
Timpul, Hobbes sau Rousseau? 

Uroborus - șarpele care își înghite propria coadă, este una dintre primele 

reprezentări ale cercului. Simbol al unității primordiale, cercul subliniază ciclul 

nesfârșit al timpului și al universului. Puține sunt lucrurile asupra cărora s-a 

ajuns la o acceptare universală de-a lungul istoriei, printre exemple se numără 

unitățile de măsură a timpului, calendarul și unele denumiri de locuri. Toate 

sunt în fapt convenții acceptate. 

Consumându-și propria esență, timpul aleargă precum un punct de-a 

lungul cercului, fără a porni de undeva și fără a ajunge vreodată la un capăt. 

Potrivit principiului incertitudinii formulat de Heisenberg, nu putem fixa un 

început al timpului, deoarece acela ar sfârșitul iar la sfârșitul timpului 

observatorul mult prea înghesuit fiind de Riemann1, dispare înainte de a 

întâlni puctul terminus. 

Deopotrivă apus înaintea răsăritului și răsărit înaintea apusului, Soarele 

își parcurge propriul cerc (eliptic) marcând relativitatea existenței și aparent 

inocentele noastre convenții, asupra originii cărora ne aplecăm din ce în ce mai 

rar.  

Heribert Illig, istoric german, afirmă că anul real în care ne aflăm este 

1724, adică aproape 300 de ani de istorie ar fi fost inventaţi. Illig a propus în 

1991 teoria numită „Phantom Time Hypothesis”, potrivit căreia în jurul anului 

1000 trei lideri ai lumii Papa Silvestru al II-lea2, împăratul german Otto al 

III-lea al Sfântului Imperiu Roman3 şi împăratul bizantin Constantin 

VII Porfirogenet4, au conspirat pentru schimbarea timpului istoric cunoscut. 

Cei trei ar fi aranjat că anul în care Otto şi-a început domnia să fie 1000, „Anul 

Domnului”, şi nu 996. Illig susţine că cei trei au modificat documente şi au creat 

evenimente istorice false. Mai mult, istoricul a spus că Charlemagne (Carol 

cel Mare) nu a existat şi este, de fapt, o legendă similară cu cea a Regelui 

Arthur. În final, în urma acestor modificări, au fost adăugaţi 298 de ani falşi de 

istorie, cândva între anii 600 şi 1000. 

În 1651, Thomas Hoobes5, în Leviathan, a formulat teoria potrivit 

potrivit căreia natura umană a omului este în esență crudă, ostilă și violentă, 

 
1 Georg Friedrich Bernhard Riemann matematicianul german cu importante contribuții în analiza 
matematică și geometria diferențială, studii precursoare ale drumului spre teoria relativității generalizate. 
2 Silvestru al II-lea, nume laic Gerbert d'Aurillac, a fost papă al Romei, între 2 aprilie 999 și 12 mai 1003 
3 Rege al Germaniei încoronat în Catedrala din Aachen în 983 la vârsta de 3 ani. A încercat resuscitarea 
gloriei din trecut a Romei antice, în fruntea unui stat teocratic. Moare în 24 ianuarie 1002 la numai 22 de 
ani.  
4 Constantin VII Porfirogenetul sau Constantinus Porphyrogenicus 6 iunie 913 d.Hr. – 9 noiembrie 959 

d.Hr., împărat bizantin, fiul lui Leon VI Filozoful și al Zoei Karbonopsina.  
5 filozof englez, cunoscut pentru tratatul său Leviatanul, a scris despre filozofie politică, oferind o definiție 
a naturii umane ca o formă de cooperare auto interesată. 
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starea naturală a omului fiind ”bellum omnium contra omnes”. Prin urmare, este 

nevoie de conducători puternici, regi, pentru a aduce pace și stabilitate unei 

societăți. Teoria a fost apreciată și promovată de regii Europei și a devenit 

înțelepciune convențională aproape general acceptată și în zilele noastre. Unul 

dintre argumentele lui Hobbes a fost că egoismul domină natura umană, 

folosind expresia lui Plaut: ”homo homini lupus est6” 

În 1753, Jean Jacques Rousseau a publicat Contractul Social7 – 

teoria potrivit căreia natura umană a omului este decentă, cinstită și prietenoasă 

și nu este nevoie de un rege puternic pentru a construi o societate pașnică și 

cooperantă. Rousseau l-a criticat pe Hobbes, ceea ce l-a făcut nepopular în 

vremea lui. Însă peste ani trăim în convenția societății descrise de Rousseau, 

legiferăm și reglementăm viața societății ca atare. 

În secolul 21, istoricul Yuval Noah Harari8 a devenit celebru prin 

reconsiderarea, în principal, filosofiei lui Hobbes, cu câteva amendamente și 

avertismente, pentru a anticipa parte din critici sau neîmpliniri în prezicerea 

viitorului. El a prevăzut pentru Homo Sapiens-organic un sfârșit posibil al 

speciei, la care se va ajunge organic atunci când o rețea anorganică de 

supercomputere ar prelua conducerea lumii. 

În opoziție, natural, istoricul Rutger Bregman9 a dezvoltat ideile 

filosofiei lui Rousseau pledând pentru o viața mai productivă și mai echitabilă, 

bazată pe trei idei principale: un venit universal și necondiționat pentru fiecare, 

o săptămână de muncă de cincisprezece ore și desființarea granițelor pentru 

facilitarea schimbului liber de cetățeni între toate națiile. Din nou s-a refăcut 

cercul, aceleași ”yin și yang” pe care se fundamentează gândirea umană: natura 

agresivă și dominată de lupta pentru supraviețuire și teritorii și natura umană 

care înflorește prin colaborare și resurse împărtășite. 

Cu câteva milenii în urmă, regatele și imperiile din Asia aveau dinastii 

puternice de conducători și erau ocupate ca filosofie centrală de muncă și acțiune 

cu luptele pentru extindere și noi teritorii – o cultură a războiului care consuma 

 
6 homo homini lupus est (Omul este lup pentru om) - expresie latină a cărei origini o regăsim în textul 
Asinaria de Plaut (195 ÎHr). Fraza integrală este: „Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non 
novit”. Uneori este tradusă și sub forma „omul este lup omului”, făcând trimitere la ideea că omul este 
inamicul omului.  
7 Jean Jacques Rousseau, 1712 – 1778, filozof elvețian, scriitor și compozitor, unul dintre cei mai iluștri 
gânditori ai Iluminismului; 
8 Yuval Noah Harari, n. 1976, istoric israelian, profesor titular la departamentul de Istorie al 
Universității Ebraice din Ierusalim. Este autorul cărților de succes internațional Sapiens Scurtă istorie a 
omenirii (2011, tradusă în românește în 2017) și Homo Deus Scurtă istorie a viitorului (2015, tradusă în 
românește în 2018). 
9 Rutger C. Bregman, n. 1988, popular autor olandez de istorie, filosofie și economie. Volumul său 
Utopia for Realist: How we can build the ideal world a fost tradus în 32 de limbi și i-a adus titlul neoficial 
de ”copil minune al noilor idei”. 
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cele mai multe resurse. În Europa, perioada Evului Mediu a evidențiat limita de 

dezvoltare teritorială astfel încât începând cu secolul al XV-lea, Spania și apoi 

Portugalia au trecut mările și oceanele pentru teritorii și resurse noi. Populațiile 

din aceste teritorii au fost supuse și asimilate. Celelalte puteri europene s-au 

mobilizat pentru cucerirea și colonizarea teritoriilor din Asia de Sud și Africa. 

Civilizația europeană, impusă prin forța armelor, exploatarea resurselor 

naturale și bolile ”exportate” a prosperat. Acesta a fost contextul pentru o nouă 

convenție unanim acceptată – supremația omului alb. Practic, culoarea pielii 

te transformă într-o ființă superioară și îți legitimează abuzurile, privilegiile, 

dominația socială, economică și politică. 

În secolul XVIII, cele 13 colonii britanice de pe coasta Atlanticului s-au 

revoltat și, după șapte ani de război și mult sprijin din partea Franței au câștigat 

dreptul la autodeterminare. În loc să stabilească un nou regat, eventual parte a 

Franței, noile State Unite ale Americii au scris, prin voința liderilor lor, parte din 

ei inspirați de ideile revoluționare europene, o Constituție a celor trei puteri 

legale, prin care puterea ”regelui înțelept” al lui Hobbes să fie ”spartă”. În loc de 

un rege dinastic conducerea urma să fie asigurată de un președinte ales de către 

oameni (sigur inițial doar de bărbați albi, cu proprietăți). Și nimeni nu a mai 

rămas ”deasupra legii”, nici măcar Președintele. 

Dacă istoria este ciclică și dacă acum ideile lui Rousseau par să fi câștigat 

disputa cu Hobbes, am încredere că acesta din urmă nu a avut ultimele 

reprezentări în societatea globală. Harari a scris acum câțiva ani că ”omenirea a 

depășit războiul, foametea și pandemiile”. Criza cu care ne confruntăm nu îi dă 

dreptate și aștept următorul titlu pentru o re-punere în perspectivă. 

În ultimii ani, social media și noile tehnologii ne-au expus la un nivel fără 

precedent al informațiilor. Această expunere vine cu un preț - al timpului 

consumat fără răgaz, fără reflecție, fără chestionări. Risipirea aceasta de timp ne 

pregătește pentru o altă etapă de evoluție. Vom fi oameni lupilor din noi sau 

devenim lupi inclusiv pentru oamenii din noi? Care va fi epilogul secolului 21? 
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