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Abstract. This article presents the analysis made by Czeslaw Milosz
about the relation between intellectuals and communist ideology, as an
important contribution to the field of the philosophical critique of
totalitarianism. The most meaningful element of Milosz’s political thought,
from this point of view, is the idea that, in the context of a communist
regime, the intellectuals represents the most vulnerable social stratum in
front of the danger of becoming victims of an inner captivity. Milosz refers
to those intellectuals who remained without metaphysical and religious
foundations, as a consequence of the appearance of the modern science as
idolatry. The most powerful basis for resistance against this kind
of captivity is represented, in Polish thinker’s opinion, by the native
strength of language, by art’s authenticity and, especially, by the keeping
of the verticality of the Christianity. The author of the article shows that
Milosz’s political thought is based, particularly, on the following ideas:
the impossibility of a moral neutrality under a communist regime,
the apocalyptical character of the XXth century, the nihilism as the
fundamental principle of modernity and also as a source of totalitarianism.
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Scientismul ca sursã a ideologiei totalitare

Unul dintre reperele cele mai semnificative pentru abordarea filozoficã a pro-
blemei totalitarismului este reprezentat, fãrã îndoialã, de scrierile lui Czeslaw
Milosz. O dimensiune esenþialã a gândirii politice a cunoscutului scriitor polo-
nez este reflectatã în evidenþierea raporturilor dintre ºtiinþã, ideologie ºi regimul
totalitar comunist. Structura acestei analize se degajã din radiografia pe care
Czeslaw Milosz o face intelectualului în totalitarism ºi din care reies, cu pre-
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cizie, breºele prin care ideologia a putut sã pãtrundã în forul interior al reprezen-
tanþilor acestei categorii sociale, determinându-le implozia moralã. Este vorba,
în principal, de descrierea conflictului dintre ideologia oficialã ºi intelectuali ºi
a fenomenului cedãrii multora dintre aceºtia în faþa „menghinii dialecticii“1. Po-
trivit gândirii politice milosziene, materialismul dialectic reprezintã apogeul
unui fenomen de ideologizare a ºtiinþei ºi de transformare a ei într-o forþã uzur-
patoare, început cu mult timp înainte de secolul XX. Aceastã explicaþie trimite
la perspectiva analiticã a luiAlain Besançon care, dupã ce trece în revistã stadiile
dezvoltãrii leninismului, ajunge la concluzia cã ideologia nu ar fi putut sã aparã
înainte ca ºtiinþa modernã sã se fi impus prin succese spectaculoase2.

Pornind de la aceastã premisã, Czeslaw Milosz identificã drept principalã
cauzã a forþei persuasive a dialecticii marxiste tocmai întâlnirea dintre logica to-
talitarã ºi ipostaza idolatrizatã a ºtiinþei. Din aceastã întâlnire a luat naºtere, po-
trivit autorului pe care-l analizãm, impresia de infailibilitate a materialismului
dialectic (prezentat ca expresie a unei Istorii zeificate, în faþa cãreia omul apare
doar ca „unul din instrumentele unei orchestre“ dirijate3). Într-un mod asemã-
nãtor, Besançon aratã cã forþa ºi impresia de certitudinemanifestate de ideologie
îi sunt conferite de ºtiinþã4.

Astfel, intelectualul, a cãrui raþiune de a fi rezidã în propria sa creativitate,
ajunge sã creadã, potrivit lui Milosz, cã singurul mod în care îºi poate valorifica
vocaþia este prin racordare la fluxul ideologiei atotputernice. Cu alte cuvinte,
este vorba de „teama de sterilitate“ din care decurge „teama de a gândi pe cont
propriu“5. Astfel, se instaureazã teroarea (interiorizatã deplin) a „bunului de tipar“
care „semnificã acordul cãrþii cu doctrina, adicã faptul cã autorul ºtie sã se men-
þinã în singurul flux rodnic, rodnic deoarece reflectã cu rigoare ºtiinþificã trans-
formãrile realitãþii“6. Modul în care autorul Gândirii captive foloseºte aici diho-
tomia sterilitate vs rodnicie este, bineînþeles, unul ironic. Acest lucru devine evi-
dent dacã avem în vedere ºi analiza aplicatã pe care Milosz o face evoluþiei lite-
raturii poloneze dupã cel de-al doilea rãzboi mondial7. Referindu-se la anul 1949
(când a fost dat decretul de impunere a realismului socialist în Polonia), Milosz
considerã cã perioada începutã atunci ºi încheiatã în 1955 este cea mai sãracã în
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opere valoroase din toatã istoria postbelicã a literaturii poloneze. Acest lucru a
fost cauzat de faptul cã operele care se îndepãrtau cât de puþin de la linia realis-
mului socialist îºi pierdeau ºansele de publicare. Consecinþa acestui fenomen a
fost, aratã Milosz, cã literatura polonezã a ajuns sã fie „sterilizatã, redusã la o
imitaþie a modelelor sovietice“, cãzând în izolare ºi mediocritate8. Aºadar, dacã
în Gândirea captivã noþiunile de sterilitate ºi rodnicie artisticã sunt raportate la
un criteriu subiectiv (cel al prezenþei scriitorului în spaþiul public, prin opere edi-
tate), în Istoria literaturii poloneze, Milosz foloseºte aceste noþiuni prin rapor-
tare la criteriul obiectiv al valorii artistice. ªi într-o ipostazã ºi în cealaltã, însã,
Milosz porneºte de la premisa, subînþeleasã, cã nivelul unei literaturi la un mo-
ment istoric se evalueazã prin lucrãrile publicate.

Prin urmare, cedãrile scriitorilor în faþa regimului comunist totalitar nu se pot
pune numai pe seama instinctului de conservare, a dorinþei fireºti de „a-ºi apãra
pielea“, ci trebuie avut în vedere un aspect mult mai profund ºi anume frica de
pierdere a legãturii cu ceea ce se credea a fi sursa ºi criteriul valorii (ca ºi înþeles
drept convenþie socialã a unei anumite perioade istorice), adicã ideologia. O datã
ce a cãzut în capcanã, în „cleºtele dialecticii“, asumându-ºi efortul conºtient de
a se menþine „pe linie“ ca ºi drept condiþie a creativitãþii, intelectualul devine in-
capabil sã-ºi mai punã o stavilã în faþa compromisurilor9. Aºadar, aratã Milosz,
momentul cheie al cãderii este prima acceptare a ipotezelor ºi a weltanschaungului
Weltanschauung-ului propuse de ideologie (potrivit cãrora în afara concepþiei
materialist-dialectice nu se poate crea nimic de valoare). Aceasta este prima pas-
tilã de Murti-Bing (concept-metaforã preluat de Milosz de la scriitorul Stanislaw
Witkiewicz, autor al romanului Nesaþul, o distopie în care este înfãþiºatã des-
compunerea civilizaþiei moderne ºi cucerirea ei de o tiranie asiaticã, aducând cu
sine murtibingismul ca metodã de transmitere pe cale organicã, printr-o pastilã,
a concepþiei despre lume) care are drept efect rezolvarea conflictelor interioare
prin asumarea principiilor impuse de ideologia totalitarã10. Aºadar, potrivit grilei
interpretative milosziene, capacitatea materialismului dialectic de a lua în stãpâ-
nire mintea oamenilor, suspendându-le spiritul critic, se sprijinã pe douã elemente:
prestigul zdrobitor conferit de pretenþia de ºtiinþificitate (în condiþiile generali-
zãrii raportãrii idolatre la ºtiinþã) ºi specularea nevoii fireºti de armonie lãuntricã
a omului. Cel de-al doilea element este evidenþiat de Milosz, poate pe urmele lui
Étienne de La Boétie (cel care a introdus în filozofia politicã ideea de servitute
voluntarã), ca fiind în special responsabil pentru cedarea moralã a intelectualilor
faþã de regimul comunist, întrucât „dincolo de teama fireascã, de dorinþa de apã-
rare în faþa mizeriei ºi a distrugerii fizice, acþioneazã dorinþa armoniei interioare
ºi a fericirii“11. Vulnerabilitatea deosebitã a intelectualilor faþã de ideologia mar-
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xist-leninistã este evidenþiatã ºi de Witold Gombrowicz, care considerã cã „dacã
pentru mulþi comunismul a devenit un fenomen atât de fascinant, e din cauzã cã
alcãtuieºte cea mai puternicã materializare de pânã acum a intelectualitãþii — e
ca ºi cum formulele magice ale celor mai luminate spirite ar fi scos în cele din
urmã din neant o forþã socialã, alcãtuitã din oameni, capabilã de o acþiune con-
cretã. Acest lup trebuia scos din pãdure, e vorba acum sã nu ne înfulece“12.

Pierderea reperelor metafizice, preludiu al cedãrii intelectualilor

Ceea ce particularizeazã în mod deosebit perspectiva analiticã miloszianã este
refuzul soluþiilor facile. De aceea, gânditorul polonez nu explicã cedãrile unei
importante pãrþi a elitei intelectuale din þara sa faþã de marxism-leninism,
punându-le pe seama unui caracter esenþialmente ºi definitiv rãu al oamenilor
respectivi, ci încearcã sã înþeleagã resorturile profunde ale acestui fenomen. Mai
întâi, evidenþiazã vulnerabilitatea structuralã a acestei categorii sociale faþã de
efectele ideologiei totalitare, arãtând cã aceasta „prezintã pentru intelectual o
atracþie incomparabil mai mare decât pentru þãrani sau chiar pentru muncitori“13
întrucât ea le oferã promisiunea ostoirii „nesaþului filozofic“14. De fapt, aratã
Milosz, acest nesaþ nu este altceva decât expresia subiectivã a unei realitãþi mo-
delate de spiritul epocii moderne ºi anume pustiirea lãuntricã a omului generatã
de uzurparea locului religiei ca urmare a idolatrizãrii ºtiinþei, a filozofiei ºi a ar-
telor. Conflictul dintre ºtiinþã ºi religie apare, astfel, ca fiind definitoriu pentru
modernitate întrucât, aºa cum explicã ºi Eric Voegelin, ºtiinþa este privitã ca „un
instrument de putere asupra naturii“, folosit pentru a construi exclusiv un paradis
terestru15. Chiar în distopia lui Witkiewicz, pe care Milosz o are drept model, so-
cietatea descrisã se caracterizeazã prin absenþa religiei. În mod similar, subli-
niazã autorul Gândirii captive, „în þãrile democraþiei populare, ca pretutindeni,
religia a încetat de mult sã mai fie filozofie a societãþii întregi, adicã a tuturor
claselor“16. Prin aceastã concluzie, Milosz dã, indirect, o confirmare în plus
resortului esenþial care a fãcut posibil fenomenul rezistenþei anticomuniste polo-
neze ºi anume reactivarea Bisericii naþionale ca liant între toate nivelurile societãþii.

Odinioarã, în societatea tradiþionalã, aratã Milosz, dezbaterile teologice re-
prezentau principala preocupare a elitei intelectuale, ceea ce fapt care o puneau
pe aceasta în strânsã legãturã cu poporul credincios. Astfel, religia funcþiona ca
„un sistem de gândire al întregului organism social, iar problemele care-i preo-
cupau pe cetãþeni în cea mai mare mãsurã erau raportate la ea ºi analizate în limbajul
ei“17. Pierderea treptatã a acestui „sistem unitar de concepte“, odatã cu afirmarea
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modernitãþii secularizatoare, a creat intelectualitãþii un sentiment frustrant de
„rupere“, de „abstracþie“, de pierdere a legãturii cu celelalte categorii sociale. În
timp ce intelectualii au îmbrãþiºat filozofia (ale cãrei concepte ºi teme erau inac-
cesibile oamenilor simpli), masele au rãmas ataºate de Bisericã, însã „în chip
doar emoþional ºi tradiþional, întrucât lipsesc pregnanþa ºi reînnoirea intelec-
tualã“18. Aºadar, secularizarea apare ca principalã cauzã a dispariþiei punþii dintre
intelectuali ºi popor (aici intrând inclusiv clasa cu studii medii). De pe urma
acestui clivaj are de suferit întregul organism social ºi fiecare categorie în parte:
intelectualii îºi pierd sensul ºi utilitatea iar poporul nu mai beneficiazã de pros-
peþimea pe care elita o putea aduce în transmiterea ºi asumarea mesajului creºtin.
Punctul de apogeu al acestei rupturi este reprezentat de afirmarea teoriei care
pretindea cã arta trebuie sã devinã un substitut al religiei, dimensiunea metafi-
zicã urmând sã fie subordonatã formei pure. Acest moment, desfãºurat dupã anul
1848, când începe „Secolul Progresului“, coincide cu triumful viziunii ºtiinþifice
asupra lumii ºi cu glorificarea invenþiilor ºi a tehnicii19. Printre cei mai ilustrativi
reprezentanþi ai acestui profil intelectual la nivel european, erau membrii boe-
mei, cei care au lansat un puternic atac la adresa valorilor burgheze, considerând
cã oamenii se împart în douã categorii: cei aleºi pentru artã ºi vulgarii mâncã-
tori de pâine. Relevant în acest sens, aratã Milosz, este modul în care simboliºtii
francezi îºi exprimã tranºant convingerea cã scara de valori asumatã pânã atunci
de cetãþeni ºi întemeiatã pe religie, este perimatã. De aceea, pentru reprezentanþii
acestei categorii intelectuale, „religia nu e decât o nucã gãunoasã“ iar „arta îºi
asumã funcþia de ultim refugiu al sacrului“. Astfel, simboliºtii mergeau pânã
acolo încât vroiau sã realizeze un poem care sã fie „o entitate autonomã, autarhicã,
menitã nu sã descrie lumea, ci sã existe în locul ei“20. În opinia lui Czeslaw
Milosz, importanþa acestei mentalitãþi, reflectatã la nivel artistic, este enormã, întrucât
poezia secolului XX ºi, implicit, spiritul acestui veac a moºtenit „conflictul esen-
þial al boemei cu burghezii, cu filistinii“21. Prin urmare, având în vedere acest
traseu (de)formativ (care, de fapt, a coincis cu o constantã ºi progresivã pierdere
a reperelor metafizice), Milosz evidenþiazã drept cauzã esenþialã a vulnerabili-
tãþii multor intelectuali faþã de ideologia marxist-leninistã tocmai îndepãrtarea
de religie, pe mãsura creºterii idolatrizãrii ºtiinþei, filozofiei ºi a artei. Acest fe-
nomen a generat un tip de intelectual mãcinat de câteva slãbiciuni enorme: lipsa
dimensiunii metafizice, izolarea faþã de restul societãþii, pierderea sentimentului
utilitãþii, aversiunea faþã de axiologia tradiþionalã ºi reprezentanþii ei. Ajuns cu
astfel de tare în secolul XX, ºi în special în faþa materialismului-dialectic, inte-
lectualul modern nu putea beneficia de resorturile esenþiale pentru rezistenþã.
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Statul totalitar ºi imposibilitatea neutralitãþii morale

Din modul în care Czeslaw Milosz prezintã relaþia dintre intelectuali ºi ideo-
logia marxist-leninistã, reiese concluzia cã una dintre principalele consecinþe ale
instaurãrii unui regim totalitar este punerea tuturor oamenilor, din teritoriul pe
care-l controleazã, într-o stare de conflict lãuntric. Dacã faþã de orice alt regim
politic este posibil ca un mare numãr de oameni sã fie indiferenþi sau puþin in-
teresaþi, în cazul unui sistem totalitar nimeni nu mai poate sã se sustragã conflic-
tului interior. Cu atât mai mult intelectualii, care prin structura ºi formarea lor,
au dimensiunea reflexivã ºi analiticã bine dezvoltate, nu mai pot face abstracþie
de o realitate politicã totalitarã, întrucât nimeni nu poate rezista pe termen lung
crizei interioare fãrã a se prãbuºi. De aceea, în faþa puterii totalitare ºi a ideolo-
giei sale, fiecare persoanã se aflã în faþa unei alegeri obligatorii ºi urgente. Fie
primeºte sistemul axiologic al regimului, cu preþul încãlcãrii propriei conºtiinþe,
fie refuzã ideologia ºi îºi asumã consecinþele acestei opþiuni. Bineînþeles, între
aceste douã posibilitãþi pot exista numeroase grade intermediare (un exemplu în
acest sens este practica limbajului dublu), mai apropiate de una sau de cealaltã
dintre cele douã variante atitudinale. Cert este cã, în contextul unui regim tota-
litar, neutralitatea moralã nu este posibilã. De ce se întâmplã acest lucru? Filo-
sofii politici au încercat sã rãspundã.

Mai întâi este vorba de tendinþa monopolistã a regimului totalitar. Aºa cum
aratã Carl Friedrich, un astfel de regim se bazeazã pe o ideologie oficialã, axatã
pe obiective milenariste (promisiunea unei societãþi perfecte) care-ºi propune sã
acopere toate aspectele vitale ale existenþei umane ºi sã obþinã aderenþa tuturor
membrilor societãþii, chiar dacã în cazul unora doar pasiv. O altã caracteristicã
este existenþa unui partid de masã organizat ierarhic ºi oligarhic, cu un condu-
cãtor unic. La acestea se adaugã cvasi-monopolul condiþionat tehnic asupra mij-
loacelor de luptã armatã efectivã ºi asupra tuturor mijloacelor efective de comu-
nicare, precum ºi cvasi-monopolul asupra economiei în ansamblul ei, supusã
planificãrii centralizate22. Un alt ingredient indispensabil sistemului totalitar este
poliþia secretã care „deþine monopolul asupra anumitor informaþii vitale“ ºi a
cãrei misiune „nu e de a descoperi, ci de a trece la acþiune când guvernul decide
sã aresteze o anumitã categorie a populaþiei“23. Mai mult decât atât, poliþia se-
cretã îndreaptã mijloacele de violenþã ºi mijloacele de comunicare ale puterii nu
numai împotriva duºmanilor regimului ci ºi împotriva unor categorii ale populaþiei
arbitrar alese (aceastã selecþie fiind o practicã necesarã supravieþuirii sistemu-
lui)24. Astfel, partidul unic devine, aºa cum aratã ºi Raymond Aron, „tiranul co-
lectiv, Principele care guverneazã potrivit propriilor dorinþe ºi în propriul sãu in-
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teres“25. Tuturor acestor trãsãturi li se adaugã o serie de derivate precum: accen-
tul pus pe industrializare, instituirea monopolului asupra tuturor organizaþiilor
sociale ºi politice, mãsuri de secularizare a societãþii ºi persecutarea Bisericii26.

Dincolo de toate aceste trãsãturi pe care filosofii politici le-au identificat ca
definitorii pentru un regim totalitar, trebuie subliniat rolul central pe care ideo-
logia marxist leninistã îl ocupã în cadrul totalitarismului comunist. Aceastã pozi-
þie privilegiatã este pusã deAlexandr Soljeniþîn pe seama faptului cã stalinismul,
cu teroarea sa, a fost posibil prin întâlnirea dintre sceleraþi (acei oameni care, în-
lãuntrul lor, au trecut „pragul nelegiuirii“) ºi ideologie (definitã ca „acea teorie
socialã care îl ajutã [pe scelerat] sã-ºi justifice faptele faþã de sine ºi faþã de alþii,
ºi sã nu audã reproºuri, nici blesteme, ci doar laudã ºi vorbe de cinstire“)27.Aºadar,
ideologia este, în primul rând, un element fãrã de care regimul nu poate funcþiona,
întrucât chiar ºi torþionarii au nevoie de justificare (faþã de sine ºi faþã de alþii)
pentru faptele lor. Aceastã realitate se datoreazã faptului cã, în mod natural, pen-
tru a face rãul, „omul trebuie mai întâi sã-l perceapã ca bine sau ca pe o faptã fi-
reascã ºi înþeleasã ca atare“28. În al doilea rând, ideologia este o forþã de expansiune
a puterii totalitare în sufletul celor pe care încearcã sã-i supunã, speculându-le
slãbiciunile lãuntrice. În acest sens, Maurice Cranston aratã cã un regim totalitar
ideal este cel în cadrul cãruia „populaþia nu este doar supusã ci ºi spãlatã pe creier“.
De aceea, se poate spune cã „cel mai totalitar regim este cel în care pãtrunderea
regimului în sufletul omului este completã“. Astfel, avem de-a face cu un regim
al cãrui principal scop este de a-ºi extinde monopolul ºi asupra personalitãþii
umane29. Aceastã pretenþie vine, aºa cum explicã ºi Leonard Schapiro, din însãºi
natura regimului totalitar care întruchipeazã o formã de tiranie nemaiîntâlnitã în
istorie, care combinã mai multe puteri specifice atât Statului cât ºi Bisericii. De
aceea, aratã Schapiro, Biserica reprezintã o forþã de rezistenþã în cadrul societã-
þilor totalitare întrucât ea oferã un standard moral alternativ faþã de cel impus de
regim ºi sprijinã moralitatea privatã împotriva asaltului controlului total30.

Din aceste caracteristici ale totalitarismului comunist deducem cã, prin însãºi
natura sa, acest tip de regim politic vizeazã instaurarea unui control absolut asu-
pra societãþii ºi, în cele din urmã, subjugarea conºtiinþelor oamenilor. Dacã pen-
tru atingerea primului scop, regimul se foloseºte de monopolul asupra tuturor
sectoarelor mecanismului social ºi, mai ales, de poliþia secretã ca instrument al
terorii, pentru pãtrunderea în interiorul sufletelor oamenilor, sistemul totalitar
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are nevoie de persuasiune (responsabilã cu aceastã dimensiune fiind ideologia).
Însã nici aparatul represiv, nici ideologia nu pot obþine rezultatele scontate dacã
omul nu consimte, la un moment dat, sã pactizeze cu rãul. De aceea, în ultimã
instanþã, rezistenþa la totalitarism se dovedeºte a fi, înainte de toate, o luptã lãun-
tricã. Acest lucru se explicã prin aceea cã, aºa cum aratã Soljeniþîn, „linia care
separã binele ºi rãul intersecteazã inima fiecãrui om“, astfel încât, „în decursul
vieþii unei inimi, aceastã linie îºi schimbã locul în ea fie împinsã de bucuria
rãului, fie eliberând spaþiul pentru binele înfloritor“31. O perspectivã asemãnã-
toare asupra rezistenþei ca rãzboi spiritual întâlnim la Pãrintele Gheorghe Calciu-
Dumitreasa care în cel de-al cincilea cuvânt al sãu cãtre tineri, rostit în Postul
Mare al anului 1978 la Biserica Radu Vodã, afirma cã „existã un rãzboi continuu
între bine ºi rãu, între dreptate ºi nedreptate, între libertate ºi prizonieratul de
idei, între puritate ºi corupþie; ºi toate aceste bãtãlii se dau pe un singur câmp de
luptã, care este inima omului“32.

În cazul investigaþiei filozofice întreprinse de Czeslaw Milosz asupra totalita-
rismului, observãm cã accentul cade nu atât pe dimensiunea exterioarã, a forþei
brute, specificã regimului comunist, cât mai ales pe latura privind rãzboiul din
interiorul omului, încercând sã surprindã dinamica deplasãrii acelei linii de de-
marcaþie dintre bine ºi rãu despre care vorbea Soljeniþîn. De aceea, pentru a afla
„cum poþi trãi ºi gândi în þãrile stalinismului“ ºi „cum se adapteazã fiinþa umanã
la condiþii neobiºnuite“33, gânditorul polonez analizeazã categoria cea mai expusã
la presiunea destructurantã, prin contradicþiile pe care le determinã, a Diama-
tului, ºi anume elita intelectualã din þãrile democraþiei populare. Ceea ce carac-
terizeazã viaþa acestor oameni este o totalã „vigilenþã a spiritului“, o neîntreruptã
„concentrare interioarã“, transpuse într-o „actorie de fiecare zi“ care sfârºeºte, de
cele mai multe ori, prin identificarea actorului cu rolul sãu34.

Captivitatea interioarã ºi caracterul apocaliptic
al secolului XX

Aºadar, aºa cum am arãtat mai sus, Czeslaw Milosz identificã drept cauzã a
coabitãrii dintre o parte a elitei intelectuale din þara sa ºi regimul totalitar co-
munist cedarea în faþa ideologiei materialist-dialectice. Noutatea modelului ex-
plicativ miloszian constã în faptul cã pune accent pe cedarea lãuntricã în faþa
Metodei. Intelectualul radiografiat de Milosz trãieºte un sentiment aproape reli-
gios în faþa Diamatului, vãzut ca un fel de misterium tremendum, concept prin
care Rudolf Otto descria esenþa sacrului. Cu alte cuvinte, intelectualii instrumen-
talizaþi de sistemul totalitar sunt, în primul rând, victime ale unei captivitãþii in-
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terioare, declanºate de sacralizarea ideologiei. De aceea, forþa persuasivã a Me-
todei constã în faptul cã reuºeºte sã determine în sufletul celor cãrora li se adre-
seazã un sentiment de fascinaþie ºi de fricã, în acelaºi timp.Aºa cum aratã Milosz,
aceastã fricã este mai mult de naturã ontologicã decât psihologicã întrucât vizeazã
nu atât perspectiva represaliilor fizice cât pe cea a pierderii sensului ºi a izvo-
rului creativitãþii. Mai mult decât atât, „Metoda este tainicã ºi nimeni nu o înþe-
lege bine, ceea ce-i sporeºte puterea magicã“35.

Caracterul tainic al Diamatului este, de fapt, rezultatul uzurpãrii Tainei auten-
tice despre care Milosz36 spune cã este prezentã în istoria biblicã. Dacã experi-
enþa religioasã trezeºte un respect faþã de Tainã, o trãire de evlavie care îmbogã-
þeºte sufletul, pseudotaina cu care se înconjoarã ideologia marxist-leninistã stri-
veºte persoana umanã, creându-i un sentiment de fricã ºi de angoasã. În acest
sens, demonstraþia miloszianã aratã cã forþa de subjugare lãuntricã de care s-a
dovedit capabil materialismul-dialectic provine din natura sa uzurpatoare, întrucât
s-a prezentat ca emanaþie a unei Istorii care „a luat locul divinitãþii“ în sufletele
oamenilor secolului XX37. Consecinþa acestei uzurpãri nu poate fi decât încer-
carea de preluare a unor atribute supraumane, respectiv plãsmuirea unui om nou
ºi dreptul de viaþã ºi de moarte asupra acestuia. Cu toate acestea, Milosz afirmã
tranºant cã ideologia uzurpatoare, ascunsã dupã masca infailibilitãþii ºtiinþei, se
va dovedi neputincioasã în faþa enigmei omului38.Acest aspect îl evidenþia ºi Ioan
Ianolide, care sublinia cã „Dumnezeu este realitatea care doare ºi umple de nã-
dejde omul secolului XX“39. Prin urmare, analiza lui Milosz se construieºte în
jurul conflictului dintre doctrina materialist-dialecticã uzurpatoare ºi caracterul
tainic al universului ºi al omului.

De asemenea, potrivit grilei interpretative milosziene, „influenþa magneticã“
exercitatã asupra oamenilor de metoda dialecticã este rezultatul insistenþei, fãrã
precedent în istorie, asupra „fluiditãþii ºi interdependenþei fenomenelor“. Astfel,
noutatea radicalã adusã de ideologia marxist-leninistã constã tocmai în reflec-
tarea principalei caracteristici a secolului XX ºi anume dispariþia firescului ca
urmare a unor condiþii sociale cu totul diferite de ceea ce fusese anterior. De fapt,
este vorba de o ieºire progresivã a lumii din matca ei naturalã, de o pierdere din
ce în ce mai mare a aºezãrii tradiþionale a vieþii, „fluiditatea ºi interdependenþa
devenind vizibile chiar ºi pentru cei mai tâmpi“. În consecinþã, era inevitabil ca
o ideologie bazatã pe „gândirea în categoriile miºcãrii“ sã fie receptatã drept „cel
mai sigur mijloc de a surprinde realitatea în flagrant“40. O astfel de înþelegere a
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ideologiei comuniste, ca reflectare la nivel conceptual a unui principiu dinamic,
o întâlnim ºi la RaymondAron care defineºte marxismul ca „filozofie a miºcãrii“41.
Din acest raþionament reiese faptul cã Czeslaw Milosz îºi întemeiazã perspectiva
criticã asupra totalitarismului comunist pe identificarea ºi analizarea naturii pa-
tologice a secolului XX. Astfel, ideea cã secolul XX se caracterizeazã printr-o
noutate radicalã faþã de epocile anterioare traverseazã ca un fir roºu întreaga
operã miloszianã. Ceea ce îi atrage atenþia în mod deosebit gânditorului polonez
este accelerarea fãrã precedent a dinamicii schimbãrilor. În acest sens, Milosz
considerã cã secolul XX este „fãrã îndoialã, mai multiplu ºi mai proteiform decât
oricare altul“42. Perceperea specificitãþii extrem de pronunþate a acestei perioade
istorice este exprimatã la Milosz într-un mod asemãnãtor celui în care Oswald
Spengler descria secolul XX ca fiind „un secol de extensie purã a activitãþii, ex-
cluzând producþia artisticã ºi metafizicã înaltã — s-o spunem sincer, o epocã fãrã
spirit religios, ceea ce traduce în întregime conceptul de mare metropolã — este
o epocã decadentã“43. Identificarea rãdãcinilor totalitarismului în fluiditatea spe-
cificã secolului XX, ca efect negativ ºi cumulat al întregii epoci moderne (a cãrei
esenþã este cultul ºtiinþei), îl apropie pe Milosz ºi de alte interpretãri clasice pri-
vind aceastã problematicã. Un reper în acest sens este Hannah Arendt care evi-
denþiazã un raport de cauzalitate între anumite caracteristici ale modernitãþii
(precum conferirea unei abstracþii deterministe conceptului de istorie sau modi-
ficarea perspectivei asupra muncii44) ºi apariþia totalitarismului.

Centrul de greutate al raportului cauzal modernitate — totalitarism cade,
însã, potrivit paradigmei interpretative arendtiene, pe apariþia societãþii de masse,
înþeleasã ca o consecinþã a prãbuºirii societãþii de clasã dominatã de burghezie
ºi, implicit, a sistemului de partide. Toate acestea, aratã Arendt, au dus la depoli-
tizarea populaþiei, fapt care a permis „majoritãþilor aþipite din spatele partidelor
politice“ sã devinã o singurã masã dezorganizatã ºi nestructuratã de indivizi fu-
rioºi45. Acest fenomen al pierderii simþului politic de cãtre populaþie este semna-
lat de Milosz ca fiind prezent ºi în cadrul civilizaþiei vestice, unde virtuþile civile
au decãzut atât de mult, încât tinerele generaþii din aproape toate þãrile nu mai au
conºtiinþa faptului cã Statul este un bun al lor pe care, la nevoie, trebuie sã-l apere
pânã la moarte46.Aºadar, atât pentru HannahArendt, cât ºi pentru CzeslawMilosz,
potenþialul totalitar al modernitãþii rezidã în prãbuºirea, relativizarea ºi diluarea
reperelor axiologice ºi sociale tradiþionale. Relevant, în acest sens, este faptul cã
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Milosz afirmã cã Metoda este „ca un ºarpe“, întrucât „ºarpele este neîndoielnic
o fãpturã dialecticã“ al cãrei corp este format exclusiv dintr-o coadã47. Tocmai
acest caracter ºerpuitor inaugurat ºi consolidat pe parcursul modernitãþii repre-
zintã, pentru gânditorul polonez, un semn în funcþie de care „ar trebui sã recu-
noaºtem evenimentele apocaliptice ale secolului XX“48. Mai mult decât atât, po-
trivit lui Milosz „cãderea comunismului nu înseamnã sfârºitul apocalipsei, pen-
tru cã apocalipsa se leagã de fluiditate, de absenþa bazelor solide“49. Aceastã idee
o gãsim exprimatã ºi de Valeriu Gafencu, simbol al rezistenþei intelectualilor ro-
mâni în închisori, care, în penitenciarul de la Târgu-Ocna, avertiza, în mod pro-
fetic, cu puþin înainte de a muri: „Comunismul va pieri, dar important este cu ce
va fi înlocuit“, întrucât „e grea sãrãcia, e gravã întemniþarea omului în sistem,
dar nimic nu e mai înspãimântãtor ca determinarea conºtiinþei, care transformã
omul într-o unealtã teleghidatã“50. Atunci când se referã la natura apocalipticã a
secolului XX, Milosz are în vedere, pe de o parte, un coºmar palpabil „care ºi-a
gãsit expresiile extreme în lagãrele de concentrare ºi în camerele de gazare“51 iar
pe de altã parte are în vedere o anumitã „stare de spirit particularã care încearcã
sã explice disperarea adãugând raþiuni a posteriori“52. Despre dimensiunea apo-
calipticã a istoriei vorbeºte, în mod explicit, ºi Leszek Kolakowski atunci când
se referã la secolul XX ca la un moment de apogeu al luptei dintre bine ºi rãu.
De aceea, potrivit filozofului polonez, domeniul politicii trebuie privit ca o arenã
predilectã a rãzboiului dintre Dumnezeu ºi diavol. Începând cu primele perse-
cuþii anticreºtine ºi continuând cu toate formele de secularizare ºi de eliberare
nihilistã a domeniilor vieþii publice de sub sancþiunea divinã ºi ecleziasticã, isto-
ria se înfãþiºeazã ca un lung ºir de ofensive ale rãului ºi de contraofensive ale bi-
nelui, acest rãzboi cu mizã ºi întemeiere metafizicã crescând în intensitate ºi
complexitate pe parcusul trecerii timpului53. Noutatea radicalã a veacului XX
constã tocmai într-o acumulare fãrã precedent a tensiunii apocaliptice ºi a mij-
loacelor de manifestare a ei. De data aceasta, aratã filozoful, atacul rãului s-a
concretizat în relansarea ideii de politicã bazatã pe adevãr (în opoziþie cu con-
tractul sau consensul). Rezultatul instrumentalizãrii ideii de adevãr în scopuri
politice a fost apariþia statelor ideologice (a cãror legitimitate se bazeazã pe pre-
tenþia cã cei care le conduc sunt ºi deþinãtorii adevãrului).Astfel, aratã Kolakowski,
„pãrintele minciunii s-a folosit de ideea de adevãr ca de o armã puternicã“, din
acel moment rãzboaiele purtându-se în numele adevãrului universal ºi fãrã cru-
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þare faþã de cei care i se opun54. Consolarea pe care o are omul în faþa acestei
ciocniri apocaliptice dintre bine ºi rãu este, subliniazã filosoful, promisiunea Re-
velaþiei cã lupta se va încheia cu biruinþa binelui ºi faptul cã nu suntem simpli
spectatori la aceastã competiþie „ci ºi participanþi la ea, drept care destinul nostru
se hotãrãºte chiar pe pista pe care alergãm ºi noi“55. O altã ilustrare asupra aces-
tei perspective o gãsim ºi la Ioan Ianolide, intelectual român trecut prin expe-
rienþele comuniste ºi autor al unor profunde reflecþii asupra fenomenului tota-
litar. Privind lucrurile prin prisma experienþei martirice a secolului XX, Ianolide
subliniazã cã „nimic nu este mai real decât sensul apocaliptic al istoriei“ ºi cã
„lupta este inevitabilã ºi necruþãtoare între puterile binelui ºi ale rãului“. De
aceea, istoria trebuie înþeleasã ca o arenã în care „stau faþã în faþã douã oºtiri an-
trenate de douã duhuri“56. Prin urmare existã „o încleºtare apocalipticã pe plan
politic, pe plan economic, pe plan artistic, în gândirea filozoficã, în formele ºti-
inþifice, în orânduirile sociale, cât ºi în conflictele militare“57. Atitudinea potri-
vitã faºã de aceastã realitate, este, potrivit lui dupã Ianolide, redescoperirea per-
spectivei istorice a spiritualitãþii creºtine ºi asumarea unui creºtinism eroic nu
neutral în faþa provocãrilor veacului58.

Un alt aspect care conferã secolului XX un caracter excepþional este, potrivit
lui Milosz, „apariþia umanitãþii în calitate de entitate, acolo unde nu existau decât
oameni împãrþiþi în caste diferite prin costume, mentalitate ºi moravuri“59. Este
vorba, aºadar, de o tendinþã de fluidizare a identitãþilor care aduce dupã sine o
progresivã dispariþie a imaginilor mitice (precum cele ale þãranului muncito-
rului, intelectualului) considerate, înaintea secolului XX, ca fiind eterne. Aceastã
umanitate ca entitate este specificã secolului XX întrucât ea este rezultatul dez-
voltãrii fãrã precedent a tehnologiei ºi a învãþãmântului universal60. În mod pa-
radoxal, aratã Milosz, acest acces ridicat la informaþie devine un mijloc de decã-
dere a omului întrucât el este menþinut în mod deliberat la un nivel intelectual
scãzut, prin intermediul televiziunii ºi al revistelor ilustrate. Astfel, în ciuda pro-
gresului tehnic, mijloacele media ale secolului XX s-au dovedit a avea pentru
spirit aceleaºi efecte pe care le aveau pantofii care rãneau picioarele femeilor în
China anticã. Pe de altã parte, cultura practicatã de elitã tinde sã se reducã la un
ansamblu de rituri „impuse de snobism ºi suportate cu plictisealã“61. Aceastã
concluzie a lui Milosz a fost confirmatã ºi de cercetãri de antropologie culturalã
privind societatea occidentalã. Potrivit unei astfel de cercetãri, orice sistem poli-
tic ce tinde sã devoreze formele culturale din jur, poate fi catalogat drept totali-
tar. Aceastã formã de sistem politic se poate manifesta fie prin impunerea cu aju-
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torul baionetei, fie mai subtil, cum e în cazul regimurilor tehnocratice. Totalita-
rismul tehnocratic nu mai apeleazã la coerciþia prin forþã ci preferã sã exploateze
încrederea populaþiei în perspectiva ºtiinþificã asupra lumii ºi sã manipuleze si-
guranþa ºi confortul pe care ºtiinþa promite cã le oferã. Potenþialul unui astfel de
totalitarism tehnocratic este vãdit ilustrat, potrivit lui Roszak, de societatea oc-
cidentalã postbelicã62.

Þinând cont de cele analizate pânã acum, putem afirma cã o caracteristicã a
modelului explicativ miloszian este evidenþierea caracterului inaugural, de nou-
tate radicalã al secolului XX, în sensul cã acesta este vãzut pe de o parte ca o su-
mã a tuturor proceselor modernitãþii iar, pe de altã parte, ca moment de început
al unui alt tip de experienþã istoricã. Astfel se explicã faptul cã, pentru gânditorul
polonez, fenomenul totalitar nu este un accident petrecut, întâmplãtor, în secolul
XX, ci este consecinþa degradãrii conºtiinþei religioase a umanitãþii ºi întroni-
zarea ºtiinþei ca idol al omului modern. De aceea, analizând perioada cu care a
fost contemporan ºi, în special, experienþa comunistã, Milosz îºi îndreaptã privi-
rea atât cãtre trecut, cât ºi cãtre secolul XXI pe care nu-l vede deloc izbãvit de
principiul nihilist afirmat cu atâta putere în veacul XX. Elementul de continui-
tate dintre cele douã secole este, potrivit lui Milosz, relaþia dintre spiritul scien-
tist ºi mentalitãþi, astfel încât devine „imposibil de trasat o frontierã precisã între
imaginaþia inspiratã de tehnicã ºi reflecþia filozoficã“63. Este vorba, în primul
rând, de faptul cã ideea progresului tehnic necontenit, implicatã de idolatrizarea
ºtiinþei, a dus la conturarea unui tip specific de perspectivã asupra viitorului. Dacã
secolul XIX, venit dupã secolul Raþiunii ºi caracterizat prin instalarea scientis-
mului pe poziþia de curent dominant, se manifestã, din acest punct de vedere, ca
un secol al entuziasmului64, al unui optimism neþãrmurit legat de viitor, cu totul
altfel stau lucrurile în ceea ce priveºte secolul XX. În esenþã, este vorba de ten-
siunea dintre curentul romantic (înþeles atât din punct de vedere literar cât ºi ca
opþiune filozoficã) ºi tipul de sensibilitate specific scriitorilor din veacul XX. În
ceea ce priveºte paradigma romanticã, este vorba, în special, de o speranþã ne-
condiþionatã în venirea unui nou mileniu al umanitãþii, perspectivã rezultatã din
preluarea unei versiuni laicizate a lui Joachim de Fiore (care vorbea de inevitabi-
litatea instaurãrii unui veac al Spiritului)65.

Soluþia rãsãriteanã: rezistenþa prin cuvânt

Aºadar, pentru Milosz, totalitarismul comunist nu este o particularitate geo-
graficã sau culturalã ci reprezintã, în primul rând, ipostazierea politicã a nihilis-
mului specific modernitãþii. De aceea, prãbuºirea comunismului ca regim politic
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nu înseamnã decât consumarea unei ipostaze a nihilismului ºi debutul alteia.
Aceastã concluzie i-a fost facilitatã gânditorului polonez de contactul cu socie-
tatea apuseanã ºi de analizarea acesteia din perspectiva unei experienþe de inte-
lectual rãsãritean care a cunoscut regimul totalitar produs de ideologia marxist-
leninistã. Aceastã experienþã îi permite lui Milosz identificarea unui principiu ni-
hilist ca sursã a douã tipuri de totalitarism: cel comunist, bazat pe represiune ºi
cel occidental bazat pe relativizarea ierarhiei axiologice. Situându-se pe aceastã
poziþie, Milosz indicã drept simptom al totalitarismului faptul cã „graniþa dintre
cuvânt ºi realitate se estompeazã, pentru cã totul a devenit relativ“66. Astfel, per-
vertirea limbajului (prin subminarea relaþiei dialogice dintre cuvânt ºi realitate)
s-a realizat în þãrile blocului comunist prin ideologie (fapt pentru care regimurile
politice din aceastã zonã sunt descrise ca logocraþii populare) ºi continuã, po-
trivit lui Milosz, în Occident, prin extinderea nelimitatã a unei filozofii care neagã
existenþa unei realitãþi obiective. Totalitarismul comunist a arãtat cã dezrãdãci-
narea limbajului din matca realitãþii creazã posibilitatea instrumentalizãrii arbi-
trare a cuvântului ºi transformarea lui într-o armã ideologicã „mai puternicã decât
tancurile“, menitã sã demonstreze „ceea ce este necesar suveranilor la momentul
respectiv“67. De aceea, vãzând în nihilismul civilizaþiei occidentale o pervertire
a funcþiilor cuvântului asemãnãtoare celei petrecute în spaþiul prins de menghina
ideologiei marxist-leniniste, Milosz afirmã necesitatea unei rezistenþe împotriva
relativismului generalizat, prin apãrarea unuia dintre ultimele bastioane ale lumii
vechi, respectiv limba nealteratã. În condiþiile în care „filosofie nu mai existã, iar
ºtiinþa nu mai ajutã la nimic“, Milosz considerã drept necesarã afirmarea cu tãrie
a existenþei unei realitãþi obiective ºi a faptului cã „arta înseamnã contactul cu
aceastã realitate în încercarea de-a o cuprinde“68. Aceastã focalizare asupra im-
portanþei cuvântului ca energie de rezistenþã antitotalitarã nu trebuie sã ne sur-
prindã, întrucât ea se încadreazã într-un foarte bine reprezentat filon al tradiþiei
gândirii politice. Mai mult decât atât, ceea ce considerãm a fi critica central-eu-
ropeanã ºi rãsãriteanã a totalitarismului se centreazã tocmai pe valorificarea lup-
tei ºi rezistenþei prin cuvânt. Emblematic în acest sens este, fãrã îndoialã, mode-
lul preotului ortodox Gheorghe Calciu-Dumitreasa care prin cele ºapte predici
cãtre tineri rostite în perioada Postului Mare al anului 1978 a reuºit sã arate cã
prin cuvânt se poate înfrunta ºi birui un întreg mecanism ideologic ºi de repre-
siune. De aceea, Nicolae Steinhardt avea sã afirme, tranºant, cã „singura ºansã
de supravieþuire a creºtinismului rãsãritean este aceea a unui rãzboi întru Cu-
vânt“ astfel încât „soluþia noastrã e aceea a lui Calciu-Dumitreasa...“69. Rezis-
tenþa prin cuvânt adicã prin rostirea adevãrului ºi prin zidirea unor zone de liber-
tate spiritualã într-o lume totalitarã poate fi consideratã, aºadar, drept marcã
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identitarã a modului rãsãritean de a înþelege raportul dintre spiritual ºi politic. În
acest sens argumenteazã ºi Leszek Kolakowski prin afirmarea convingerii cã „ºi
cuvântul este o formã deosebitã de acþiune ºi poate avea cele mai bune ºi cele
mai proaste consecinþe“70. Aleksandr Soljeniþîn, la rândul sãu, constatând cã în
faþa cuvântului care rosteºte adevãrul sistemul totalitar se clatinã din temelii, îºi
exprima convingerea cã „simplul cuvânt trebuie sã urneascã din loc blocul inert
al materiei“, întrucât „la un simplu strigãt se pornesc uneori avalanºele în munþi“71.

Revenind la Milosz, trebuie adãugat cã remediul pe care gânditorul polonez
îl propune pentru situaþia de progresivã degradare a lumii este deosebit de repre-
zentativ pentru dimensiunea teologico-politicã a filozofiei sale. Este vorba despre
indicarea „menþinerii dimensiunii verticale a creºtinismului“ ca singur antidot
eficient împotriva fenomenului (cel mai vizibil în sistemul educaþional occiden-
tal) de pierdere a „criteriilor de selecþie“ ºi a „bazelor ferme“, care a adus socie-
tatea contemporanã în situaþia de a se târîi de la o zi la alta72.

Destinul popoarelor mici: transfigurarea suferinþei

Pe de altã parte, deºi este adept al unei interpretãri a istoriei în funcþie de par-
ticularitãþile geografice, scriitorul polonez subliniazã universalitatea spaþialã a
spiritului timpului. În acest sens, Milosz ia similitudinile dintre miºcãrile literare
ºi autorii secolului XX din întreaga lume, drept un argument pentru ideea cã ex-
istã „o substanþã misterioasã a timpului“ care determinã asemãnãri profunde între
oamenii care trãiesc în aceeaºi epocã73. Intuim aici o corespondenþã cu perspec-
tiva spenglerianã asupra relaþiei dintre timp ºi spaþiu. Pentru filosoful german
modul în care mentalitatea ºtiinþificã, modelatã de Aristotel ºi Kant, înþelege
relaþia dintre timp ºi spaþiu este artificialã ºi cu o putere explicativã redusã. Po-
trivit lui Spengler, înþelegerea spaþialã, geometricã, a timpului (prin reprezen-
tarea liniarã a acestuia), aºa cum este ea descrisã de categoriile kantiene, rateazã
esenþa temporalitãþii. Mult mai aproape de înþelegerea acestei esenþe decât fi-
losofii sistematici sunt gânditorii contemplativi, muzicienii sau poeþii întrucât
„numai sentimentul nostalgiei originilor ºi interpretarea lui prin ideea de destin
îngãduie de acum accesul la problema timpului“74. Astfel, potrivit perspectivei
spengleriene, întrucât viul nu poate fi determinat mecanic, timpul, având un ca-
racter organic, se aflã în opoziþie cu spaþiul mort, fiind o antinomie, nu un core-
lativ al acestuia. De aceea, în timp ce „spaþiul e un concept“, „timpul este un nu-
me pentru desemnarea Incoercibilului, un simbol sonor înþeles greºit când vrem
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sã-l tratãm drept concept ºtiinþific“75. Prin urmare, timpul este mai degrabã un
mister care trebuie adulmecat prin sensibilitate ºi nostalgie, aºa cum au fãcut
Platon ºi Goethe. Totodatã, aratã Spengler, ceea ce scapã perspectivei mecani-
ciste este legãtura profundã dintre timp ºi noþiunile de destin ºi vocaþie, specifice
categoriei viului. Într-un mod asemãnãtor, Milosz înþelege temporalitatea ca mi-
ster ºi ca realitate dinamicã a cãrei reprezentare este filtratã de experienþa, des-
tinul, vocaþia ºi sensibilitatea persoanelor ºi popoarelor. De aceea, raportându-se
prin prisma experienþei personale la specificul tragic al secolului XX, Milosz
este capabil sã vorbeascã despre destinul popoarelor mici din Europa Centralã ºi
de Est. Din momentul în care acest destin a fost hotãrât de pactul Ribbentrop-
Molotov76, timpul pentru aceste popoare a curs altfel decât pentru cele din Apus,
ºi anume filtrat ºi decantat prin suferinþã. Astfel, subliniazã Milosz, nu numai ex-
perienþa de viaþã îºi pune amprenta asupra timpului ci ºi invers, „elementul tim-
pului schimbã calitatea faptelor“ întrucât „teroarea practicatã multã vreme nece-
sitã un aparat permanent ºi capãtã caracterul durabil al unei instituþii“77. Totodatã,
pentru Milosz esenþa timpului, ca substanþã tainicã a Istoriei, poate fi surprinsã
prin intermediul unui detaliu de viaþã concretã (precum cel al mâinii de refugiat care
oferã, grijuliu, o ceaºcã de ceai unui copil pe peronul unei gãri)78, comprimând
în acea clipã de observaþie un întreg destin personal, colectiv ºi de generaþie.
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