisten]a, este un gol, un vid care a[teapt\ s\ fie
umplut; cei care au tr\it `n acest gol [i au recunoscut inexisten]a ca dumnezeu al
lor, nu pot decât s\-[i caute un nou dumnezeu [i n\dejde care s\-i scoat\ din
aceast\ er\ [i de sub puterea nihilismului. Sunt astfel de oameni care,
ner\bd\tori s\ ob]in\ vreo semnifica]ie pozitiv\ din situa]ia lor, [i nedorind s\
cread\ c\ nihilismul prin care a trecut era noastr\ poate fi cu totul zadarnic, au
construit o apologie `n care nihilismul, indiferent dac\ este r\u sau nenorocit `n
sine, este privit ca mijlocul necesar c\tre un sfâr[it dincolo de el `nsu[i, a[a cum
distrugerea precede reconstruc]ia, [i a[a cum `ntunericul precede zorile. Dac\
`ntunecimea, incertitudinea [i suferin]a de acum sunt nepl\cute - [i a[a continu\
aceast\ apologie - ele sunt `n acela[i timp folositoare [i purificatoare; golul
despuiat de iluzii, `n mijlocul unei "nop]i `ntunecate" de `ndoial\ [i disperare,
omul nu poate decât s\ sufere aceste `ncerc\ri dureroase `n r\bdare [i s\ r\mân\
"deschis" [i "receptiv" la ceea ce poate aduce viitorul omnipotent. Se presupune
c\ nihilismul este semnul apocaliptic al sosirii unei noi ere, mai bune.
Aceast\ apologie este aproape universal\ [i este capabil\ s\ se adapteze la
nenum\rate puncte de vedere contemporane. Opinia lui Goebbels asupra
sensului fundamental "pozitiv" al socialismului na]ional, pe care l-am men]ionat
`n sec]iunea precedent\, este poate cea mai extrem\ a acestui fel de adapt\ri.
Alte versiuni mai "spirituale" ale acestuia au fost obi[nuite de la marea criz\`n
gândire, provocat\ de Revolu]ia francez\. Poe]ii, "profe]ii" [i oculti[tii
`nchipui]i, ca [i oameni mai prozaici pe care i-au influen]at ace[ti vizionari, pe
când se chinuiau din cauza tulbur\rilor timpurilor lor, au g\sit o pace a
gândurilor c\ ei erau o binecuvântare mascat\. W.B. Yeats poate fi citat din nou
ca fiind tipic `n aceast\ atitudine.
"Dragi p\s\ri pr\d\toare, preg\ti]i-v\ pentru r\zboi... Iubi]i r\zboiul
pentru onoarea lui, c\ [i credin]a se poate schimba, civiliza]ia se poate re`nnoi...
Credin]a vine din [oc... Credin]a se re`nnoie[te continuu `n `ncercarea grea a
mor]ii".59
In mod special, aceea[i atitudine subliniaz\ speran]ele contemporane cu
privire la Uniunea Sovietic\. Fiind "reali[ti", majoritatea oamenilor accept\
transform\rile sociale, politice [i economice realizate de marxism, dezaprobând
mijloacele violente [i ideologia sa extremist\; `n acela[i timp, fiind optimi[ti [i
deschi[i c\tre o turnur\ mai bun\ a problemelor, oamenii au `ntâmpinat
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"`mbun\t\]irea rela]iilor" care au `nceput odat\ cu moartea lui Stalin, sperând s\
g\seasc\ `n aceasta primele semne ale unei transform\ri greu de atins, a unui
ideal marxist. De la "coexisten]\" se poate ajunge la cooperare, [i `n final la
armonie.
Asemenea idei sunt rezultatul unei concep]ii de baz\ gre[ite a naturii
revolu]iei moderne; Nihilismul nu este decât o latur\ a acestei revolu]ii. Pentru
siguran]\, violen]a [i negarea sunt o activitate preliminar\; dar aceast\ activitate
este doar o parte a unui plan cu mult mai mare, al c\rui final promite a fi, nu
ceva mai bine, ci ceva incomparabil mai r\u decât era nihilismul. Dac\ `n
vremurile noastre exist\ semne c\ era violen]ei [i neg\rii se sfâr[e[te, aceasta nu
este `n nici un caz pentru c\ nihilismul este "`nvins" sau "dep\[it", ci pentru c\
activitatea lui este cu totul `ncheiat\, [i inutilitatea lui a ajuns la cap\t. Poate c\
revolu]ia `ncepe s\ transforme etapa sa r\uvoitoare `ntr-una "binevoitoare" - nu
pentru c\ [i-a schimbat voin]a sau direc]ia, ci pentru c\ se apropie de scopul
final pe care a a `ncetat niciodat\ s\-l urm\reasc\; plin\ de succes, se poate
preg\ti s\ se relaxeze având acest scop final.
Ultima speran]\ a omului modern se afl\ `n realitate, dar care este de fapt
o alt\ iluzie a sa; speran]a unei ere noi "dincolo de nihilism" este ea `ns\[i
expresia ultimului element din programul revolu]iei. In nici un caz nu este
marxismul singurul care promoveasz\ acest program. Nu exist\ nici o mare
putere ast\zi a c\rei guvernare s\ nu fie "revolu]ionar\", nimeni dintre cei care
se afl\ `ntr-o func]ie autoritar\ sau influent\ [i care critic\ marxismul nu merge
mai departe de propunerea de a se folosi mijloace mai bune pentru un scop care
esre "revolu]ionar", `n egal\ m\sur\. A renega ideologia revolu]iei `n "climatul
intelectual" contemporan ar `nsemna, destul de clar, a se autocondamna la
politica lipsit\ de putere. Nu exist\ nici o dovad\ mai clar\ decât aceasta a
spiritului anti-cre[tin al erei noastre - fiin]a cea mai profund\ anticre[tin\,
desigur, pseudo-cre[tinismul care este scopul revolu]iei.
Ajungând la cap\tul propriului s\u program, nihilismul `nsu[i indic\ acest
]el, care se afl\ dincolo de acesta; acesta este sensul real al apologiei nihiliste a
lui Yeats [i a altora. Dar revenim, c\ poate `n Nietzsche, acel "profet" misterios
care cuno[tea totul despre nihilism cu excep]ia scopului s\u final, aceast\ idee
cap\t\ expresia cea mai izbitoare.
"In anumite `mprejur\ri, apari]ia formei celei mai extreme de pesimism [i
nihilism real ar putea fi semnul unui proces de dezvoltare incisiv\ [i de cea mai
mare importan]\, [i de trecere a omenirii la condi]ii de existen]\ complet noi.
Asta este ceea ce am `n]eles eu."60
Mai presus de nihilism trebuie s\ existe o "transevaluare a tuturor
valorilor":
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"Cu aceast\ formul\ o "contra-mi[care" `[i g\se[te expresia, cu privire la
un principiu [i o mi[care; o mi[care care `ntr-un viitor destul de `ndep\rtat va
`nl\tura acest nihilism perfect; dar pe care totu[i `l consider\ ca un pas necesar,
atât din punct de vedere logic cât [i psihologic, c\tre propria sa apari]ie, [i care
`n mod pozitiv nu poate veni decât deasupra sau `n afara lui."61
Destul de curios, aceea[i idee este exprimat\ `ntr-un contaxt cu totul
diferit din gândirea lui Lenin, unde, dup\ deosebita apreciere adus\ ideii
nihiliste ca "fabric\" universal\, el continu\: "Dar aceast\ "fabric\" de
disciplin\, pe care proletariatul o va extinde la `ntreaga societate dup\
`nfrângerea capitali[tilor [i `nl\turarea exploatatorilor, nu este `n nici un caz
idealul nostru sau scopul nostru final. Acesta este doar suportul necesar pentru
cur\]irea radical\ a societ\]ii de `ntreaga exploatare capitalist\ hidoas\ [i
murdar\, pentru a merge mai departe."62
Nietzsche [i Lenin se refer\ la acest punct "mai `ndep\rtat" când descriu
"condi]iile complet noi de existen]\", care reprezint\ scopul final al revolu]iei.
Acest scop, `ntrucât `ntr-un anumit sens, se afl\ "dincolo de nihilism" [i pentru
c\ el `nsu[i este un subiect de discu]ie de amploare, necesit\ un capitol separat.
Pentru a `ncheia acest capitol [i discu]ia noastr\ despre nihilismul propriu zis va
fi suficient s\ suger\m natura sa, [i astfel s\ stabilim cadrul general al expunerii
noastre `n capitolul urm\tor; acest scop poate fi privit ca un corolar `mp\turit `n
trei al gândirii nihiliste.
Mai `ntâi, corolarul anihil\rii nihiliste a vechii ordini este concep]ia unei
"noi ere" - "noi" `ntr-un sens absolut, [i nu relativ. Era care urmeaz\ s\ `nceap\
nu este pur [i simplu cea mai recent\, sau chiar cea mai mare, dintr-o serie de
ere, ci instaurarea unei perioade de timp cu totul noi; ea se porne[te `mpotriva a
tot ceea ce a fost pân\ acum. Intr-o scrisoare din 1884, Nietzsche a spus c\: "se
poate `ntâmpla ca eu s\ fiu primul care s\ deschid calea c\tre o idee care va
`mp\r]i istoria omenirii `n dou\"63; ca [i consecin]a acestei idei, "to]i cei care sau n\scut dup\ noi apar]in unei istorii mai `nalte decât orice istorie de pân\
acum".64 Desigur c\ Nietzsche este orbit de mândria lui; el nu a f\cut nici o
"descoperire" original\, ci numai a g\sit cuvinte pentru ceea ce plutea deja "`n
aer" de câtva timp. De fapt, exact aceea[i idee a fost exprimat\ cu doisprezece
ani mai devreme de c\tre Dostoievschi, `n persoana lui Kirilov, cel mai extrem
dintre "poseda]i":
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"Totul va fi nou... atunci istoria se va `mp\r]i `n dou\ p\r]i: de la goril\
pân\ la anihilarea lui Dumnezeu, [i de la anihilarea lui Dumnezeu pân\ la
transformarea p\mântului [i a omului din punct de vedere fizic."65
S-a sugerat deja aici al doilea corolar al gândirii nihiliste. R\zv\tirea
nihilist\ [i antiteismul, responsabile pentru "moartea lui Dumnezeu", duc la
apari]ia ideii care trebuie s\ inaugureze "Noua Er\": transformarea omului
`nsu[i `ntr-un dumnezeu. "Mor]ii sunt to]i dumnezei", spune Zarathustra al lui
Nietzsche: "acum noi dorim ca supraomul s\ tr\iasc\".66 "Uciderea lui
Dumnezeu este o fapt\ mult prea mare ca s\ lase oamenii neschimba]i: "S\ nu
trebuiasc\ s\ devenim noi `n[ine dumnezei, pur [i simplu, pentru a p\rea c\
merit\ aceasta?"67 In Kirilov, supraomul este "omul-dumnezeu", pentru c\ `n
logica sa, "dac\ nu exist\ un Dumnezeu, atunci eu sunt dumnezeu".68
Exist\ aceast\ idee a "supraomului" care sus]ine [i inspir\ concep]ia
"transform\rii omului", la fel ca `n realismul lui Marx [i `n vitalismul
numero[ilor oculti[ti [i arti[ti. Diferitele concep]ii ale "omului nou" sunt o serie
de schi]e preliminare ale supraomului. Pentru c\ `ntocmai ca [i inexisten]a,
dumnezeul Nihilismului nu este decât o goliciune [i o speran]\ care caut\ s\ se
`mplineasc\ prin revela]ia vreunui "nou dumnezeu", a[adar [i "omul nou", pe
care nihilismul l-a deformat, l-a redus [i l-a l\sat f\r\ caracter, f\r\ credin]\, f\r\
orientare - acest "om nou", fie c\ este privit ca "pozitiv" sau "negativ", a
devenit "mobil" [i "flexibil", "deschis" [i "receptiv", el este un material pasiv
care a[teapt\ vreo nou\ descoperire sau revela]ie sau comand\ care s\-l
remodeleze `n final `n forma sa definitiv\.
In cele din urm\ corolarul anihil\rii nihiliste a autorit\]ii [i ordinii este
concep]ia - prefigurat\ `n toate miturile unei "noi ordini" - unui fel de ordine cu
totul nou, o ordine a c\rei cei mai `nfoca]i ap\r\tori nu ezit\ s\ o numeasc\
"anarhie". In mitul marxist, statul nihilist urmeaz\ s\ "nimiceasc\", p\r\sind o
ordine interna]ional\ care trebuie s\ fie unic\ `n istoria omenirii, [i care, nu s-ar
ezagera de loc s\ fie numit\ "mileniu".
O "er\ nou\" condus\ de "anarhie" [i populat\ de "superoameni": acesta
este visul revolu]ionar care a incitat oamenii s\ `nf\ptuiasc\ drama incredibil\ a
istoriei moderne. Este un vis "apocaliptic", [i au destul\ dreptate cei care v\d `n
aceasta o inversare curioas\ a speran]ei cre[tine `n imp\r\]ie cerurilor. Dar nu
exist\ nici o scuz\ pentru "simpatia" acordat\ atât de des revolu]ionarilor [i
nihili[tilr mai "sinceri" [i mai "nobili"; aceasta este una dintre capcanele despre
care am considerat necesar s\ v\ avertiz\m din nou chiar la `nceputul acestui
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capitol. Intr-o lume care se balanseaz\ u[or pe marginea pr\p\stiei, unde
`ntregul adev\r [i noble]e par s\ fi disp\rut, ispita este mare `n rândul celor bine
inten]iona]i dar naivi pentru a c\uta `ntre anumite figuri izbitoare, `n mod
ne`ndoielnic, care au populat peisajul intelectual modern, [i - `n ignoran]a
standardelor normale ale adev\rului [i spiritualit\]ii - s\ le amplifice pân\ la
nivelul "gigan]ilor" spirituali care au spus un cuvânt care, de[i "neortodox", este
cel mai "provocator". Dar realit\]ile acestei lumi [i ale celei viitoare sunt prea
riguroase pentru a permite asemenea ambiguit\]i [i liberalism. Bunele inten]ii o
iau prea u[or pe o cale gre[it\, spiritul [i noble]ea sunt prea des denaturate; [i
corup]ia celor mai buni `i plaseaz\ pe ace[tia nu pe locul al doilea, ci pe ultimul
loc, al celor mai r\i. Trebuie s\ admitem c\ exist\ geniu [i ardoare, [i chiar o
anumit\ noble]e la Marx, Proudhon, Nietzsche; dar aceasta este noble]ea lui
Lucifer, primul dintre `ngerii care, dorind s\ fie mai mult decât era el, a c\zut
din acea pozi]ie `n pr\pastie. Viziunea lor, `n care unuii ar vedea un cre[tinism
mai profund, este viziunea domniei lui Antihrist, imitarea satanic\ [i inversarea
`mp\r\]iei lui Dumnezeu. To]i nihili[tii, dar `n special aceia care erau cei mai
geniali [i cu viziunea cea mai larg\, sunt profe]ii lui Satan. Refuzând s\-[i
foloseasc\ talentele `n slujirea smerit\ a lui Dumnezeu, "ei au dus un r\zboi
`mpotriva lui Dumnezeu cu propriile lui daruri."69
Cu greu se poate nega, - [i o privire serioas\ la transform\rile lumii [i ale
omului care au avut loc `n ultimile dou\ secole pot doar s\ confirme faptul - c\
r\zboiul du[manilor lui Dumnezeu a avut succes; victoria sa final\, `n realitate,
pare iminent\. Dar ce poate `nsemna "victoria" `ntr-un asemenea r\zboi? Ce fel
de "pace" poate cunoa[te umanitatea care a `nv\]at lec]iile violen]ei o perioad\
atât de `ndelungat\? {tim c\ `n via]a cre[tin\ exist\ o armonie `ntre mijloace [i
scopuri. Prin rug\ciune [i o via]\ plin\ de credin]\, [i prin slujbele Bisericii,
cre[tinismul se schimb\, prin harul lui Dumnezeu, ca s\ devin\ cât mai
asem\n\tor Dumnezeului s\u [i astfel cât mai vrednic de `mp\r\]ia pe care El a
preg\tit-o pentru aceia care cu adev\rat Il vor urma pe El. Aceia care Ii apar]in
sunt recunoscu]i dup\ roadele lor: r\bdarea, smerenia, blânde]ea, ascultarea,
pacea, bucuria, iubirea, bun\tatea, iertarea - acestea sunt roadele care `n acela[i
timp `i preg\tesc pentru acea `mp\r\]ie [i prin care, deja, iau parte la plin\tatea
ei. Scopul [i mijloacele sunt un tot unitar; ceea ce este `nceput `n aceast\ via]\
este des\vâr[it `n via]a ce va veni.
In acela[i fel exist\ o "armonie" `n lucr\rile lui Satan; "virtu]ile" slugilor
lui se potrivesc cu scopurile pe care ei le servesc. Ura, mândria, r\zvr\tirea,
discordia, violen]a, folosirea lipsit\ de scrupule a puterii: acestea nu vor dispare
`n mod magic atunci când `mp\r\]ia revolu]ionar\ se va realiza `n sfâr[it pe
p\mânt. Acestea, mai degrab\, se vor intensifica [i se vor perfecta. Dar scopul
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revolu]ionar de "dincolo de nihilism" este descris `n termeni absolut contrari, [i
dac\ nihili[tii `l v\d de fapt ca pe un domeniu al "iubirii", "p\cii" [i "fr\]iei",
care exist\ pentru c\ Satan este maimu]a lui Dumnezeu [i chiar `n negare trebuie
s\ recunoasc\ sursa acelei neg\ri, [i - mai mult `n timpurile noastre - pentru c\
oamenii sau schimbat atât de mult prin practica "virtu]ilor" nihiliste [i prin
acceptarea transform\rii nihiliste a lumii, c\ ei de fapt `ncep s\ tr\iesc\ `n
regatul revolu]ionar [i s\ vad\ totul a[\ cum vede Satan, ca opusul a ceea ce se
afl\ `n ochii lui Dumnezeu.
Ceea ce se afl\ "dincolo de nihilism" [i este visul cel mai profund al celor
mai mari "profe]i", nu este `n nici un caz `nvingerea nihilismului, ci culminarea
lui. "Noua Er\", fiind `n mare m\sur\ opera nihilismului, nu va fi, `n esen]\, cu
nimic diferit\ de era nihilist\ pe care noi o cunoa[tem. Ca s\ crezi astfel, ca s\
cau]i mântuirea `n vreo nou\ "dezvoltare", fie c\ este realizat\ de for]ele
inevitabile ale "progresului", sau "evolu]iei", sau de vreo "dialectic\"
romantic\, sau furnizat\ gratuit din tezaurul "viitorului" misterios `naintea
c\ruia oamenii moderni se afl\ `ntr-o stare de venera]ie supersti]ioas\ - ca s\
crezi aceasta `nseamn\ s\ fii victima unei deziluzii monstruoase. Nihilismul
este, `n modul cel mai profund, o dezordine spiritual\, [i el poate fi dep\[it
numai prin mijloace spirituale; [i nu a fost nici o `ncercare `n lumea
contemporan\ pentru a se aplica asemenea mijloace.
Boala nihilist\ este l\sat\ `n aparen]\ s\ se "manifeste" pân\ la cap\tul ei
final; scopul revolu]iei, care a fost un adev\rat fenomen halucinant al unor min]i
febrile, a devenit scopul umanit\]ii `ns\[i. Oamenii au devenit plictisi]i;
Imp\r\]ia lui Dumnezeu este prea departe, calea cre[tin ortodox\ este prea
strânt\ [i anevoioas\. Revolu]ia a capturat "spiritul epocii", [i drumul `mpotriva
curentului puternic este mai mult decât pot face oamenii moderni, pentru c\ el
necesit\ `n mod precis cele dou\ lucruri anihilate de nihilism `n modul cel mai
complet: adev\rul [i credin]a.
Pentru a `ncheia discu]ia noastr\ despre nihilismul care se refer\ la o
asemenea chestiune ca aceasta `nseamn\, cu siguran]\, s\ ne deschidem sarcinii
c\ posed\m un nihilism al nostru propriu; se poate argumenta c\ analiza noastr\
este "pesimist\" la extrem. Respingând categoric aproape tot ce era valoros [i
adev\rat pentru omul modern, se pare c\ noi neg\m la fel de categoric ca [i
majoritatea nihili[tilor extremi[ti.
{i `ntr-adev\r cre[tinul este, `ntr-un anume sens - `ntr-un sens
fundamental - un "nihilist"; pentru c\ pentru el, `n final, lumea nu este nimic, iar
Dumnezeu este totul. Desigur c\ acesta este exact opusul nihilismului pe care lam examinat aici, unde Dumnezeu nu este nimic,iar lumea este totul. Acesta
este nihilismul care provine din neant, iar acela al cre[tinului este un "nihilism"
care provine din bel[ug. Adev\ratul nihilist `[i localizeaz\ credin]a `n lucrurile
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care trec [i care sfâr[esc `n nimic. Intregul "optimism" care este pe aceast\ baz\,
este `n mod clar de nimic. Cre[tinul renuntând la asemenea vanitate `[i plaseaz\
credin]a `ntr-un lucru care nu va trece: Imp\r\]ia lui Dumnezeu.
Desigur c\ celui care tr\ie[te `n Hristos, i se pot da `napoi multe dintre
bunurile acestei lumi, [i el se poate bucura de acestea chiar atunci când `[i d\
seama de dispari]ia lor; dar acestei nu sunt indispensabile, ele, cu adev\rat, nu
sunt nimic pentru el. Cel care nu tr\ie[te `n Hristos, pe de alt\ parte, tr\ie[te deja
`n neant, [i toate comorile acestei lumi nu pot umple vreodat\ golul lui.
Dar este un simplu procedeu literar s\ numim inexisten]a [i s\r\cia
cre[tinului "nihilism"; ele reprezint\ mai degrab\ plin\tate, abunden]\, bucuria
dincolo de `nchipuire. {i numai o satura]ie a acestei abunden]e poate `nfrunta
neantul la care nihilismul a condus pe oamenii. Cel mai extrem refuz, cea mai
mare deziluzie a oamenilor poate exista doar dac\ acesta scute[te cel pu]in o
iluzie de analiza sa distructiv\. Acest fapt este `ntr-adev\r r\d\cina psihologic\
a acelei "Noi Ere" `n care gândirea cea mai nihilist\ trebuie s\-[i pun\ `ntrega sa
n\dejde; cel ce nu crede `n Hristos trebuie, [i vrea, s\ cread\ `n Antihrist.
Dar dac\ nihilismul `[i are sfâr[itul s\u istoric `n domnia lui Antihrist,
acesta `[i are sfâr[itul s\u definitiv [i spiritual dincolo chiar de acea manifestare
final\ satanic\. {i `n acest sfâr[it care este iadul, nihilismul `[i g\se[te
`nfrângerea sa final\. Nihilismul este `nfrânt, nu pur [i simplu c\ visul s\u
asupra paradisului sfâr[e[te `n suferin]\ ve[nic\ pentru gândirea nihilist\ - spre
deosebire de opusul s\u, anarhia - este prea deziluzionat pentru a crede `ntradev\r `n acel paradis, [i prea plin de mânie [i r\zvr\tire pentru a face orice `n
afar\ de a-l distruge la rândul lui, dac\ ar ap\rea vreodat\. Nihilismul este
`nfrânt, mai degrab\, pentru c\ `n iad dorin]a lui cea mai adânc\, anihilarea lui
Dumnezeu, a crea]iei, [i a sa `nsu[i, se dovede[te a fi zadarnic\. Dostoievsky a
descris bine aceast\ combatere final\ a nihilismului `n cuvintele muribundului
p\rinte Zosima:
"Sunt unii care r\mân mândri [i `nver[una]i chiar [i `n iad, `n ciuda
cuno[tin]elor lor certe [i contempl\rii adev\rului absolut; sunt unii `nfrico[a]i
care s-au d\ruit `n `ntregime lui Satan [i duhului s\u mândru. Pentru ace[tia,
iadul este voluntar [i ve[nic pierz\tor; ei sunt chinui]i de propria lor alegere.
Pentru c\ ei s-au blestemat, blestemânt pe Dumnezeu [i via]a... Ei nu pot s\-l
priveasc\ pe Dumnezeu viu f\r\ ur\, [i ei strig\ c\ Dumnezeul vie]ii trebuie
anihilat, c\ Dumnezeu ar trebui s\ se distrug\ pe Sine Insu[i [i propria sa
crea]ie. {i ei vor arde `n focul propriei lor mânii pentru ve[nicie [i vor tânji dup\
moarte [i distrugere. Dar ei nu vor ajunge la moarte.70
Este marele [i invincibilul adev\r al cre[tinismului c\ nu exist\ nici o
anihilare; `ntregul nihilism este `n zadar. Dumnezeu poate fi comb\tut: aceste
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este unul dintre sensurile noii ere. Dar El nu poate fi cucerit, [i El nu poate fi
sc\pat: Imp\r\]ia Sa va dura ve[nic [i to]i cei care resping chemarea c\tre
`mp\r\]ia Sa trebuie s\ ard\ `n fl\c\rile iadului ve[nic.Desigur c\ a fost o
inten]ie primar\ a nihilismului de a `ndep\rta iadul [i frica de iad din min]ile
oamenilor, [i nimeni nu se poate `ndoi de succesul lor; pentru majorotatea
oamenilor de ast\zi, iadul a devenit o prostie [i o supersti]ie, dac\ nu o fantezie
"sadic\". Chiar [i cei care `nc\ mai cred `n "raiul" liberal nu mai au loc `n
universul lor pentru nici un fel de iad.
Totu[i, `n mod curios, oamenii moderni au o `n]elegere a iadului `n sensul
c\ nu au o `n]elegere a raiului; cuvântul [i conceptul au un loc proeminent `n
arta [i gândirea contemporan\. Nici un observator sensibil nu este incon[tient de
faptul c\ oamenii, `n era nihilist\, mai mult decât oricând `nainte, au f\cut din
p\mânt o imagine a iadului; [i cei care sunt con[tien]i c\ traiesc `n neant nu
ezit\ s\ numeasc\ starea lor iad. Chinul [i suferin]ele acestei vie]i sunt `ntradev\r o experien]\ anticipat\ a iadului, a[a cum bucuriile unei vie]i cre[tine
sunt o experien]\ anticipat\ a raiului, bucurii pe care nihilismul nici m\car nu [i
le poate imagina, atât de `ndep\rtate sunt ele de experien]a sa.
Dar dac\ nihilismul are o con[tiin]\ `ntunecat\, chiar [i aici, despre sensul
iadului, el nu are nici un fel de idee despre `ntreaga lui extindere, care nu poate
fi pus\ `n aplicare `n aceast\ via]\; chiar [i nihilismul cel mai extrem, `n timp ce
sluje[te demonilor [i chiar `i invoc\, nu are vederea spiritual\ necesar\ pentru ai vedea a[a cum sunt ei. Spiritul satanic, spiritul iadului, este `ntotdeauna mascat
`n aceast\ lume; capcanele sale sunt a[ezate de-a lungul unui drum larg care
poate s\ par\ multora pl\cut, sau cel pu]in emo]ionant. {i Satana ofer\ celor
care urmeaz\ drumul s\u gândul [i speran]a care consoleaz\ nimicirea final\.
Dac\, `n ciuda consol\rilor lui Satan, nici un urm\tor al lui nu este foarte
"fericit" `n aceast\ via]\, [i dac\ `n zilele de pe urm\ (ale c\ror calamit\]i ale
secolului nostru sunt o mic\ anticipa]ie) "va fi mare suferin]\, a[a cum nu a fost
de la `nceputul lumii pân\ acum" - numai `n via]a viitoare `[i vor da seama
slujitorii lui Satan de toat\ am\r\ciunea chinurilor lipsite de speran]\.
Cre[tinul crede `n iad [i `i este fric\ de focul lui - nu un foc p\mântesc
cum ar crede necredinciosul de[tept, ci un foc infinit mai dureros, pentru c\ va
fi un foc spiritual [i ve[nic, `ntocmai a[a cum vor fi trupurile cu care se vor
`n\l]a oamenii `n ziua de pe urm\. Lumea repro[eaz\ cre[tinului credin]a `ntr-o
asemenea realitate nepl\cut\; dar la aceasta nu-l conduce nici perversitatea nici
"sadismul", ci mai degrab\ credin]a [i experien]a. Poate c\ numai cre[tinul
poate crede pe deplin `n iad, el care crede pe deplin `n rai [i via]a `n Dumnezeu;
pentru c\ numai cel care are o idee despre acea via]\ poate avea o no]iune
despre ceea ce va `nsemna lipsa ei.
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Pentru majoritatea oamenilor de ast\zi "via]a" este un lucru minor, un
lucru vrednic de mic\ afirmare [i negare, ascuns\ `n iluzii comode [i perspectiva
plin\ de speran]\ a inexisten]ei finale; ace[ti oameni nu vor [ti nimic despre iad
pân\ când vor locui `n el. Dar Dumnezeu `i iube[te prea mult chiar [i pe ace[ti
oameni pentru a le permite pur [i simplu s\ Il "uite" [i "s\ treac\ `n inexisten]\",
`n afara prezen]ei Sale, care singur\ este via]a pentru oameni; chiar [i a celor din
iad, El le d\ iubirea Sa care este tortur\ pentru cei care nu s-au preg\tit s\ o
primeasc\ `n aceast\ via]\. Mul]i, noi [tim c\ sunt cerceta]i [i purifica]i prin
acele fl\c\ri ca s\-i fac\ vrednici s\ s\l\[luiasc\ `n imp\r\]ia cerurilor prin
rug\ciunile celor vii; dar al]ii, cu demonii pentru care a fost f\cut iadul, trebuie
s\ r\mân\ ve[nic `n iad.
Nu este nevoie, nici m\car ast\zi când se pare c\ oamenii au devenit prea
slabi pentru a `nfrunta adev\rul, s\ se `ndulceasc\ realit\]ile vie]ii viitoare.
Pentru aceia, fie ei nihili[ti sau umani[ti mai modera]i, care `[i permit s\
cerceteze voia lui Dumnezeu celui viu, [i s\-L judece pentru "cruzimea" Lui se
poate r\spunde f\r\ echivoc despre ceva `n care doresc s\ cread\ majoritatea:
demnitatea omului. Dumnezeu ne-a chemat pe noi, nu la "cerul" modern al
odihnei [i somnului, ci la sl\virea deplin\ a fiilor lui Dumnezeu; [i dac\ noi, cei
pe care Dumnezeul nostru ne consider\ vrednici s\ o primim, respingem aceast\
chemare, atunci sunt mai bune pentru noi fl\c\rile iadului, chinurile acelei
ultime [i `ngrozitoare dovezi a `naltei chem\ri a omului [i a nepotolitei iubiri a
lui Dumnezeu pentru to]i oamenii, decât inexisten]a c\tre care aspir\ oamenii cu
credin]\ slab\ [i nihilismul epocii noastre. Omul nu este vrednic decât de iad,
dac\ nu este vrednic de rai.
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