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Abstract. The subject-matter of this paper is to try to find out some reference points in order
to understand many dilemmas which accompanied modern society – its birth, evolution and spread
throughout countries and centuries. The most frequent such dilemmas concerned the paramount
criteria for choosing between individual or societal matters, between private propriety or public
(state) one, between private or public interests, between market mechanism or government policy as
basis of the best decisions in human actions and matters. While analyzing such inconsistencies and
dilemmas we can better understand the real nature of modernity and liberalism, especially what some
researchers call “postmodernity”.
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Mutaþiile care au avut loc în lume în ultima treime de
secol pe plan tehnologic, economic ºi politic (rãspândirea
tehnicilor electronice de calcul ºi comunicare,
globalizarea economicã ºi disoluþia blocului fostelor state
comuniste), însoþite de persistenþa unor inegalitãþi
ºocante în ce priveºte condiþia umanã în diferite zone ale
globului pãmântesc, au alimentat intensificarea
confruntãrilor ideologice dintre diferite grupuri ale
societãþii ºi dintre conducãtorii diferitelor state.
Treptat s-au schimbat în mod sensibil orizontul ºi
registrele desfãºurãrii activitãþii intelectuale ºi
publicistice, s-au diversificat reperele ºi prioritãþile în
funcþie de care gânditorii din diferite straturi sociale ºi
din diverse zone ale lumii apreciazã natura ºi urmãrile
diferitelor evenimente ºi procese sociale.
Vechi prejudecãþi întreþinute timp de secole continuã
sã se amestece cu progresele spectaculoase ale cunoaºterii
umanitãþii, iar umbra rãzboiului „rece” – care pãrea a se fi
încheiat în anul 1989 –, precum ºi „scânteile” rãzboaielor

calde, prezente încã în viaþa de toate zilele a unor popoare,
continuã sã întunece dreapta judecatã a unor gânditori
din zilele noastre.
Complexitatea ºi caracterul conflictual al majoritãþii
problemelor acute aflate la ordinea zilei pe agenda
cercetãtorilor ºi a analiºtilor presupun eforturi deosebite,
competenþã, discernãmânt ºi înþelepciune, dacã se doreºte
înþelegerea lor corectã, explicarea lor pentru marele
public ºi, mai ales, rezolvarea lor în mod constructiv, în
sprijinul progresului general.
Referindu-se la condiþionarea complexã a problemelor
sociale din ultimul timp, Thierry de Montbrial aratã cã
„Marile conflicte din secolul XX au avut o puternicã tentã
ideologicã ºi mai ales geopoliticã..., ale cãror surse
intelectuale dateazã din secolul precedent. În perioada
dintre cele douã rãzboaie mondiale, ideologia fascistã ºi
aspiraþia spre controlul unor întinse teritorii bogate în
resurse naturale ºi umane au cãlãuzit atât nazismul (Drang
nach Osten, afirmarea superioritãþii „rasei ariene”), cât ºi
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imperialismul japonez (sfera de coprosperitate). Dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial, conflictul Est-Vest –
încarnat de duopolul americano-sovietic – a fost dominat
de opoziþia între ideologia liberalã, care a obþinut în mod
progresiv o poziþie confortabilã datoritã succeselor
economice, sociale ºi culturale occidentale, ºi ideologia
marxist-leninistã, foarte eficace în 1945, dar care a slãbit
treptat, ca urmare a eºecurilor repetate în aceste trei
domenii ale URSS ºi ale sateliþilor sãi. Aceastã opoziþie
ideologicã a marcat puternic condiþiile decolonizãrii ºi
moºtenirea sa. Precum vulcanii, conflictele pot fi latente
ºi pot sta multã vreme în adormire. Ele pot, de asemenea,
ca, pe perioade lungi, sã bubuie, agitate de o furie
stãpânitã. Într-o bunã zi, aceastã furie izbucneºte ca efect
al unor cauze imediate mai mult sau mai puþin
contingente”( Montbrial, 2003, pp. 88-89).
Revenirea impetuoasã a liberalismului în
prim-planul miºcãrii intelectuale din ultimele decenii,
inclusiv în transmisiunile mediatice, mai ales sub forma
lui extremã, absolutizantã a libertarismului ºi a
„fundamentalismului de piaþã” (liberalismul
globalizant), a readus în conºtiinþa gânditorilor din
zilele noastre problema valorilor fundamentale pe care
se bazeazã modernitatea (libertate, democraþie,
egalitate, individualism, toleranþã, drepturile omului ºi
ale cetãþeanului, suveranitatea poporului, suveranitatea
statelor naþionale etc.), precum ºi problema cardinalã a
relaþiei dintre democraþie ºi liberalism.
În acest climat intelectual efervescent, dar din pãcate,
lipsit, de multe ori, de claritate, copleºit de ambiguitãþi
conceptuale ºi însoþit de practici politice discutabile, care
nu sunt susþinute întotdeauna de argumente ºi dovezi pe
mãsura pretenþiilor afiºate, este firesc sã sporeascã
interogaþiile în legãturã cu semnificaþia realã a valorilor
modernitãþii ºi a principiilor liberalismului.
Pe marginea acestor probleme, încercãm, în continuare,
sã semnalãm câteva dileme cu care s-a confruntat
modernitatea, precum ºi unele particularitãþi ale modului
cum au fost percepute acestea, din perspectiva unor grupuri
de interese diferite. Nu este lipsit de interes, cu acest prilej,
sã observãm ºi distanþa apreciabilã care existã între criticile
reciproce dure pe care ºi le aduc protagoniºtii principalelor
curente de gândire politicã ºi social-economicã ºi relevanþa
practicã scãzutã a acestora.
Privind lucrurile din perspectiva marelui public se
creeazã adeseori impresia cã existã un raport invers
proporþional între volumul în creºtere al publicaþiilor
(inclusiv al emisiunilor media), pe marginea problemelor
la care ne referim, ºi eficienþa lor practicã. Existã, de
asemenea, impresia cã, pe mãsurã ce se accentueazã forma
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sofisticatã în care sunt tratate problemele stringente ale
timpului nostru, se amânã ºi se restrâng soluþiile practice
eficiente pentru acestea. Situaþia se aseamãnã cu un
eºafodaj înalt ºi complicat, construit pe o bazã îngustã ºi
lunecoasã, care poate pune în pericol întreaga construcþie,
chiar ºi temelia pe care a fost ridicatã aceasta.

1. Dilemele modernitãþii în raport cu societatea
medievalã ºi cu sine însãºi
Timp de peste un mileniu, de la criza finalã ºi
disoluþia imperiului roman ºi pânã în zorii epocii moderne
(secolele al XIV-lea – al XVI-lea), viaþa zilnicã a
populaþiei din Europa, îndeosebi din partea ei vesticã ºi
centralã, s-a desfãºurat sub semnul unor imperative
profund contradictorii, generatoare de frãmântãri sociale
fãrã de sfârºit.
Prin impactul lor pe termen lung, trei perechi dintre
aceste imperative, aflate în opoziþie, s-au dovedit a fi nu
numai un izvor de suferinþã pentru masa largã a
populaþiei ºi de riscuri pentru minoritatea privilegiatã,
ci, în parte, ºi un vehicul al progresului general. Este
vorba, în primul rând, despre opoziþia dintre autoritatea
spiritualã a timpului (biserica) ºi autoritatea laicã
(stãpânii de pãmânt ºi monarhul – vârful piramidei
feudale); în al doilea rând, despre contrastul dintre
superstiþii (datorate ignoranþei majoritãþii populaþiei)
ºi cunoaºterea experimentalã ºi, mai apoi, raþionalã
(ºtiinþele); în sfârºit, contradicþia dintre obedienþa
majoritãþii populaþiei faþã de dubla stãpânire a timpului
(biserica ºi statul) ºi rãzvrãtirea unor reprezentanþi mai
luminaþi ai populaþiei împotriva celor douã stãpâniri,
mai ales în legãturã cu excesele insuportabile ale
acestora ºi nedreptãþile derivate din ele.
Împletirea dintre aceste imperative a dus la schimbãri
continue, uneori abia perceptibile, alteori furtunoase ºi
de anvergurã, marcând evoluþia societãþilor din Europa,
ca de altfel a întregii umanitãþi, pe drumul atât de sinuos
a ceea ce, cu un termen general ºi disputat, se numeºte
progres. Dupã anvergura ºi promotorii lor, dupã
obiectivele urmãrite ºi mijloacele folosite, paºii, respectiv
etapele mai însemnate ale evoluþiei respectivelor societãþi
au purtat denumiri deosebite, printre care: reforme,
rãscoale, revoluþii, rãzboaie etc.
Comerþul între oameni ºi þãri, dar mai ales comerþul la
mare distanþã, a avut contribuþii însemnate la alimentarea
preocupãrilor de schimbare în viaþa ºi în activitatea
popoarelor lumii, inclusiv a celor europene. Este vorba
mai ales de douã consecinþe importante pe termen lung:
facilitarea comunicãrii între popoare ºi þãri, precum ºi

n

datora poporul simplu (partea covârºitoare a „stãrii
a treia”) minoritãþii privilegiate, inclusiv statului;
sub aspect administrativ ºi politic, era vorba de o
excesivã fãrâmiþare teritorialã ºi de o multitudine
de taxe care trebuiau plãtite autoritãþilor locale
pentru a intra ºi a parcurge teritoriul supus
jurisdicþiei lor.

Vârfurile „stãrii a treia” (negustori, bancheri ºi
industriaºi) au ºtiut sã-ºi negocieze avantajele materiale
(bogãþia ºi câºtigurile excepþionale) în raport cu
deþinãtorii puterii politice din perioada finalã a feudalismului (monarhul ºi nobilii). Ei au fãcut un compromis cu
puterea politicã, obþinând anumite concesii economice.
Practic, ei ºi-au cumpãrat anumite privilegii în schimbul
unui sprijin financiar acordat celor puternici din societatea
medievalã, puternic ºubrezitã.
Politica economicã externã protecþionistã, practicatã
de statele naþionale la graniþa dintre evul mediu ºi epoca
modernã, reprezenta unul dintre cele mai elocvente
exemple de împletire a intereselor burgheziei în
ascensiune cu interesele statului din acea vreme. Ulterior
s-a constatat cã aceastã politicã, bazatã pe privilegii
(ce-i drept, într-un anumit fel, „cumpãrate”), s-a dovedit
a fi un dublu instrument în lupta „stãrii a treia”, îndeosebi
a burgheziei pentru emancipare ºi prosperitate: pe de o
parte, ea a subminat privilegiile tradiþionale ale
deþinãtorilor de pãmânt, limitând, totodatã, ºi concurenþa
negustorilor din alte þãri, dar, pe de altã parte, ea a construit
un pilon solid pentru un viitor privilegiu economic în
propriul ei avantaj. Este vorba despre un privilegiu mai
greu perceptibil, la prima vedere, întrucât temelia lui se
situa în afara politicului, pe terenul mai vast ºi mai difuz
al economiei. Pe termen lung, dupã ce acesta s-a maturizat
ºi s-a consolidat, el a îmbrãcat forma avantajului absolut
ºi a avantajului relativ în comerþul internaþional. Acest
dublu avantaj izvora din superioritatea productivitãþii
muncii în þãrile în care operatorii din economie au ºtiut,
de la început, sã construiascã în mod deliberat pârghiile
tehnico-economice (în special, progresul tehnic) care
declanºau ºi amplificau sporirea masivã a bogãþiei.
„Spiritul modern” (burghez), care, pe mãsurã ce se va
maturiza ºi se va consolida, va recurge la rafinarea ºi
ºlefuirea imaginii sale publice, va fi conceptualizat, în
cele din urmã, sub denumirea de „liberalism”.
Ca filozofie politicã ºi ca ideologie, liberalismul a
fost o componentã esenþialã a alianþei sociale care a luptat
împotriva privilegiilor medievale, îndeosebi împotriva
celor politice. Din pãcate, promotorii liberalismului au
avut o atitudine ambiguã faþã de privilegiile existente la
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acumularea de avuþii ºi cunoºtinþe, în proporþii mai mari
sau mai mici ºi în ritmuri diferite, de cãtre operatorii din
economie ºi de cãtre statele de care depindeau aceºtia.
Comerþul a contribuit nu numai la acumularea de
resurse materiale ºi bãneºti (capitalul), care au susþinut
apoi alte activitãþi în direcþia schimbãrii (îndeosebi
meºteºugurile ºi industria), ci ºi la conturarea unei
mentalitãþi noi, calificatã cu atributul de „modernã”, prin
contrast cu gândirea ºi stilul de viaþã tradiþionale,
motive pentru care unii istorici au considerat comerþul ca
un factor revoluþionar.
Printre caracteristicile mentalitãþii moderne se
numãrã calculul economic raþional (bazat pe compararea
cheltuielilor ºi a câºtigurilor), preþuirea muncii fizice ºi
intelectuale sistematice ºi ordonate, spiritul de economie,
inovaþia tehnicã ºi managerialã, concurenþa dintre
operatori pe piaþã pentru a vinde cât mai mult ºi a obþine
profituri cât mai mari. Mentalitatea modernã contrasta
puternic cu mentalitatea tradiþionalã, bazatã pe obicei
sau cutumã, preocupatã de autosatisfacerea nevoilor
proprii ºi recurgând la comerþ numai în cazuri
excepþionale (pentru vânzarea surplusului de produse
peste nevoile proprii, dar mai ales pentru nevoia de lux a
vârfurilor privilegiate ale societãþii medievale).
Spiritul de inovaþie, inerent mentalitãþii moderne,
implica, de asemenea, un puternic spirit critic faþã de
realitatea social-economicã din acel timp, justificat ºi
benefic pentru progresul umanitãþii, cu atât mai mult cu
cât instituþiile ºi activitãþile tradiþionale s-au împotmolit
adesea în excese ºi practici iraþionale, dublate, nu rareori,
de violenþã (inchiziþia ºi rãzboaiele). Dar acestea aduceau
atingere demnitãþii umane ºi eficienþei activitãþilor
individuale ºi sociale, perturbând starea de normalitate a
societãþii.
Mentalitatea modernã a deschis câmp larg ºi orizonturi
noi, atât pentru demnitatea ºi activitatea indivizilor, care
luptau sã se elibereze de sub povara numeroaselor restricþii
spirituale ºi servituþi materiale, în care s-a osificat societatea
medievalã, cât ºi pentru diferitele forme de comunitãþi
umane, în cãutarea unui fãgaº nou de manifestare ºi a unor
forme noi de organizare (îndeosebi comunitãþile orãºeneºti,
iar la nivel naþional – „starea a treia”).
Din perspectiva celei mai lucrative îndeletniciri a
timpului (comerþul), o dublã rupturã marca societatea
tradiþionalã:
n
sub aspectul condiþiei umane, era vorba de
numeroasele privilegii de care se bucura
minoritatea dominantã formatã din primele douã
„stãri” ale societãþii (nobilii ºi clerul), având drept
corespondent o multitudine de servituþi pe care le
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începuturile epocii moderne: au dorit ºi au urmãrit nu
atât sã le desfiinþeze, ci mai ales sã acceadã la aceste
privilegii. Dovada acestui orizont limitat al liberalismului
ºi al liberalilor în problema privilegiilor politice din acel
timp o constituie linia lor tacticã ºi strategicã:
n
iniþial, accesul la vot al „stãrii a treia” a fost
condiþionat de averea membrilor ei (votul
cenzitar), ceea ce înseamnã cã s-a creat un nou
clivaj între bogaþi ºi sãraci în ceea ce priveºte
participarea efectivã a acestora la viaþa politicã a
þãrii lor;
n
sub aspect strategic, liberalii erau conºtienþi de
deosebirea dintre „guvernare” ºi „putere”;
n
având acces la prima, ca urmare a desfiinþãrii
privilegiilor feudale, ºi-au concentrat atenþia în
direcþia multiplicãrii pârghiilor care le puteau spori
puterea, îndeosebi puterea economicã.
Pentru omul modern, al cãrui prototip era burghezul,
avuþia materialã (banii, capitalul etc.) era supremul
privilegiu întrucât îi permitea sã-ºi consolideze statutul
social. Ca exponent al mentalitãþii lucrative a oamenilor
de afaceri, liberalismul a criticat ºi a respins privilegiile
ereditare, prezente în vechiul regim, opunându-le, drept
criteriu de legitimare în faþa opiniei publice, meritul personal. În acest context se susþine cã oamenii de afaceri
aduc servicii societãþii, chiar ºi atunci când nu-ºi propun
acest lucru în mod deliberat, cã beneficiarii acestor
servicii sunt, în primul rând, cumpãrãtorii, respectiv
consumatorii, iar mecanismul prin intermediul cãruia sunt
furnizate aceste servicii este piaþa concurenþialã.
Rãmâne, evident, de demonstrat, cu ajutorul unor
argumente concrete, dacã „meritul” pe care îl au în vedere
liberalii este real, dacã acesta înseamnã, într-adevãr,
servicii efective fãcute consumatorilor (cumpãrãtorilor)
de cãtre operatorii moderni din economie (comercianþi,
industriaºi, bancheri etc.) sau dacã, nu cumva, este vorba
mai degrabã de o abilitate deosebitã de a-i convinge pe
cei dintâi cã preþul plãtit de ei pentru respectivele servicii
este pe deplin justificat. În realitate, existã destule îndoieli
împotriva acestei pretenþii formulate de cãtre liberali, care
izvorãsc atât din experienþa zilnicã a oamenilor obiºnuiþi
(masa largã a consumatorilor), terorizaþi de miºcarea
ascendentã neîncetatã a preþurilor, cât ºi din concluziile
specialiºtilor în materie, pe care tot viaþa i-a obligat sã
analizeze factorii volitivi, subiectivi, inclusiv politici,
care se pot interfera cu mecanismele pieþei, considerate
neutre ºi deci obiective.
În ciuda publicitãþii intensive ºi, nu rareori, excesive
care însoþeºte afacerile (reclama, publicitatea), în ciuda

34

teoriilor (ideologiilor) mai mult sau mai puþin docte care
s-au strãduit sã demonstreze „eficienþa” sau chiar
„optimul” mecanismului pieþei concurenþiale sau
„libere”, cum i se spune adesea, opinia publicã ºi practica
socialã mai îndelungatã au contrazis adeseori aceastã
„autoevaluare optimistã” a liberalilor despre lumea ºi mai
ales economia modernã (mecanismele pieþei ºi rezultatele
lor reale – imensele decalaje în venituri ºi în condiþiile
de viaþã ale diferitelor categorii de oameni).
Pe mãsura extinderii geografice ºi a maturizãrii ºi
complicãrii instituþionale a societãþii moderne s-au
accentuat, treptat, îndoiala ºi spiritul critic faþã de aceastã
societate ºi faþã de expresia ei intelectualã (liberalismul).
Dilemele vechiului regim s-au risipit, în sensul cã atât
clasa de mijloc, cât ºi opinia publicã au înclinat în mod
vizibil spre puterea materialã a laicilor, spre viziunea
secularã asupra lucrurilor ºi a vieþii, spre forþa
convingãtoare a raþiunii omeneºti ºi adevãrurile ºtiinþelor.
Au apãrut, în schimb, noi dileme, izvorâte din natura ºi
structurile societãþii moderne, accentuate în timp de
caracterul dinamic al acestei societãþi. Printre noile dileme
trebuie menþionate: raportul dintre diferite tipuri de
proprietate (privatã sau publicã), dintre diferite tipuri de
interese (individuale sau generale, naþionale sau
universale), dintre concurenþã ºi monopol, dintre diferite
tipuri de guvernare (monarhie sau republicã), dintre
diferite tipuri de politici economice (neutralitatea sau
intervenþia statului în economie), dintre diferite tipuri de
ideologii (elitiste sau democratice), dintre diferite
tipuri de categorii profesionale (productive sau
speculativ-parazitare), dintre diferite tipuri de economii
naþionale (agricole sau industriale, nedezvoltate,
subdezvoltate sau dezvoltate), dintre toleranþã ºi
autoritarism, inclusiv totalitarism etc.
Deosebit de îngrijorãtor este faptul cã în „faza târzie”
a modernitãþii (secolul al XX-lea) ºi, cu precãdere, în
ultimele decenii ale acestui secol, desemnate cu termenul
imprecis de „perioadã postmodernã”, miºcarea
intelectualã din lumea hiperdezvoltatã a îmbrãcat forme
deconcertante în raport cu gândirea de la începuturile
modernitãþii. Schimbãri importante au intervenit în
ierarhia valorilor profesate de cãtre „postmoderniºti”,
s-au înmulþit inconsecvenþele, contradicþiile ºi
compromisurile din mesajul lor, sporind sentimentul de
incertitudine al omului obiºnuit. Pe acest fundal, creºte,
treptat, neîncrederea marelui public în temeinicia ºi
durabilitatea ideologiei postmoderniste. Câteva exemple
pot sã concretizeze natura acestor îngrijorãri.
Se ºtie cã, iniþial, liberalismul a luptat împotriva
intoleranþei ºi dogmatismului, larg rãspândite în evul

Dupã cum remarcã Dragoº Moldoveanu, „Intenþia
nedisimulatã a adepþilor acestei ideologii este de a face
din aceste aºa-zise drepturi dogme inviolabile ºi
infailibile. Altfel spus, a impune un adevãr unic, sacru,
practicã tipicã regimurilor totalitare” (Moldoveanu,
2006, p. 17).
De la începuturile modernitãþii, liberalismul,
ca principalã expresie politicã ºi ideologicã a acesteia,
a manifestat o anumitã ambiguitate ºi inconsecvenþã,
atât în raport cu adversarii lui („vechiul regim”
ºi conservatorismul), cât ºi în raport cu aliaþii sãi
(cu precãdere, democratismul) (Sutã-Selejan, 2004).
În comparaþie cu aceste limite de început ale
liberalismului, efectele concrete ale neoliberalismului
postmodernist ºi globalizant au un potenþial
dezechilibrant, chiar exploziv, mult mai mare, atât în timp
(pe termen lung), cât ºi în spaþiu (prin propagarea lor
dirijatã ºi insistentã dinspre þãrile hiperdezvoltate spre
restul lumii).
Rezultatul comparaþiei dintre liberalismul iluminist
(secolul al XVIII-lea) ºi neoliberalismul globalizant
(secolele al XX-lea ºi al XXI-lea) este net în defavoarea
celui din urmã. Aceastã concluzie rezultã ºi din analizele
autorilor citaþi anterior.
În SUA, Bill Lind (citat de Dragoº Moldoveanu)
constata, cu îngrijorare, cã „Devenim un stat ideologic, o
þarã cu o ideologie oficialã, întreþinutã de puterea
statului”(Lind/Moldoveanu, 2006, p. 17). La rândul sãu,
analistul român ajunge la concluzia cã „Regresul valorilor
ºi al moralitãþii, corelat cu adoptarea unor principii
fariseice ºi îndoielnice, ne-au adus aici. Omenirea are de
înfruntat astãzi un duºman invizibil ºi cu atât mai perfid,
care pauperizeazã cultura ºi mentalitãþile popoarelor.
Aceastã „epidemie de ipocrizie cronicã”, aºa cum o
caracteriza Vladimir Volkoff, acest virus spiritual trebuie
contracarat pentru ca ororile trecutului sã nu se mai
repete”.
Rezultã cã, în istoria sa de câteva secole, liberalismul
a parcurs un drum extrem de sinuos, cu multe capcane.
Acest drum a început cu lupta liberalismului împotriva
unor manifestãri primitive de totalitarism (teologic, politic, ideologic) ale elitelor conservatoare din evul mediu.
Din pãcate, aceastã luptã tinde sã sfârºeascã ºi sã se
„blocheze” în mlaºtina unui dogmatism ºi a unui
totalitarism mai cuprinzãtoare ca în trecut. Pericolul
acestei forme recente de totalitarism derivã din nesocotirea
marii diversitãþi a lumii în care trãim ºi din preocuparea
de a înlocui libertatea de gândire ºi de exprimare cu
dogmatismul, dublate de încercarea de a le difuza la scarã
planetarã. Din aceastã perspectivã, se profileazã unele
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mediu, promovând libertatea de conºtiinþã ºi, implicit,
toleranþa faþã de orice idei, dorinþe ºi aspiraþii,
promovate cu bunã-credinþã ºi argumentate în mod
convingãtor.
În pofida principiului toleranþei intelectuale ºi
culturale proclamat de cãtre liberali (ºi nu numai) timp
de mai multe secole, în ultimele decenii se fac tot mai des
simþite atitudini exclusiviste, din partea unor liberali ºi
neoliberali. Ei tind sã condamne „în bloc” anumite
ideologii ºi metodologii, fãrã sã examineze temeinic
cauzele care au generat aceste producþii intelectuale,
respectiv problemele pe care încercau acestea sã le rezolve
ºi demersul intelectual concret în acest sens.
Aºa-numitul principiu al „corectitudinii politice”,
invocat tot mai frecvent în discursul unor oameni politici
din Occident, reprezintã o încercare de cenzurã a opiniilor
curente ale oamenilor obiºnuiþi, ca ºi a celor exprimate
de alþi gânditori, pentru simplul fapt cã acestea nu
corespund cu ideile oficiale.
Comentând douã opinii critice recente (2000, 2001)
la adresa „corectitudinii politice”, formulate de doi autori
occidentali (Bill Lind ºi Vladimir Volkoff), reviste
româneascã „Lumea” atrage atenþia asupra mesajului
intolerant al acestui punct de vedere.
„A aduce atingere, din perspectivã criticã,
„corectitudinii politice” a devenit sinonim astãzi cu a
înota împotriva curentului, consemneazã Dragoº
Moldoveanu. Din ansamblul noilor tendinþe mondialiste
impuse cu o stricteþe cvasimatematicã de factorii de
decizie de la Bruxelles ºi Washington, „corectitudinea
politicã” se erijeazã într-o cenzurã realmente
cangrenoasã, care aminteºte de cele mai tenebroase
perioade ale epocii staliniste. Cu precizarea expresã cã,
spre deosebire de era anterior menþionatã, impunerea unei
mentalitãþi pe principiul tabula rasa se realizeazã
atentând implacabil nu numai la libertatea de expresie,
cât ºi la cea de gândire”(Moldoveanu, 2006, p. 16).
Din analiza istoricã ºi conceptualã a ideii de
«corectitudine politicã», aºa cum a fost aceasta formulatã
de promotorii neoliberali ai globalizãrii sau mondializãrii,
rezultã cã aceasta atacã principii de bazã ale mentalitãþii
moderne, inclusiv adoptarea deciziilor pe baza voinþei
majoritãþii cetãþenilor. Sub pretextul „drepturilor omului”,
pe care le priveºte în mod abstract ºi le absolutizeazã,
aºa-numita „corectitudine politicã” recurge la
victimizarea unor minoritãþi sociale (mai ales etnice ºi
sexuale), ignorând sau ocolind probleme social-politice
mult mai grave. Pe aceastã cale se încearcã intoxicarea ºi
dezinformarea opiniei publice ºi, în final, manipularea
majoritãþii populaþiei.
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afinitãþi suspecte cu totalitarisme care au bântuit lumea
în secolul al XX-lea.
Dacã este adevãrat cã aceastã ideologie, bazatã pe
victimizarea unor minoritãþi sociale, se poate transforma
într-o „boalã” sau chiar o „pandemie” a societãþii, atunci
prevenirea ºi/sau înlãturarea ei presupun un efort
substanþial de analizã ºi înþelegere a fenomenului, un
dialog între cei interesaþi sã combatã ºi sã anihileze aceastã
„boalã a spiritului”, folositã ca armã politicã. Este
necesarã, fãrã îndoialã, activizarea unei miºcãri
intelectuale care sã examineze cu rigurozitate rãdãcinile
ºi cauzele bolii menþionate, pentru a descoperi, cu acest
prilej, ºi terapia ei.
Este neîndoielnic faptul cã istoria modernã a
confruntãrilor dintre apãrãtorii status-quo-lui, respectiv
ai privilegiilor de toate felurile (atât cele ereditare, cât ºi
cele conjuncturale, strict personale) ºi criticii acestora ne
poate furniza o serie de învãþãminte utile în lupta cu
totalitarismele de toate felurile, care apar, uneori pe
neaºteptate, în cele mai diverse împrejurãri. Încercãm sã
semnalãm, în continuare, câteva aspecte semnificative
ale efortului de conºtientizare a acestei problematici
de-a lungul timpului, inclusiv unele contribuþii din
perioada numitã cu termenul atât de imprecis de
„postmodernitate”.
Cu siguranþã cã un ajutor real în aceastã direcþie vine
ºi din experienþa ºi gândirea unui intelectual român care
a trãit în ultimul timp în Occidentul hiperdezvoltat, ºi
anume publicistul Ovidiu Hurduzeu. Aceastã experienþã
ne ajutã sã înþelegem mai uºor o serie de dileme care
decurg din unele iluzii ºi prejudecãþi pe care le mai au
destui români, mai ales cei care nu au avut, pânã acum,
posibilitatea sã cunoascã în mod direct Occidentul.
În cartea sa publicatã recent (Hurduzeu, 2005),
întitulatã „Sclavii fericiþi”, cu subtitlul „Lumea vãzutã
din Silicon Valley”, Ovidiu Hurduzeu ne informeazã ºi
ne previne în legãturã cu complexitatea climatului
cultural care existã în SUA în prezent.
„Prãbuºirea comunismului a dat naºtere la o iluzie
periculoasã: «moartea ideologiilor» – scrie Ov. Hurduzeu.
Credem cu naivitate cã democraþia postmodernã este un
sistem universal de norme tehnice (libertatea cuvântului,
inviolabilitatea proprietãþii private, alegeri libere,
separarea legislativului de executiv ºi judiciar),
necontaminat de virusul utopiilor ºi dogmatismelor. Din
pãcate, rãsuflatele ideologii de odinioarã sunt înlocuite
cu cele recente (tehnoglobalismul, de pildã), subtile ºi
adaptate la condiþiile lumii de azi... Ne-am fi aºteptat cu
toþii – continuã autorul – ca «globalizarea» sã
universalizeze valorile democraþiei, libertãþii ºi culturii.
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N-au fãcut decât sã instaureze o lume postdemocraticã,
ostilã sau, în cel mai bun caz, indiferentã faþã de
necesitãþile spirituale ale fiinþei umane. Democraþia,
instituþiile politice, drepturile civice ºi libertãþile
individuale sunt subminate în prezent de civilizaþia
tehnocomercialã construitã în jurul Consumatorului
(sublinierea ºi majuscula aparþin lui Ov. H. – n.ns. – SSS)”
(Hurduzeu, 2005, pp. 118-119).
Din perspectiva þãrilor occidentale foarte dezvoltate,
care au la dispoziþie o tehnicã ºi tehnologii sofisticate,
lucrurile se vãd cu totul altfel decât în Europa Rãsãriteanã,
mai mult sau mai puþin sãracã ºi frãmântatã de
interminabilele probleme ale tranziþiei de la comunism
la capitalism.
Climatul cultural propriu este redat în Occident, pentru
uzul omului simplu, al cetãþeanului obiºnuit, cu ajutorul
sintagmei „gândire pozitivã”, pentru a-i induce astfel un
optimism nelimitat. Ce rol practic are aceastã sintagmã
occidentalã folositã la tot pasul ne aratã acelaºi autor
român invocat mai sus.
„«A gândi pozitiv» înseamnã – dupã pãrerea lui
Ov. Hurduzeu – sã aderi la dogmele vremurilor
recente: mondializare tehnocomercialã, festivism,
multiculturalism, fetiºizarea drepturilor omului,
glorificarea insignifianþei ºi a status-quo-lui. «Gândirea
pozitivã» criticã neesenþialul (de pildã, rasismul în
societãþile postindustriale), realitãþile reziduale sau de
mult apuse (ordinea patriarhalã) în vreme ce problemele
de fond – totalitarismul economic, raþionalizarea
tehnologicã, moartea «subiectului autonom», cinismul,
conformismul generalizat, transformarea fiinþei umane
într-un «sclav fericit», «demetaforizarea» ancestralã a
realitãþii – fac rareori obiectul dezbaterilor publice”
(Hurduzeu, 2005, p. 118).
Pentru cã „gândirea pozitivã” alunecã la suprafaþa
pojghiþei subþiri a aparenþei fenomenelor din lumea
contemporanã ºi îndeamnã la comoditate imediatã ºi conformism, autorul citat îi conferã atributul de „gândire
cinicã”, având un mesaj greu de acceptat din partea celor
mulþi, ºi anume preocuparea de a subordona factorii
politici, sociali ºi culturali sferei „materiale” a economiei
ºi tehnologiei, în ultimã analizã, intereselor celor care
stau în spatele acestor puternice pârghii din societatea
contemporanã.
Ce pot face, în aceste condiþii, oamenii obiºnuiþi,
oamenii simpli, pentru a înþelege în mod corect în ce
direcþie evolueazã evenimentele ºi ce loc li se rezervã lor
în acest proces?
Este limpede cã pentru a acþiona în mod liber
(autonom) ºi eficient, precum ºi în cunoºtinþã de cauzã,

îºi desfãºoarã activitatea. „Sistemele pe care le constituie
o culturã sau o ideologie rãspund unei necesitãþi practice, individuale sau colective – aratã Th. de Montbrial.
„Nicio activitate, legatã de idei, grupuri umane sau lucruri,
modestã sau importantã, nu ar fi posibilã dacã fiecare
dintre elementele care o constituie ar trebui gândite
pornind de la zero, în acelaºi fel în care activitatea
sistemului neurovegetativ scapã controlului conºtiinþei.
Cea mai banalã conversaþie de salon, ca ºi discursul cel
mai elaborat – continuã autorul – sunt compuse adesea
fãrã sã ne dãm seama (ºi uneori în mod voluntar, ca în
cazul discursurilor politice) din numeroase stereotipuri
cu o duratã de viaþã mai mult sau mai puþin scurtã...
Colectiv, cultura ºi ideologia joacã rolul pe care îl atribuie
sociologii, acela de a asigura coeziunea grupurilor umane.
În acest sens, ele constituie resurse morale esenþiale
... Nimic nu rãmâne în afara presiunii ideologice. Tocmai
de aceea, nici chiar operele celor mai mari oameni –
indiferent de domeniu – nu sunt total inteligibile decât
replasate în contextul ideologiilor de care sunt impregnate. Acest lucru este valabil atât pentru literaturã, cât ºi
pentru ºtiinþã – conchide autorul – ... pentru acþiunea
politicã sau pentru viaþa materialã” (Montbrial, 2003,
pp. 340-341).
Dacã graniþele dintre culturã ºi ideologie (ideologii)
nu sunt prea clare ºi dacã funcþiile lor sociale diferã,
uneori în mod substanþial, se pune, evident, întrebarea
cum pot fi ele deosebite ºi ce rol practic joacã fiecare
dintre ele în miºcarea socialã (benefic sau negativ), în
desfãºurarea acþiunilor individuale ºi a celor colective,
în menþinerea sau subminarea coeziunii sociale a
diferitelor grupuri umane, inclusiv a societãþii privitã în
ansamblu?
În viziunea lui Th. de Montbrial, cultura defineºte
identitatea unui popor sau a unei epoci ºi valabilitatea ei
se întinde pe o duratã lungã de timp; în schimb, ideologia
exprimã viziunea despre lume a unui grup social mai
restrâns (clasã socialã, grup profesional, pãturã socialã
etc.) pentru un interval de timp mai redus („durata medie”).
În decursul modernitãþii, îndeosebi în etapele mai recente
ale acesteia, s-a întâmplat ca anumite ideologii sã îmbrace
forma unei mode. Th. de Montbrial este de pãrere cã în
astfel de situaþii se poate vorbi despre o „formã de
ideologie degradatã în instantaneitate”.
În cele din urmã, deosebirea dintre culturã ºi ideologie
se poate face þinând seama atât de substanþa lor, de calitatea
fondului de idei prin care se manifestã, cât ºi de rezistenþa
lor în timp. „Capacitatea unei opere de a supravieþui
ideologiei în contextul cãreia s-a nãscut – scrie Th. de
Montbrial – constituie criteriul cel mai sigur al valorii sale
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oamenii trebuie sã înþeleagã natura realã a proceselor la
care sunt martori, eventual parte activã (sau parte
marginalizatã), iar lucrul acesta nu este deloc uºor.
Dupã cum argumenteazã Thierry de Montbrial în
lucrarea sa „Acþiunea ºi sistemul lumii” (Montbrial, 2003),
acþiunile individuale ºi colective ale oamenilor sunt puse
în miºcare de numeroase resorturi al cãror rol ºi a cãror
întindere variazã în timp ºi în spaþiu. Deciziile ºi strategiile pentru atingerea scopurilor urmãrite depind, evident, de mijloacele de care dispun decidenþii, iar acestea
sunt condiþionate (determinate sau influenþate) nu numai
de interesele lor, ci ºi de structurile social-economice ºi
politice în care acþioneazã decidenþii la diferite nivelurile
ale vieþii sociale (local, naþional, internaþional, global),
de „sistemele” în care sunt constituite toate componentele
societãþii în momentul respectiv. La rândul lor, aceste
sisteme se formeazã ºi se miºcã sub puternica influenþã a
ideologiilor din momentul respectiv, din etapa în care se
petrec procesele în cauzã.
„Ideologia este legatã de acþiune, aºa cum
subconºtientul este legat de limbaj”, scrie Th. de
Montbrial... „Termenul de «ideologie» este încãrcat de
semnificaþie... Noþiunea de ideologie nu se identificã cu
noþiunea de culturã ºi cu cea de civilizaþie. Ea este mai
specificã, situându-se în principiu în «durata medie», în
timp ce noþiunile de culturã ºi civilizaþie se înscriu în
«durata lungã»... ca ºi o rocã, ideologia apare ca un agregat
de elemente foarte diferite, din domeniul spiritului ºi cel
al lucrurilor, agregat raþionalizat într-un tot explicativ
coerent. Ca ºi rocile, ideologiile se descompun, iar unele
dintre fragmentele lor se regãsesc în elementele care le
succed. Cultura este deschisã ºi progreseazã prin
acumulare (este tipic cazul ºtiinþelor exacte) sau prin joc
dialectic (cultura occidentalã i-a integrat, de exemplu,
pe Hegel, Marx ºi Freud). Ideologia este un sistem închis
în el însuºi” (Montbrial, 2003, pp. 337-339).
Spre deosebire de culturã ºi de ºtiinþã, care au o arie
de susþinere socialã mult mai largã ºi de duratã, ideologia
are o susþinere mai restrânsã ºi este limitatã în timp,
purtând amprenta unor interese determinate de grup. În
anumite împrejurãri, grupul social respectiv (sau cel puþin
anumite grupuri sociale) poate amplifica impactul
ideologiei sale, recurgând la sprijinul mass-media, la
publicitate.
Din aceastã cauzã, urmãrind, în practicã, legãturile
dintre culturã, ºtiinþã ºi ideologie, Th. de Montbrial constatã
ubicuitatea ideologiei, chiar dacã, prin conþinutul ei,
aceasta nu rezistã prea mult unui examen critic riguros.
Ideologia, mai corect ideologiile, constituie o
componentã inevitabilã a mediului social în care oamenii
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excepþionale. Aceastã judecatã o face tribunalul timpului
ºi o culturã se caracterizeazã, în ultimã instanþã, printr-un
ansamblu de opere, de naturi diferite, dar care formeazã un
sistem ºi care au traversat un «timp lung». De-a lungul
cãlãtoriei, «o culturã se transformã, fãrã sã-ºi piardã însã
identitatea» (Montbrial, 2003, p. 341).
Chiar dacã ideologiile se perimeazã mult mai repede
decât valorile culturale durabile, ele constituie un „dat”
important al istoriei popoarelor ºi a umanitãþii în
ansamblu, îndeosebi prin impactul lor puternic în sfera
relaþiilor internaþionale.
„Din toate timpurile, raporturile internaþionale au fost
marcate de ideologie – constatã Th. de Montbrial
... Vechea aspiraþie cãtre imperiul universal nu
caracterizeazã oare, cel puþin implicit, toate puterile
dominante ?” (Montbrial, 2003, p. 343).
Consemnând ostilitatea unor autori ºi chiar a opiniei
publice faþã de ideologia unei þãri strãine, Th. de Montbrial
semnaleazã dificultatea ºi riscurile reale pe care le
presupune alegerea valorilor culturale perene din masa
de producþii intelectuale strãine. „Dificultatea constã –
scrie autorul francez – în aceea cã, odatã cu ideologia,
existã riscul de a respinge cultura subiacentã ºi deci
valorile constituind substratul civilizaþiilor în care
ideologia momentului nu constituie decât un
epifenomen. Nu se pot pune pe acelaºi plan – exemplificã
autorul citat – principiile drepturilor omului ºi industriile
culturale ale puterii dominante. Dificultatea se
estompeazã dacã se recunoaºte diferenþa între ideologie,
pe de o parte, culturã ºi civilizaþie, pe de altã parte.
Câmpul acþiunii politice nu trebuie sã fie încorsetat în
cadrul conceptual al ideologiei – conchide autorul”.
Dacã, la suprapunerea atâtor „filtre” care „mijlocesc”
(ºi adeseori întunecã), percepþia problemelor cu care se
confruntã oamenii în viaþa lor de toate zilele, adãugãm
faptul primordial cã realitatea însãºi se modificã neîncetat,
este de înþeles faptul cã ºi problema dilemelor cu care s-a
confruntat modernitatea de-a lungul timpului nu este nici
simplã, nici uºoarã. Numai învãþãmintele istoriei sau
numai puterea gândirii abstracte, a teoriei „pure” ºi a
logicii formale, folosite separat, nu ne vor ajuta, probabil,
prea mult. Încercãm, în continuare, sã explorãm forþa
reunitã a celor douã cãi tradiþionale de cunoaºtere, cu
prilejul examinãrii istorice ºi interdependente a dilemelor
cu care s-a confruntat modernitatea de-a lungul timpului.

2. Deosebiri de percepþie a dilemelor modernitãþii
Existã mulþi specialiºti care apreciazã, nu fãrã temei,
cã istoria umanitãþii este, în esenþã, istoria libertãþii
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(Bobbio, 1978, p. 1000). Ei au în vedere faptul cã libertatea
s-a dovedit a fi factorul motor al înaintãrii omenirii pe
trepte noi de dezvoltare, scop ºi instrument al acestei
dezvoltãri.
În funcþie de împrejurãrile concrete în care a fost dusã
lupta pentru libertate de-a lungul timpului, ca ºi de gradul
de înþelegere, din partea oamenilor, a piedicilor care
trebuiau depãºite, a constrâgerilor care trebuiau înlãturate,
ca ºi a efectelor pozitive ale înfãptuirii acestui deziderat
profund uman, se explicã etapele istorice hotãrâtoare ºi
complicaþiile acestei îndelungate lupte sociale.
Dubla crizã din ultimele secole ale evului mediu ºi de la
începuturile epocii moderne (de prin secolele
XIV-XVI d.Chr.), criza conºtiinþei religioase, dar ºi a
structurilor sociale tradiþionale, care s-au transformat întrun factor de frânare în funcþionarea normalã a societãþii,
îndeosebi în Europa Occidentalã, au stimulat lupta pentru
libertate ºi au lãrgit considerabil orizontul acesteia.
Din pãcate pentru destinul oamenilor ºi al umanitãþii,
societatea modernã a simplificat ( în formã) ºi a adâncit
(în fond) o serie de structuri ºi fracturi sociale, generate
de interesele diferite ale „stãrilor” sociale existente în
aceastã perioadã de profunde ºi rapide prefaceri sociale.
La rândul lor, aceste structuri ºi fracturi sociale ºi-au pus
amprenta, mai mult sau mai puþin accentuat, asupra
modului de a gândi al oamenilor proveniþi din diferite
straturi („stãri”) ale societãþii ºi formaþi sub influenþa unor
tradiþii spirituale diferite. Aceste particularitãþi de opinie
s-au rãsfrânt ºi asupra metodei de cercetare a specialiºtilor
din diferite ramuri ale gândirii sociale din acel timp:
modul de a percepe, de a descrie ºi de a analiza problemele
aflate la ordinea de zi, precum ºi soluþiile preconizate
pentru acestea.
Ca rezultat al acestui proces multisecular de diferenþiere
a viziunilor despre lume ºi a metodelor de cercetare, s-a
cristalizat deosebirea dintre individualism ºi comunitarism
(colectivism), dintre raþionamentul abstract ºi istorism,
dintre societate (mai precis, „societatea civilã”) ºi stat,
dintre economie ºi politicã, dintre moralã ºi drept, dintre
moralã ºi economie (respectiv ºi politicã), dintre libertãþile
formale (politice, juridice) ºi libertatea realã a oamenilor
(autonomia de decizie) etc.
Aceste segmente sau paliere ale spiritualitãþii
omeneºti, aparent independente, au favorizat impresia cã
fiinþele omeneºti ar fi pe deplin autonome ºi cã societatea
(umanitatea) în ansamblu ar fi o simplã însumare (amestec
mecanic) de entitãþi izolate de sine stãtãtoare, fãrã nicio
legãturã organicã (geneticã ºi funcþionalã) între ele.
Nesocotirea acestei legãturi constitutive (organice) fireºti
dintre societate ca întreg ºi componentele ei, dintre

3. Individualism versus comunitarism
(colectivism)
Dacã în locul „anatemelor” ºi „excomunicãrilor”
reciproce, promotorii celor douã puncte de vedere, care

se vor diametral opuse ºi deci reciproc incompatibile, ar
acþiona pe baza toleranþei, recomandate de toate religiile
lumii ºi declaratã de cãtre liberali drept principiu
existenþial al modernitãþii, probabil cã s-ar putea
economisi foarte mult din imensa risipã de energie ºi
resurse materiale ºi spirituale irosite în mod pãgubitor
pentru condiþia umanã din zilele noastre sub forma
producþiilor intelectuale exclusiviste.
Aceasta ar însemna, evident, ca respectivii
reprezentanþi ai „crâncenului” rãzboi de idei sã accepte
un schimb de idei sobru ºi onest, legat de fondul sau
substanþa problemelor acute ale contemporaneitãþii,
cântãrind cu seriozitate temeinicia argumentelor invocate
de ambele pãrþi. Practic, aceasta ar însemna ca adversarii
de idei sã se aºeze la masa dialogului cu smerenia care
decurge din toleranþa reciprocã realã (renunþând la
„complexele” de „superioritate” ale unora ºi la atacurile
personale supãrãtoare ale altora), precum ºi cu competenþa
pe care o presupun rigoarea ºtiinþificã ºi responsabilitatea
civicã.
Ar fi de dorit ca, pe bazã de date, fapte, statistici ºi
analize demne de tehnica revoluþionarã de calcul de care
dispune umanitatea în prezent, sã se caute soluþii reale
pentru gravele probleme cu care se confruntã miliardele
de oameni care populeazã planeta noastrã în prezent. Este
vorba, în primul rând, de sãrãcia ºi violenþa care îi
ameninþã pe cei mai mulþi dintre aceºtia. Orientarea
activitãþii intelectuale ºi a deciziilor politice în aceastã
direcþie nouã presupune, în acelaºi timp, înfrângerea sau
mãcar limitarea prejudecãþilor seculare care au însoþit
epoca modernã, cu deosebire a „imperativelor” ideologice
ºi a dogmatismului multiform, care persistã ºi reapare
continuu, sub formele cele mai neaºteptate ºi în zilele
noastre.
Probabil cã, pe aceastã cale, s-ar putea ajunge la o
libertate realã pentru toþi (con)locuitorii pãmântului, la
realizarea tuturor formelor de libertate autenticã, atât
pentru indivizi, cât ºi pentru comunitãþile create pe baza
voinþei lor, de la familie la comunitãþile profesionale ºi
de la acestea la naþiuni ºi statele naþionale. Graba ºi
virulenþa cu care „apostolii” globalizãrii atacã aceste
„structuri sociale” ordonatoare, care ºi-au dovedit cu
prisosinþã „puterea compensatoare” în raport cu multiplele
dezechilibre, inegalitãþi ºi crize generate de societatea
modernã, s-ar putea întoarce, în cele din urmã, împotriva
lor, întocmai ca în legenda despre „ucenicul vrãjitor”,
care s-a dovedit incapabil sã stãpâneascã ºi sã stãvileascã
forþele pe care le-a dezlãnþuit.
Cu siguranþã însã cã un asemenea obiectiv complex
ºi nobil, prin implicaþiile lui practice, cum este extinderea
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diferitele forme de comunitãþi umane ºi membrii lor
individuali, i-a determinat pe unii gânditori sã
absolutizeze unul sau altul din cei doi termeni ai
realitãþii social-istorice (întregul ºi componentele sale
structural-sistemice ºi individuale). În felul acesta s-a
ajuns, pe termen lung, la opoziþia dintre metoda
individualismului (înclinatã mai puternic spre
abstractizare ºi, uneori, spre generalizãri pripite) ºi metoda
sistemicã (wholism – de la cuvântul englezesc „whole” –
„întreg”), de sorginte dialecticã, care presupune ºi
abordarea istoricã a proceselor sociale.
Contrapunând în mod mecanic individul societãþii,
societatea statului, iar pe plan conceptual, metodologic
ºi ºtiinþific – individualismul comunitarismului
(colectivismului) ºi, implicit, istorismului, s-a ajuns la
multiple deficienþe de percepþie a miºcãrii sociale,
inclusiv a celei intelectuale din epoca modernã. Cu
timpul, s-au accentuat extremele acestor abordãri diametral opuse ºi s-a pierdut din vedere puntea de legãturã
dintre ele – expresie logicã a legãturii fireºti, organice
dintre întreg ºi pãrþile lui constitutive. Pe cale de
consecinþã, s-a pierdut din vedere liantul dintre pãrþi ºi,
totodatã, înveliºul lor protector (în special relaþiile
sociale ºi pivotul lor – relaþiile de proprietate) care fãcea
posibilã funcþionarea lor efectivã. În felul acesta s-a ajuns
la denaturarea mai mult sau mai puþin evidentã a realitãþii
prin îngroºarea unora dintre trãsãturile ei ºi orbirea faþã
de alte trãsãturi, indezirabile dintr-un motiv sau altul.
De aici, atacul tot mai vehement al promotorilor fiecãrei
viziuni despre viaþa socialã împotriva adversarilor
de idei ºi împotriva pãrþii neagreate din realitatea
concret-istoricã. Era inevitabil ca acest mod unilateral de
a privi realitatea – societatea ºi miºcarea intelectualã din
epoca modernã – sã ducã la distorsiuni de imagine ºi de
convingeri dintre cele mai neaºteptate atât pe plan
cultural-ºtiinþific (în procesul cunoaºterii), cât ºi pe plan
pragmatic (în politica internã, externã ºi internaþionalã)
care pot avea efectul scontat de iniþiatori pe termen scurt,
dar, de regulã, sunt infirmate pe termen lung. Aceste vicii
de opticã (unilateralitate, exclusivism, intoleranþã etc.)
se manifestã, din pãcate, ºi în zilele noastre, contribuind
din nefericire la întunecarea perspectivei propice gãsirii
de soluþii realiste pentru destule probleme acute ale
contemporaneitãþii.
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libertãþii reale a oamenilor la scarã planetarã, nu va putea
fi atins numai pe baza unor viziuni ºi practici elitiste,
minoritare. Democratizarea realã (nu numai formalã,
juridicã, politicã) a societãþii este condiþionatã de
antrenarea efectivã ºi activã a tuturor beneficiarilor ei
în acest proces complicat ºi de duratã.
Garanþia evitãrii sau a depãºirii utopiilor imaginate
de gânditorii din trecut, tributari unor interese parþiale
din societate (asumate în mod expres sau mascate de
declaraþii prodemocratice sau proumaniste formale), este
nu „recondiþionarea” ideologiilor tradiþionale în funcþie
de modificarea conjuncturilor, ci antrenarea practicã, pas
cu pas, a întregii populaþii în mecanismul de funcþionare
echilibratã ºi eficientã a societãþii în ansamblul sãu.
Întreaga populaþie trebuie sã devinã activã, sã contribuie
la propria sa emancipare ºi bunãstare, depãºind statutul
pe care, din pãcate, îl mai au încã prea mulþi oameni,
chiar ºi în societatea româneascã actualã, de simpli
figuranþi la „show-urile” mediatice ºi politice. Este
limpede, în acelaºi timp, cã pentru a continua ºi susþine
acest proces de activizare a resurselor umane disponibile
în þarã – ca, de altfel, ºi în întreaga lume – este nevoie cel
puþin de trei lucruri elementare: un nivel de trai cel puþin
decent pentru întreaga populaþie; accesul întregii
populaþii la educaþie, învãþãmânt ºi culturã; o guvernare
cu adevãrat democraticã a þãrii (a tuturor þãrilor), care sã
permitã corelarea eficientã ºi realistã a prioritãþilor
guvernãrii cu resursele efectiv disponibile ºi raþional
utilizate, în interesul întregii populaþii, ºi nu numai al
unor minoritãþi tradiþional ºi conjunctural privilegiate.
Un examen critic ºi analitic al modurilor diferite în
care au fost percepute problematica ºi dilemele
modernitãþii de-a lungul secolelor, precum ºi a percepþiilor
diferite a dilemelor cu care se confruntã umanitatea în
zilele noastre, pot sã ajute la abordarea mai realistã a
acestora ºi sã uºureze gãsirea de soluþii mai apropiate de
nevoile cele mai presante ale acestei etape istorice.
În linii mari ºi în esenþã, în epoca modernã s-au confruntat
douã viziuni diametral opuse despre om ºi societate,
respectiv: individualismul (preponderent liberal) ºi
comunitarismul sau colectivismul (preponderent utopic).
Ambele viziuni porneau de la date parþiale din realitatea
momentului istoric respectiv, insistând, în funcþie de
interesele diferite pe care le aveau în vedere, asupra anumitor
aspecte ale realitãþii ºi ocolind sau minimalizând alte aspecte
ale aceleiaºi realitãþi. Diferã, de asemenea, „registrul”
(pozitiv ºi/sau normativ) în care se desfãºura aceastã analizã:
liberalii aveau ca reper mentalitatea burghezului cu
preocupãri utilitariste imediate (câºtigul bãnesc ºi
ascensiunea spre puterea politicã – drept pavãzã pentru
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asigurarea acestuia), punând accentul pe latura pozitivã a
problemelor, iar „utopiºtii” (comunitarii, colectiviºtii,
socialiºtii, comuniºtii etc.) aveau ca reper dreptatea socialã,
punând accent, pe de o parte, pe critica unor fenomene
îngrijorãtoare din realitatea timpului lor pentru liniºtea ºi
prosperitatea întregii comunitãþi sociale (ca, de exemplu,
rolul perturbator al operaþiunilor speculative cu bani,
lãcomia oamenilor de afaceri ºi excesele politicienilor etc.),
iar, pe de altã parte, pe aspectul normativ al problemelor
sociale abordate, pe mãsurile dezirabile pentru ca organismul
comunitãþii sã funcþioneze cât mai echilibrat, eficient ºi
echitabil.
În acest context, se pare cã cea mai frecventã deficienþã
de percepþie a lumii moderne, de cãtre liberali, inclusiv a
lumii în care trãim noi, este ignorarea sau cel puþin
fragmentarea ºi minimalizarea þesãturii social-politice
reale, organic constituitã de-a lungul istoriei, la scarã
localã, naþionalã, internaþionalã ºi globalã, pe fundalul
cãreia se desfãºoarã acþiunile particulare ale indivizilor
priviþi în mod separat. Spus cu alte cuvinte, este vorba
despre insuficienta atenþie acordatã de gânditorii liberali
relaþiilor multiple ºi interdependente dintre oameni, ca
entitãþi de sine stãtãtoare, ºi comunitãþile mai mult sau
mai puþin cuprinzãtoare, în care îºi desfãºoarã ei
activitatea. Pe cale de consecinþã s-a ajuns, cu timpul, ca
o serie de gânditori liberali, mai ales liberalii
(ultraliberalii), sã considere cã factorul hotãrâtor în
desfãºurarea evenimentelor istorice din epoca modernã
l-ar constitui preferinþa ºi voinþa individului particular.
Foarte curând au apãrut însã ºi reacþiile critice faþã de
astfel de percepþii unilaterale ale realitãþii social-istorice.
Asemenea constatãri critice pot fi întâlnite în diferite
etape ale epocii moderne, atât la nivelul conºtiinþei
populare, începând cu ceea ce cu un termen curent sau
banal se numeºte „bun-simþ” sau „simþ comun”, cât ºi la
nivelul erudit al performanþelor intelectuale sofisticate
obþinute de specialiºtii în diferite ºtiinþe sociale.
La primul nivel menþionat este relativ uºor de observat
ºi de înþeles cã oamenii simpli, oamenii obiºnuiþi nu-ºi
pot privi (concepe, imagina) propria lor viaþã în afara
relaþiilor cu semenii lor, rupþi de þesutul sau stratul protector al unor comunitãþi preexistente (familie, trib, gintã,
etnie, meserie, comunitate sãteascã ºi/sau orãºeneascã,
naþiune etc.). Din motive evidente, lãsãm la o parte
poveºtile imaginare despre experienþa izolatã a unor
indivizi ajunºi în aceastã situaþie în mod cu totul
întâmplãtor, ca de exemplu cazul lui Robinson Crusoe.
La fel, oamenii normali nu-ºi pot imagina funcþionarea
normalã a diferitelor comunitãþi umane, inclusiv a
societãþii în ansamblu, fãrã existenþa unor indivizi

ºi libertatea individualã” din aceastã lucrare, cunoscutul
gânditor britanic scrie în acest sens: „Pentru cã mediile
culturale în care ne naºtem ºi ajungem la maturitate
influenþeazã ... comportamentul nostru, ar putea pãrea cã
suntem lipsiþi de orice individualitate sau voinþã liberã.
Ar putea pãrea cã suntem doar turnaþi în tiparele
preexistente pe care le-a pregãtit pentru noi societatea....
Faptul cã de la naºtere pânã la moarte suntem implicaþi în
procesul de interacþiune cu ceilalþi ne condiþioneazã cu
certitudine formarea personalitãþilor, valorile pe care le
susþinem ºi comportamentul pe care ni-l asumãm. Totuºi
socializarea se aflã de asemeni la originea a însãºi
individualitãþii ºi libertãþii noastre. În cursul socializãrii
fiecare dintre noi dezvoltã un sentiment de identitate
(majusculele lui A. G. – n. ns. – SSS) ºi capacitatea de
gândire ºi acþiune independentã”(Giddens, 2000, p. 52).
Aceastã concluzie nu este însã suficient de
convingãtoare sau la fel de convingãtoare pentru
reprezentanþii tuturor grupurilor sociale din epoca
modernã. Dacã în urmã cu peste douã secole, pe timpul
revoluþiei americane (1776) ºi a celei franceze (1789),
balanþa controverselor doctrinare (teoretice ºi ideologice)
tindea sã încline în favoarea „logicii individului”
(ca expresie a luptei „progresiºtilor” împotriva
„vechiului regim”), ulterior, mai ales pe parcursul
secolului al XIX-lea, s-a lãrgit considerabil distanþa dintre
aceasta ºi „logica opusã a colectivitãþii”, pentru ca la
începutul secolului urmãtor – al XX-lea – tendinþa sã se
inverseze din nou, în sensul logicii colectivitãþii.
Încercând sã tragã învãþãminte pentru posteritate din
dezbaterile furtunoase care au avut loc în Franþa în
legãturã cu legitimarea noii puteri politice, pornind
de la „Declaraþia depturilor omului ºi cetãþeanului”
(1789-1791), Marcel Gauchet scrie, într-o lucrare
consacratã bicentenarului revoluþiei franceze,
cã „... înainte de a fi înfruntare între reacþiune ºi progres,
clivajul este interior spaþiului politic ivit din drepturile
omului.... douã secole de conflicte ºi de contradicþii
necruþãtoare aveau sã decurgã din aceastã disputã
inauguralã cãtre principii. Douã secole în care ne vom
învârti în jurul antagonismului central dintre adepþii
restaurãrii primatului colectiv împotriva disoluþiei
individualiste ºi adepþii emancipãrii indivizilor împotriva
dependenþelor opresive... Iacobinism ºi burkism se
aseamãnã ºi sunt simetrice unul altuia într-un spaþiu de
gândire caracterizat prin contradicþia de gândire internã
a poziþiilor prezente – spaþiu de gândire propriu vârstei
democratice în care conservatorism ºi revoluþie,
liberalism ºi socialism vor reproduce ºi vor multiplica în
mod neobosit în oglindã, din metamorfozã în
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înzestraþi cu anumite abilitãþi ºi dispunând de capacitatea
de a gândi, de libertatea interioarã de a gândi, chiar ºi
atunci când, în epoci întunecate ale istoriei umanitãþii,
au fost inventate ºi practicate sinistre modalitãþi de a
violenta ºi reprima gândirea liberã a oamenilor.
A rupe una de alta cele douã laturi indisolubil legate
ale realitãþii sociale (indivizii, care gândesc mai mult sau
mai puþin autonom, ºi structurile sociale în cadrul cãrora
se pot ei miºca) înseamnã a deforma realitatea. Practic,
aceasta ar însemna sã admitem douã erori posibile: fie
absolutizarea rolului îndeplinit de personalitatea
indivizilor priviþi în mod izolat, fie absolutizarea
structurilor social-politice create, de-a lungul timpului,
chiar de oameni, ºi sã admitem puterea atotcuprinzãtoare
a acestor structuri asupra conºtiinþei ºi voinþei indivizilor
respectivi. În ambele cazuri s-ar ajunge la o contradicþie
fãrã ieºire în raport cu realitatea concret-istoricã.
Recunoscând în mod onest legãtura realã dintre cele
douã componente ale organismului social ºi ale
mecanismelor lui de funcþionare, deci dintre întreg ºi
pãrþile lui componente, privite în dinamica lor
concret-istoricã, poate fi depãºitã contradicþia menþionatã
mai sus ºi poate fi observatã îngustimea de vederi
atât a adepþilor individualismului (mai ales a celui
liberal-elitist), cât ºi a adepþilor comunitarismului (mai
ales a celui de facturã utopicã). ªi mai important este
faptul cã, þinând seama de aceastã legãturã dialecticã
obiectiv determinatã, ar putea fi mobilizate, în mãsurã
mult mai mare, resursele umane existente atât pentru a
perfecþiona mecanismul de funcþionare a societãþii, cât ºi
pentru a asigura manifestarea mai liberã ºi mai
constructivã a personalitãþii indivizilor din cuprinsul ei.
Miºcarea de idei în aceastã direcþie ar putea contribui în
mod hotãrâtor nu numai la extinderea democraþiei ºi la
diversificarea formelor ei de manifestare, ci mai ales la
adâncirea conþinutului acesteia, la perfecþionarea
substanþei democraþiei.
Argumentele în favoarea legãturii indisolubile dintre
individ ºi structurile sociale construite de-a lungul istoriei
sunt ºi mai convingãtoare dacã ne referim la forma
superioarã a conºtiinþei sociale, la percepþia intelectualã,
eruditã a relaþiei dintre individ ºi structurile sociale
constituite în mod istoric.
În tratatul sãu de „Sociologie” (1989/1997), Anthony
Giddens explicã în mod convingãtor cã individul uman
ºi libertatea lui constituie rezultate neîndoielnice ale
apariþiei ºi dezvoltãrii lor în cadrul societãþii. Oamenii
s-au format ºi s-au dezvoltat – biologic ºi cultural – nu în
mod izolat, ci trãind ºi muncind în comunitãþi mai mult
sau mai puþin extinse. În paragraful întitulat „Socializarea
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metamorfozã, aceeaºi monotonã organizare
contradictorie”(Gauchet, 2004, pp. 112-113).
Din perspectiva democraþiei creºtine ºi a partidului
popular italian, prelatul ºi sociologul italian Luigi Sturzo
(1871-1959), adversar al totalitarismului, inclusiv al
fascismului italian, atrãgea atenþia asupra celor douã erori
de interpretare unilateralã a legãturilor reale dintre individ
ºi societate, scriind: „Societatea nu este altceva decât
existenþa operantã a indivizilor într-un proces inepuizabil.
Nu existã indivizi fãrã societate, nici societate fãrã indivizi.
Societatea nu este un quid tertium (o a treia entitate, total
diferitã ºi distinctã de cele douã ipostaze ale indivizilor –
n. ns. – SSS) care presupune indivizii în parte ºi indivizii
coexistenþi sau care formeazã individualitatea prin
intermediul asocierii; societatea existã ºi coexistã numai
pentru indivizi”. Societatea este, dupã aceeaºi apreciere,
„coexistenþa indivizilor ce coopereazã pentru scopuri
comune”(Sturzo, 2001, pp. 14-15, 62).
Pe cât de nocivã este absolutizarea rolului individului
în viaþa realã, pe atât de periculoasã este idealizarea
„forþelor colective” (societatea ºi instituþiile publice:
bisericã, stat, naþiune etc.). Avertizând împotriva acestui
pericol, acelaºi gânditor italian preciza cã „Societatea nu
este o entitate sau un organism în afara ºi deasupra
individului, omul este, în acelaºi timp, individual ºi
social. Este atât de individual încât nu participã la altã
viaþã decât la a sa ºi este o personalitate incomunicabilã,
ºi este atât de social încât nu ar putea exista ºi nu ºi-ar
putea dezvolta nici o facultate, nici chiar viaþa sa, în afara
societãþii... În esenþã, singurul adevãrat agent al societãþii
este omul, individ asociat cu alþi oameni pentru anumite
scopuri”(Sturzo, 2001, p. 63).
Percepþia relaþiei dintre individ ºi societate a suferit
schimbãri importante în ultima jumãtate de secol, atât în
legãturã cu exacerbarea „rãzboiului rece”, care a dus la
acutizarea rupturii dintre cele douã poziþii extreme
(individualismul ºi comunitarismul), cât ºi, mai recent,
în legãturã cu globalizarea, care, pe de o parte, a lãrgit
sfera oportunitãþilor (inclusiv a privilegiilor) pentru
entitãþile economice gigantice (întreprinderile multi- ºi
transnaþionale), iar, pe de altã parte, a contribuit la
deteriorarea accentuatã a condiþiei umane pentru multe
milioane de oameni, mai ales din zonele periferice ale
sistemului mondial modern.
În legãturã cu acest ultim aspect, sociologul polonez
Zygmunt Bauman atrage atenþia asupra recursului
crescând al celor aflaþi în dificultate la comunitate ºi la
spiritul comunitar, „pentru a contracara patologiile
directe ale societãþii atomizate de astãzi”. „Suntem cu
toþii interdependenþi în aceastã lume a noastrã care se
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globalizeazã rapid – scria Z. Bauman, în anul 2001 –, ºi
datoritã acestei interdependenþe nici unul dintre noi nu
poate fi stãpânul sorþii lui de unul singur. Sunt sarcini cu
care fiecare individ se confruntã, dar care nu pot fi
controlate ºi tratate individual. Orice ne-ar separa ºi ne-ar
obliga sã pãstrãm distanþa unul de altul, sã trasãm graniþele
ºi sã construim baricade, face îndeplinirea unor astfel de
sarcini ºi mai dificilã. Cu toþii avem nevoie sã obþinem
controlul condiþiilor sub care ne luptãm cu provocãrile
vieþii – dar pentru cei mai mulþi dintre noi un astfel de
control nu poate fi obþinut decât colectiv (Sublinierea lui
Z. Bauman – n. ns. – SSS)” (Bauman, 2001, p.111).
Rãzboiul, care se vrea necruþãtor, între individualism
ºi comunitarism (colectivism) este sortit eºecului, pe timp
îndelungat, chiar dacã fiecare dintre ele pot sã câºtige
temporar anumite lupte în conjuncturi determinate, mai
ales datoritã obstinaþiei pe care o manifestã promotorii
lor în apãrarea unor interese distincte – dar fragmentare,
parþiale –, ca ºi datoritã absenþei sau superficialitãþii
dialogului dintre ele pe tema problemelor dificile cu care
se confruntã societatea ºi a mijloacelor prin care ar putea
fi rezolvate acestea.
Un argument simptomatic al acestui adevãr îl constituie
efortul adepþilor „celei de-a treia cãi” de dezvoltare a
omenirii în viitor de a identifica elemente pozitive ºi
constructive atât în liberalismul individualist, cât ºi în
social-democraþie, care pleacã de la interesele generale ºi
de la nevoia de solidaritate cu cei aflaþi în dificultate.
În cuprinsul lucrãrii sale „A treia cale. Renaºterea
social-democraþiei” (1998, traducerea româneascã din 2000),
cunoscutul sociolog britanic Anthony Giddens este de acord
cu dezbaterile din sânul social-democraþiei europene care a
ajuns la concluzia cã „individualismul ºi solidaritatea nu ar
trebui contrapuse”, cã în societatea actualã performanþa
economicã ar trebui reconciliatã cu securitatea socialã, cã
preocupãrile de „disciplinare” a pieþei ar trebui combinate
cu o limitare mai hotãrâtã a intervenþionismului. În final,
autorul citat ajunge la concluzia cã „piatra de încercare” a
succesului unei politici economice ºi sociale este „dacã
calitatea vieþii este slujitã cel mai bine de o creºtere a
consumului privat sau de o îmbunãtãþire a funcþionãrii
statului” (Giddens, 2001, p. 39).
Dacã urmãrim istoria ºtiinþei moderne, dublatã de
istoria idologiilor din perioada respectivã, modul cum
s-au format ºi au evoluat marile curente de gândire
social-economicã ºi politicã, ne putem da seama ºi mai
bine de relevanþa celor douã viziuni opuse cu privire la
resortul dezvoltãrii ºi relaþia dintre individ ºi societate,
iar pe plan metodologic – eficienþa individualismului ºi
a comunitarismului (colectivismului).

moderne care au adoptat atitudini opuse în ce priveºte
factorul-cheie care ar putea asigura funcþionarea optimã
a societãþii (individul autonom sau comunitatea solidarã)
este de naturã sã clarifice mai bine rãdãcinile comune,
dar principiile ºi diferite ale individualismului liberal ºi
ale comunitarismului mai mult sau mai puþin utopic.
Pentru început se va face referire la câteva exemple din
perioada timpurie a modernitãþii.

4. Individualismul liberal ºi comunitarismul
utopic în zorii epocii moderne
(secolul al XVI-lea)
În primele decenii ale secolului al XVI-lea, în zorii
epocii moderne, vãd lumina zilei douã semnificative
lucrãri cu tematicã social-politicã, ºi anume: prima, a
italianului Niccolo Machiavelli (1469-1527), întitulatã
„Principele” (1513), ºi a doua, a englezului Thomas More
sau, dupã numele latinizat, Thomas Morus (1478-1535),
întitulatã „Utopia” (1516, 1518, 1551). Acestea redau
douã viziuni diametral opuse despre cum funcþiona ºi
cum ar fi trebuit sã funcþioneze societatea din acel timp ºi
mai ales componenta ei politicã – statul – la graniþa dintre
evul vediu ºi epoca modernã
N. Machiavelli încearcã sã descifreze mecanismele,
respectiv logica vieþii politice din timpul sãu pornind de
la douã constatãri esenþiale: pe de o parte, el aratã cã
existã o mare deosebire „între felul în care oamenii trãiesc
ºi felul în care ei ar trebui sã trãiascã”, iar, pe de altã parte,
cã mentalitatea poporului guvernat este diametral opusã
mentalitãþii celor care îl guverneazã. Cele douã grupuri
sociale asimetrice din societatea timpului – „poporul”
(cei mulþi) ºi „cei mari” (în sensul de cei puþini, dar bogaþi
ºi puternici) – apeleazã la stat („principele”) din motive
diferite: primii pentru a-ºi apãra libertatea, iar ultimii pentru
a-i domina pe cei dintâi. „... dacã cei mari îºi dau seama cã
nu pot sã reziste poporului – scrie N. Machiavelli –, ei încep
sã acorde faimã ºi stimã unuia dintre ei ºi îl fac principe,
pentru ca la adãpostul lui sã poatã sã-ºi satisfacã toate
poftele” (Cf. Preda, 2003, p. 19).
Indiferent de cãile de acces la putere (voinþa
„poporului” sau a celor „mari”), rolul „principelui” în
calitate de conducãtor al statului era dintre cele mai
dificile deoarece el trebuia sã asigure funcþionarea
normalã a societãþii. Principele avea datoria sã stabilescã
obiectivele care trebuiau urmãrite, sã gãseascã metodele
cele mai potrivite pentru atingerea acestora ºi sã facã
deseori compromisuri. Gânditorul italian aratã cã de multe
ori principele era pus în situaþia sã foloseascã metode
dure în guvernare „care ni se par rele” (ca de exemplu:
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Individualismul liberal ºi comunitarismul
(colectivismul), calificat, de la un moment dat, cu atributul
de „utopic”, au strãbãtut împreunã secolele epocii moderne
(sec.XVI – XX), ca doi fraþi vitregi. Acestea au avut o
mamã comunã (economia modernã de piaþã), respectiv
aceeaºi origine istoricã, dar, în acelaºi timp, temperamente
ºi comportamente în bunã mãsurã diferite, chiar opuse,
pentru cã suportul lor social era diferit – elitist în primul
caz ºi popular în cel de-al doilea.
Individualismul liberal s-a manifestat, de la început,
sigur pe el ºi ofensiv, convins fiind cã reprezintã formula
optimã de comportament în societate ºi garanþia
prosperitãþii generale, ca însumare a performanþelor
superioare ale indivizilor autonomi. Pe mãsura trecerii
timpului s-au acumulat însã tot mai multa dovezi practice concludente care contraziceau aceste speranþe,
transformate în mod forþat în certitudini.
Comunitarismul (colectivismul) s-a manifestat iniþial
mai timid ºi mai prudent, exprimând anumite premoniþii
în legãturã cu unele pericole incipiente ale societãþii
moderne, decurgând din proprietatea privatã ºi folosirea
banilor, ca ºi din modul liberal de guvernare a diferitelor
comunitãþi umane. Pe mãsura accentuãrii unor
dezechilibre, inegalitãþi, crize ºi nedreptãþi în cadrul
societãþii moderne, a sporit spiritul critic al
comunitarismului ºi accentul discuþiilor a fost deplasat
în direcþia laturii normative a problemelor sociale
(mãsurile sociale dezirabile). Întrucât adeseori nu se
întrevedea perspectiva realizãrii imediate a mãsurilor
avute în vedere pentru a þine seama de interesele celor
mulþi, adversarii lor ideologici au calificat acest punct de
vedere cu atributul de „utopic”, în sensul de puþin
probabil sau chiar nerealizabil.
Cu timpul, pe mãsurã ce s-au succedat noi sfidãri pentru
societatea modernã, care decurgeau din necontenitele
schimbãri de formã ale economiei moderne de piaþã, s-a
accentuat spiritul critic al promotorilor comunitarismului,
demersul lor intelectual a cãpãtat mai multã consistenþã,
mai cu seamã spre sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul
secolului al XX-lea. Pe aceastã cale ºi-a fãcut loc speranþa
promotorilor comunitarismului, denumit ulterior
socialism ºi/sau comunism, cã societatea modernã ºi, în
primul rând, economia de piaþã ar putea fi radical schimbate
în sensul deplasãrii accentului de la interesele egoiste ale
indivizilor preocupaþi, cu precãdere, de obþinerea de câºtiguri
bãneºti din activitãþi lucrative, spre binele comun, spre
interesele generale ale comunitãþilor (colectivitãþilor) respective.
Referirea la câteva exemple concrete de intelectuali
ºi/sau politicieni de marcã din diferite etape ale epocii
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meschinãrie, jaf, lãcomie, cruzime, mândrie, plãcere,
viclenie, încãpãþinare etc. – n. ns. – SSS), dar despre care
el susþine, pe baza experienþei din timpul sãu, cã „ne fac
sã dobândim prin atingerea lor, ºi siguranþã ºi bunãstare”
(Cf. Preda, 2003, p. 21-22).
Prin sintagma „scopul scuzã mijloacele”,
N. Machiavelli a sintetizat, de fapt, caracteristicile
guvernãrii de la începuturile lumii moderne, bazatã pe
voinþa principelui, respectiv pe o viziune individualistã
ºi elitistã despre guvernare, nevoitã totuºi sã facã anumite
concesii grupurilor influente din viaþa publicã – fie
minoritãþii bogate în ascensiune (negustorii, bancherii
etc.), fie maselor populare (la care apelau guvernanþii
adesea, mai ales pentru a pondera pretenþiile excesive ale
celor bogaþi). Prin raþiuni de ordin politic ºi, implicit de
ordin economic, „principele” urmãrea, de fapt, sã
legitimeze dominaþia celor mulþi de cãtre cei puþini ºi
bogaþi, dar uneori ºi sã-i tempereze pe aceºtia din urmã.
Cam în acelaºi timp, dar privind lucrurile dintr-o
perspectivã diametral opusã, gânditorul englez Thomas
Morus este preocupat, de asemenea, de problemele bunei
guvernãri. În lucrarea sa „Utopia” („þara de nicãieri”),
denumitã uneori ºi „Eu-topia” („þara fericirii”), având ca
subtitlu „Despre cea mai bunã formã de cârmuire a
statului”, gânditorul englez recurge la o ficþiune pentru a
se apãra de eventuale suspiciuni politice, posibile datoritã
criticilor pe care le formuleazã în mod implicit ºi pe ocolite
la adresa situaþiei politice din timpul sãu în Anglia
monarhicã (Morus, 2001, p. 7).
Imaginând o discuþie cu un prieten care a vizitat o
þarã strãinã denumitã Utopia, organizatã pe baza altor
principii decât cele din Anglia timpului sãu guvernatã de
regii Henric al VII-lea ºi Henric al VIII-lea, Th. Morus
criticã o serie de aspecte negative ale societãþii engleze,
sugerând, prin comparaþie, o alternativã la acestea. Prin
vocea interlocutorului sãu, Th. Morus spune, printre altele,
cã „acolo unde existã proprietate individualã ºi unde
banul e mãsura tuturor lucrurilor, e foarte greu de
întemeiat o cârmuire dreaptã ºi fericitã pentru întreaga
obºte; cel puþin dacã nu crezi cã-i drept când cele mai
bune lucruri încap pe mâna celor mai rãi oameni sau cã
fericirea înseamnã cã toate bunurile sã fie împãrþite numai
între câþiva, ºi fãrã ca mãcar aceºtia sã fie fericiþi din toate
punctele de vedere, în vreme ce toþi ceilalþi se zbat în
cele mai crâncene lipsuri” (Morus, 2001, p. 52).
În contrast cu aceastã stare de lucruri, interlocutorul
lui Morus îi vorbeºte despre principiile de organizare a
societãþii din þara (insula) vizitatã de el (Utopia), arãtând,
printre altele, cã „utopienii” (locuitorii acelei
binecunoscute, dar neprecizate þãri, din punct de vedere
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geografic) considerã cã „o dovadã de adevãratã
înþelepciune ar fi, din partea unui om, sã-ºi urmãreascã
fericirea doar între hotarele legii. ªi mai spun – continuã
respectivul interlocutor – cã pietatea înseamnã sã alegi
mai degrabã binele comunitãþii decât binele care priveºte
doar persoana proprie, ca atare, îl socotesc nedrept pe
acela care îºi doreºte plãcerea smulgându-i-o semenului
pe a lui”(Morus, 2001, p. 88).
Comparând cele douã viziuni despre starea societãþii
ºi modalitãþile de guvernare a acesteia la începutul
secolului al XVI-lea, viziunea lui Machiavelli ºi viziunea
lui Morus, putem observa atât unele asemãnãri între ele,
cât ºi puternice deosebiri de mesaj social-politic. În ambele
cazuri se remarcã observaþia realistã a celor doi gânditori
cã existã o deosebire însemnatã între modul cum erau
guvernate þãrile respective ºi modul cum ar fi trebuit sã fie
ele guvernate. Se recunoaºte, direct sau implicit, prezenþa
unor deficienþe de guvernare, în funcþionarea instituþiilor
publice, având drept urmare nedreptãþirea multor oameni,
mai ales a cetãþenilor de condiþie modestã, ca ºi încãlcarea
multor principii ºi reguli morale, care duc la inversarea
raportului firesc dintre virtute ºi viciu.
Existã, în acelaºi timp, ºi destule deosebiri între cele
douã viziuni, decurgând din unghiul diferit din care sunt
privite lucrurile: Machiavelli este pragmatic ºi nu-ºi face
niciun fel de iluzii în legãturã cu distanþa apreciabilã
care existã între politicã ºi moralã, admiþând cã obþinerea
ºi menþinerea puterii politice se poate face ºi cu metode
imorale. Morus, dimpotrivã, este preocupat cu precãdere
de ordinea ºi stabilitatea din societate, de consecinþele
cârmuirii asupra condiþiei umane a tuturor categoriilor
de cetãþeni, folosind ca principal criteriu de apreciere a
politicii, în special a guvernãrii, moralitatea oamenilor,
mãsura în care acestea rãspund interesului general,
comunitar. Deosebirea de fond dintre cei doi gânditori
este legatã de reperul lor fundamental în abordarea ºi
soluþionarea problemelor sociale cu care se confruntau:
pentru Machiavelli, individul cu mentalitate modernã,
respectiv burghezul liberal; pentru Morus, comunitatea,
deci majoritatea cetãþenilor, oamenii din popor, mai
ataºaþi de normele morale ºi de interesul general.

5. Liberalism individualist ºi comunitarism
utopic în perioada de maturizare
a modernitãþii (secolele al XVIII-lea
ºi al XIX-lea)
Pe mãsura trecerii timpului, în secolele al XVIII-lea ºi
al XIX-lea s-a adâncit criza „vechiului regim” (aristocratic ºi monarhic), întemeiat pe aservirea feudalã a

împotriva societãþii medievale, devenitã anacronicã, ºi
împotriva puterii aristocraþiei, era dificil sã se facã o
deosebire netã între un democrat ºi un liberal, pentru cã
amândoi urmãreau o guvernare limitatã ºi reglementatã
prin legi.
Deosebirea dintre democraþi ºi comunitari se putea
face mai uºor, pentru cã, în ciuda multor deziderate
comune, exista între ei o deosebire categoricã, de
principiu, legatã de poziþia lor faþã de proprietate:
democraþii erau partizanii proprietãþii private, ca ºi
liberalii (deºi unii dintre democraþi aveau serioase
îndoieli în ce priveºte legitimitatea ei), în timp ce
comunitarii erau adepþii proprietãþii sociale sau colective,
marcând în acest fel opoziþia lor categoricã faþã de liberali.
Oricât ar pãrea de paradoxal, cel puþin la prima vedere,
ascensiunea democratismului în aceastã perioadã, a avut,
adeseori, rolul de verigã de legãturã între cele douã
mentalitãþi ºi curente de gândire diametral opuse,
menþionate mai sus, respectiv: liberalismul ºi
comunitarismul. Gândirea democraticã a contribuit în
mod hotãrâtor la radicalizarea miºcãrilor pentru progres
social. Miºcarea ºi gândirea democraticã i-au antrenat pe
liberali în mod mai hotãrât în lupta pentru progres
social-economic ºi politic. În acelaºi timp, miºcarea
democraticã a furnizat adepþilor comunitarismului destule
argumente, demne de luat în seamã, pentru combaterea
tuturor categoriilor de privilegii (nu numai a celor
politice), pentru analiza inegalitãþilor dintre oameni ºi
înlãturarea acestora, pentru rãspândirea roadelor
progresului la scara întregii societãþi, pentru înfãptuirea
dreptãþii sociale. Cuvintele de ordine ale revoluþiei
franceze din anul 1789 „libertate, egalitate, fraternitate”
sintetizeazã obiectivele-cheie care au fãcut posibilã
mobilizarea tuturor categoriilor sociale neprivilegiate în
lupta împotriva guvernãrii arbitrare a monarhilor ºi a
aristocraþiei privilegiate în mod ereditar, în lupta pentru
modernizarea societãþii ºi îmbunãtãþirea condiþiei umane.
La mijlocul secolului al XVIII-lea, doi liberali din
Franþa, ºi anume Francois Marie Arouet, cunoscut sub
pseudonimul de Voltaire (1694-1778), ºi Charles Louis
Montesquieu (1689-1755), precum ºi un democrat, ºi
anume Jean Jacques Rousseau (1712-1778), examineazã
problema modernizãrii societãþii din acel timp. Ei se
deosebesc în ce priveºte accentul pus pe diferite probleme
care îºi aºteptau rezolvarea în acele condiþii: primii doi
(liberalii) privesc viitorul cu optimism ºi considerã drept
cheie a progresului social modernizarea politicii ºi a
principalului sãu instrument – statul –, a cãrui funcþionare
urma sã fie aºezatã pe temelia unor legi democratice
riguroase ºi pe separaþia puterilor în stat; ultimul
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majoritãþii populaþiei, s-au extins ºi s-au consolidat – cel
puþin în câteva state occidentale mai evoluate – formele
moderne de organizare economico-socialã (economia de
piaþã ºi palierul ei superior – capitalismul –, statul de
drept, partidele politice moderne ºi viaþa parlamentarã).
În aceeaºi mãsurã s-a diversificat ºi s-a îmbogãþit ºi
viaþa intelectualã: s-a extins mentalitatea modernã, a
sporit numãrul adepþilor individualismului ºi ai
liberalismului (mai ales în politicã ºi în economie). Aceste
schimbãri au fost însoþite, ca o adevãratã umbrã, ºi de
promotorii comunitarismului (colectivismului,
socialismului, comunismului). Aceºtia continuã sã adopte
o atitudine criticã faþã de multe aspecte negative din
societatea timpului. În vederea soluþionãrii acestora,
promotorii comunitarismului au militat pentru mãsuri mai
mult sau mai puþin radicale, având ca punct de plecare
abolirea proprietãþii private ºi controlul democratic
asupra statului.
Pe fondul confruntãrilor dintre modernism (burghezie)
ºi conservatorism (aristocraþie ºi monarhie), precum ºi al
respingerii reciproce dintre liberalism ºi comunitarism,
îndeosebi datoritã intransigenþei lor faþã de forma de
proprietate dezirabilã (privatã sau publicã), a avut loc, în
aceastã perioadã, ºi o puternicã manifestare a gândirii
democratice. Prezenþa maselor largi populare în miºcarea
pentru înnoirea socialã (rãscoale þãrãneºti, revolte ale
muncitorilor de la oraºe, acþiuni filantropice pentru
ajutorarea acestora, implicarea bisericii în rezolvarea
problemelor sociale acute ale etapei respective etc.) a
oferit un solid suport social pentru o activitate
intelectualã mai radicalã decât cea liberalã, fãrã a
împãrtãºi însã toate dezideratele practice ale adepþilor
comunitarismului, având serioase rezerve mai ales faþã
de proprietatea colectivã ºi/sau de stat.
Emanaþie nemijlocitã a pãturilor neprivilegiate din
„vechiul regim”, îndeosebi a þãrãnimii, a meºteºugarilor
ºi a lucrãtorilor din oraºele vremii, curentul democrat din
acel timp avea o bazã socialã mai largã decât liberalismul,
dar ºi obiective mai diverse, legate de aspiraþiile spre
libertate ºi autonomie ale celor care, timp de peste un
mileniu, au suportat multiple forme de asuprire ºi de
îngrãdire a existenþei lor de sine stãtãtoare, precum ºi de
încãlcare a demnitãþii lor de oameni.
Ambivalenþa democratismului, compatibilitatea lui
atât cu liberalismul (axat pe limitarea puterii politice a
aristocraþiei), cât ºi cu comunitarismul (axat pe înfãptuirea
dreptãþii sociale), i-au permis democratismului sã fie un
factor stimulator pentru liberalism, dar ºi un factor
favorizant pentru comunitarism.
În momentele acute ale luptelor social-politice
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(democrat) este mult mai precaut, uneori chiar pesimist,
insistã asupra inegalitãþilor din societatea timpului ºi
susþine cã rãdãcinile ºi soluþia lor trebuie cãutate în
caracterul nesatisfãcãtor al instituþiilor sociale existente
pe acea vreme, militând pentru schimbarea lor.
Este, neîndoielnic, un lucru pozitiv pentru progresul
societãþii respective, faptul cã liberalii au fãcut o distincþie
netã între traiul parazitar al nobililor de la curþile regilor
ºi viaþa activã a persoanelor ocupate în diferite ramuri ale
economiei unde se crea ºi sporea bogãþia. Pe bunã
dreptate, Voltaire scria în anul 1733 cã „Nu ºtiu însã cine
e mai util statului: un senior bine pudrat care ºtie cu
precizie la ce orã se scoalã regele ºi la ce orã se culcã, ºi
care îºi dã aere de stãpân jucând rolul de sclav în
anticamera unui ministru sau, dimpotrivã, un neguþãtor
care îºi îmbogãþeºte þara, care din biroul sãu dã ordine la
Cairo ºi care contribuie la fericirea lumii?” (Cf. Preda,
2003, p. 33).
Este limpede, în lumina celor de mai sus, cã puterea
economicã a clasei de mijloc începea sã cântãreascã tot
mai mult în balanþa importanþei cetãþeneºti a diferitelor
categorii de oameni ºi de îndeletniciri din societatea
modernã.
La fel de pozitivã este preocuparea liberalilor de a
limita ºi de a înlãtura arbitrariul ºi abuzurile din
guvernarea unei þãri, prin limitarea ºi controlarea puterii
celor aflaþi la cârma statului, ca ºi prin preocuparea de a
asigura deplina exercitare a drepturilor omului ºi
cetãþeanului pentru toþi membrii societãþii.
În viziunea lui Ch.L. Montesquieu, preocuparea
centralã a unei guvernãri moderne a societãþii este
asigurarea libertãþii tuturor cetãþenilor, iar condiþia
înfãptuirii acesteia presupune cel puþin douã lucruri: pe
de o parte, elaborarea unor legi clare care sã arate ce le
este interzis acestora, iar pe de altã parte, separaþia dintre
cele trei puteri în stat (legislativã, executivã ºi
judecãtoreascã), respectiv între cei chemaþi sã elaboreze
ºi sã aplice legile, ori sã sancþioneze abaterile de la acestea.
„Libertatea este dreptul de a face tot ceea ce îngãduie
legile – scria Montesquieu în anul 1748, în lucrarea sa
„Spiritul legilor”; iar dacã un cetãþean ar putea face ceea
ce legile interzic, el ºi-ar pierde libertatea, întrucât ºi
ceilalþi ar avea o asemenea putere”(Cf. Preda,
2003, p. 135).
Pentru cã „orice om care are putere este înclinat sã
abuzeze de ea, pânã când dã în calea sa de obstacole”,
acelaºi autor francez considerã cã abuzurile de putere pot
fi limitate dacã guvernarea unei þãri este astfel organizatã
încât „puterea sã limiteze puterea”, ceea ce practic
înseamnã cã este necesar sã existe o separaþie între
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diferitele organisme prin care se exercitã puterea.
Concretizând aceastã idee, Montesquieu scrie,în
continuare, cã „Libertatea politicã a unui cetãþean este
acea liniºte sufleteascã nãscutã din convingerea fiecãruia
despre propria siguranþã; pentru ca aceastã libertate sã
existe, se cuvine ca guvernarea sã fie în aºa fel rânduitã,
încât unui cetãþean sã nu-i fie teamã de alt cetãþean
... Totul ar fi pierdut – conchide autorul – dacã acelaºi om
sau acelaºi corp de guvernanþi – fie el al nobililor sau al
poporului – ar exercita aceste trei puteri: puterea de a
face legi, puterea de a executa hotãrârile publice ºi puterea
de a judeca infracþiunile sau litigiile dintre particulari”
(Cf. Preda, 2003, pp. 137-138).
Din pãcate, abuzurile în guvernare ºi corupþia din
societate nu erau singurele rele care au fost scoase în
evidenþã de cãtre gânditorii luminaþi ºi progresiºti în lunga
perioadã (de câteva secole) de tranziþie de la societatea
tradiþionalã (medievalã) spre societatea modernã.
Spre deosebire de gânditorii liberali care s-au axat, cu
precãdere, pe critica privilegiilor politice ereditare ale
nobililor, gânditorii de formaþie democraticã, mai
apropiaþi de frãmântãrile majoritãþii populaþiei de
condiþie modestã, s-au dovedit mai receptivi la aceste
necazuri, au avut un orizont intelectual mai cuprinzãtor.
Democraþii au sesizat ºi analizat nu numai deficienþele
politice ale „vechiului regim”, ci ºi o serie de neajunsuri
ale „societãþii civile”, ale relaþiilor curente, obiºnuite
(economice, sociale, culturale etc.) dintre oameni.
Un interes deosebit au manifestat aceºti gânditori faþã de
problema inegalitãþilor sociale, prezentã din ce în ce
mai vizibil ºi în societatea modernã.
Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, J. J. Rousseau
elaboreazã un foarte interesant eseu istorico-filozofic
despre originile, formele de manifestare ºi consecinþele
inegalitãþilor sociale, formulând ipoteze ºi opinii temeinic
argumentate cu privire la aceastã problematicã.
Deosebindu-se profund de opiniile lui Th. Hobbes în
ce priveºte condiþia oamenilor primitivi („sãlbaticii”) ºi
a celor „civilizaþi”(modernii) ºi cauzele conflictelor dintre
oameni în societãþile moderne, J.J. Rousseau aratã cã
„lanþurile servituþii nefiind formate decât din dependenþa
reciprocã a oamenilor ºi din nevoile reciproce care îi
reunesc, este imposibil sã-þi aserveºti un om fãrã a-l fi pus
în situaþia de a nu se putea lipsi de un altul, situaþie care
nu exista în starea naturalã, aºa încât acolo fiecare este
liber de orice jug ºi legea celui mai tare este fãrã obiect”
(Rousseau, 2001, p. 56).
În consecinþã, filozoful francez ajunge la concluzia
cã originile inegalitãþii oamenilor ºi accentuarea acesteia
de-a lungul civilizaþiilor trebuie cãutate „în dezvoltãrile

cu inegalitatea rezultatã din combinarea acestor
schimburi” (Rousseau, 2001, pp. 67-68).
Amplificarea ºi permanentizarea inegalitãþilor dintre
oameni în decursul timpului au dus, dupã aprecierea
filozofului francez, nu numai la mizeria materialã a unora,
ci ºi la asuprirea lor socialã de cãtre minoritatea care se
sprijinea pe aceastã pârghie cu efecte nebãnuite –
proprietatea (privatã – dupã cum rezultã din context –
n. ns. – SSS).
În acest sens, J. J. Rousseau scrie cã „din clipa în care
un om a avut nevoie de ajutorul altuia, de când s-a vãzut
cã era folositor pentru unul sã aibã provizii pentru doi,
egalitatea a dispãrut, proprietatea a fost introdusã, munca
a devenit necesarã ºi vastele pãduri s-au transformat în
vesele câmpii, care se cereau stropite cu sudoarea
oamenilor. În curând, acolo s-au vãzut sclavia ºi mizeria
încolþind ºi crescând odatã cu recoltele”(Rousseau,
2001, p. 65).
Pentru a întãri concluzia proprie privind urmãrile negative ale proprietãþii private, filozoful francez invocã ºi
pãrerea unui confrate englez, „Cãci, potrivit axiomei
înþeleptului Locke – precizeazã francezul –, nu poate
exista nedreptate acolo unde nu existã proprietate
(din context rezultã cã autorul se referea la proprietatea
privatã – n. ns. – SSS)” (Rousseau, 2001, p. 64).
Fãrã îndoialã cã problema originii, a condiþiilor care
au fãcut posibilã ºi a factorilor determinanþi ai apariþiei ºi
proliferãrii proprietãþii private, ca de altfel ºi a
antecedentelor acesteia, cuprinde încã destule
necunoscute sau ipoteze incerte. Cu toate acestea, un
numãr important de specialiºti continuã sã susþinã ºi în
zilele noastre cã, pe lângã efectele ei benefice, ea
genereazã destule neajunsuri, printre care o anumitã
tendinþã spre anarhie la scarã macroeconomicã ºi globalã,
puternice inegalitãþi economice ºi sociale, tendinþa spre
concentrare, centralizare ºi monopol sau oligopoluri în
economie etc. Chiar dacã J. J. Rousseau nu a abordat
unele dintre aceste probleme, pentru cã ele nu au ajuns sã
se impunã pe acea vreme în atenþia opiniei publice ºi a
specialiºtilor timpului, ideile sale continuã sã rãmânã un
reper esenþial în domeniu.
Evenimentele din Europa Occidentalã în ultima
treime a secolului al XVIII-lea au evidenþiat ºi mai bine
punctele comune, specificul ºi deosebirile dintre
liberalismul individualist ºi comunitarismul utopic, pe
de o parte, ca ºi dintre democratism, liberalism ºi utopism
(comunitarism, colectivism, socialism, comunism), pe de
altã parte. Toate aceste curente de idei politico-ideologice
au luptat împotriva „vechiului regim”, împotriva
despotismului, a parazitismului nobililor, împotriva
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succesive cunoscute ale spiritului uman”, datoritã unor
cauze diverse, ceea ce a dus la rezultatul paradoxal ca, pe
mãsura perfecþionãrii raþiunii umane, sã aibã loc atât
înrãirea oamenilor, cât ºi accentuarea sociabilitãþii lor,
respectiv înmulþirea ºi adâncirea inegalitãþilor dintre ei.
Cheia rãspunsului dat de J. J. Rousseau la problema
inegalitãþilor dintre oameni o constituie apariþia ºi
proliferarea proprietãþii private. „Primul om care,
împrejmuindu-ºi un teren, a îndrãznit sã spunã: acesta
este al meu ºi care a gãsit oameni destul de sãraci cu
duhul încât sã-l creadã, a fost adevãratul întemeietor al
societãþii civile. De câte crime, rãzboaie, omoruri, de câte
nenorociri ºi orori nu ar fi scutit omenirea cel care, scoþând
þãruºii sau astupând ºanþul, le-ar fi strigat semenilor sãi:
Feriþi-vã sã-l ascultaþi pe acest impostor; sunteþi pierduþi
dacã uitaþi cã poamele sunt ale tuturor, ºi cã pãmântul nu
este al nimãnui!” (Rousseau, 2001, p. 58).
Faptul cã proprietatea privatã genereazã ºi/sau
influenþeazã puternic inegalitãþile sociale ºi economice
dintre oameni este o constatare corectã a lui J. J. Rousseau,
confirmatã de mulþi alþi analiºti din epoca modernã. Pentru
a explica inegalitãþile instituite de societate sau, cum se
exprimã el, „lanþurile servituþii”, „lanþurile dependenþei”,
J. J. Rousseau invocã o multitudine de factori (mai ales
culturali), atât de naturã materialã, cât ºi de naturã
spiritualã, inclusiv întâmplarea, hazardul.
„Cultivarea pãmântului a dus în mod necesar la
împãrþirea lui – aratã J. J. Rousseau; iar de la proprietate,
odatã recunoscutã, s-a ajuns la primele reguli de justiþie...
Aceastã origine este cu atât mai naturalã cu cât este
imposibil de conceput ideea proprietãþii care se nãºtea
altfel decât din lucrul mâinilor. Cãci nu se vede ce ar fi
putut oferi omul în schimbul lucrurilor nefãcute de el, în
afarã de munca sa. Numai munca, dând cultivatorului
dreptul la produsul pãmântului arat de el, îi dãdea, în
consecinþã, ºi dreptul asupra pãmântului, cel puþin pânã
la recoltã, ºi tot astfel an de an, ceea ce a fãcut ca o
posesiune continuã sã se transforme cu uºurinþã în
proprietate... Lucrurile în aceastã stare ar fi putut rãmâne
neschimbate – precizeazã autorul, în continuare –, dacã
talentele ar fi fost egale ºi dacã, spre exemplu, folosirea
fierului ºi consumul de alimente s-ar fi gãsit mereu în
echilibru. Însã aceastã proporþie, pe care nu o menþinea
nimic, a fost curând încãlcatã, cel mai puternic producea
mai mult; cel mai îndemânatic era mai câºtigat din munca
sa; cel mai iscusit gãsea mijloace de a-ºi uºura munca;
plugarul avea mai multã nevoie de fier, iar fierarul avea
mai multã nevoie de grâu; ºi muncind în mod egal, unul
câºtiga destul, pe când celãlalt abia avea cu ce trãi. Astfel
inegalitatea naturalã se dezvoltã pe nesimþite împreunã
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corupþiei ºi nedreptãþilor din societate, pentru libertatea
oamenilor ºi o guvernare mai bunã, pentru drepturi
cetãþeneºti ale tuturor membrilor societãþii, împotriva
opresiunii ºi a abuzurilor ºi, implicit, împotriva gândirii
conservatoare.
Opþiunile ºi revendicãrile acestor curente de gândire
nu au fost o simplã preferinþã psihologicã sau personalã
ºi, cu atât mai puþin, o simplã nãscocire ideologicã,
propagandisticã. Rãdãcinile lor obiective ºi subiective
erau adânc înfipte în realitatea social-economicã ºi
politicã din Europa Occidentalã în acel timp. Confruntarea
dintre aceste curente de gândire social-politicã reflectã
profunda crizã existenþialã a societãþii din acel timp.
Fiecare dintre aceste curente de gândire s-a concentrat pe
anumite laturi ale crizei respective: liberalismul pe
abuzurile guvernãrii tradiþionale, democraþii ºi
„utopiºtii” pe suferinþele maselor largi populare. La
rândul lor, ultimele douã curente s-au diferenþiat în
funcþie de orizontul de timp în care priveau schimbãrile
necesare ºi de pârghiile schimbãrii pe care le aveau în
vedere: democraþii aderau la proprietatea privatã, la fel
ca ºi liberalii, dar se deosebeau de aceºtia pentru cã i-a
interesat mai ales statutul social al maselor populare;
utopiºtii urmãreau desfiinþarea tuturor formelor de
privilegii, nu numai a celor politice, ºi, din aceastã cauzã,
criticau ºi respingeau orice formã de proprietate
particularã, inclusiv forma ei modernã, susþinutã de cãtre
liberali ºi de cãtre democraþi (proprietatea burghezã).
Utopiºtii sperau cã instaurarea proprietãþii comune
(colective) ar fi asigurat stârpirea din rãdãcinã a
privilegiilor, a abuzurilor, a exploatãrii ºi a asupririi celor
ce muncesc, precum ºi a tuturor celorlalte forme de
nedreptãþi legate atât de structurile societãþii medievale,
cât ºi de structurile societãþii moderne.
Curentele menþionate de gândire social-economicã ºi
politicã pot ºi trebuie sã fie examinate în dubla lor
legãturã: pe de o parte, cu contextul istoric în care s-au
format ºi au evoluat (ºi care le-a furnizat „obiectul”
reflecþiilor filozofice ºi ideologice), iar, pe de altã parte,
cu fondul de idei, în parte comun, în parte diferit (þinând
de interesele sociale sau de grup, pe care le apãrã).
Procedând în acest fel, existã ºanse mai mari sã fie
descoperitã ºi respectatã logica istoriei reale, logica
faptelor ºi sã se evite multiplele capcane ale cãderii în
subiectivism sau chiar în derizoriu. Urmând aceastã cale,
putem discerne mai uºor atât legitimitatea istoricã a
respectivelor curente de idei, cât ºi specificul sau
particularitãþile fiecãruia dintre ele, meritele ºi limitele
lor, precum ºi verigile de legãturã mai mult sau mai puþin
durabile dintre ele.
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Procedând în acest fel, încercând sã depãºim istoria
descriptivã, „evenimenþialã” a miºcãrii intelectuale din
epoca modernã (cu accent pe simple biografii personale),
strãduindu-ne sã facem trecerea spre „problematizarea”
acestei istorii, vom putea sã înþelegem mai bine ºi sã
explicãm mai riguros, mai aproape de adevãrul istoric,
particularitãþile diferitelor curente de gândire socialã,
chiar dacã, la un moment dat, unele dintre acestea apar
ca fiind paradoxale sau ne pot contraria. O analizã
comparativã, în timp ºi spaþiu, a miºcãrii intelectuale în
diferite etape ale modernitãþii ºi în diferite zone ale lumii
(tipuri de economii ºi de state) ne poate explica mai
uºor ºi mai convingãtor ambiguitãþile la care a recurs nu
o datã liberalismul: lupta împotriva privilegiilor a fost
dusã de acesta cu precãdere pe plan politic, dar ele au
fost acceptate în mod tacit sau implicit pe alte planuri,
mai ales în domeniul economic; un alt exemplu îl
constituie recursul liberalismului la pârghii de politicã
economicã diametral opuse în decursul timpului
(protecþionismul ºi liberul schimb), în ciuda
consecvenþei sale aparente în materie de principii
(respingerea formalã a intervenþiei statului în economie
etc.). Pe aceeaºi cale pot fi evidenþiate, mai convingãtor,
atât potenþialul creator, cât ºi limitele democratismului,
ca ºi valorile perene, dar ºi iluziile „utopismului”
(comunitarismul, socialismul, comunismul), cel puþin
pe termen scurt.
Dacã extindem aceastã formã de analizã de la miºcarea
intelectualã la viaþa politicã, putem înþelege mai bine
atât mesajul real al diferitelor formaþiuni politice, cât ºi
greºelile acestora în alianþele politice conjuncturale pe
care le-au încheiat, cu sinceritate sau numai din motive
trecãtoare, dar cu slabe rezultate practice pe termen lung
(cum s-a întâmplat în multe cazuri în luptele de emancipare
socialã ºi de eliberare naþionalã din Europa Centralã ºi
Rãsãriteanã pe la mijlocul secolului al XIX-lea).
Desfãºurarea evenimentelor legate de declararea
independenþei Statelor Unite ale Americii în anul 1776 ºi
de revoluþia burghezo-democratã din Franþa începând cu
anul 1789 constituie cadrul adecvat ºi materialul viu cel
mai elocvent pentru a evidenþia identitatea realã a
curentelor de gândire menþionate mai sus. Aceasta nu
coincide întotdeauna cu imaginea ei scripticã
autoelaboratã. Analiza temeinicã a acestui material istoric
concret nu este prea uºoarã, dar ne poate ajuta sã înþelegem
mai nuanþat ºi, deci, mai profund meritele, limitele,
inconsecvenþele, greºelile, inclusiv excesele unora dintre
aceste curente de gândire social-economicã ºi politicã.
Aceeaºi remarcã este valabilã ºi în ce priveºte
perspectivele acestor curente de gândire economicã,

privite pe termen lung, precum ºi criticile reciproce pe
care ºi le-au adresat de-a lungul epocii moderne, timp de
câteva secole, pânã în zilele noastre.
A presupune sau chiar a susþine cu convingere
cã numai unul dintre aceste curente de gândire
social-economicã ºi politicã ar avea dreptate, cã ar fi
singurul capabil sã redea adevãrul, este la fel de greºit ca
a susþine cã celelalte curente de gândire sau chiar numai
unul dintre ele ar constitui o purã nãscocire, cã ar fi total
greºite ºi deci lipsite de legitimitate istoricã.
Conceptele folosite ºi principiile enunþate
de cãtre diferite curente de gândire filozoficã ºi
politico-economicã au relevanþã, în realitate, tocmai în
raport cu problemele concrete care le-au dat naºtere, cu
mãsura în care ideile respective au fost capabile sã de
explicaþii ºi sã ofere soluþii problemelor nãscute din mersul
istoriei, din acþiunile concrete ale oamenilor ºi din
aplicarea în practicã a acestor idei – corecte sau greºite,
parþial sau total.
Pentru aceste motive, este discutabilã ºi pretenþia de
universalitate a unor idei ºi/sau curente de gândire,
neþinând seama de marea diversitate de condiþii istorice
concrete în care trãiesc ºi acþioneazã diferite popoare la
un moment dat, precum ºi ignorând evoluþia acestora în
timp, ca de altfel ºi a ideilor înseºi.
Din aceste puncte de vedere, acuzaþia de
„occidentalocentrism” adusã multor idei, doctrine, autori
ºi curente de gândire din Europa industrializatã ºi
hiperdezvoltatã este, de cele mai multe ori, justificatã.
Aceastã orientare unilateralã, generatã de particularitãþi
locale inerente unei zone a globului pãmântesc (în cazul

de faþã – Europa Occidentalã), explicã anumite
prejudecãþi sau opinii care nu se dovedesc legitime
ºi utile pentru înþelegerea naturii reale a proceselor
social-politice ºi economice din alte zone ale globului
pãmântesc decât Europa Occidentalã, estompând sau
deformând adevãrul despre specificul sau particularitãþile
acestor zone.
Puternicele divergenþe intelectuale din ultimul
secol în legãturã cu natura ºi cãile sporirii avuþiei
naþiunilor, cu relaþiile dintre ele, mai ales comerþul
internaþional, decalajele economice, subdezvoltarea ºi
strategiile dezvoltãrii sunt numai câteva dintre
exemplele cele mai elocvente cu privire la tentativa de
absolutizare a unor idei, concepte ºi politici sociale
exprimate ºi prezentate în acest registru occidentalocentrist sub pretextul îndoielnic cã el ar reprezenta
un adevãr universal valabil.
Amplele dispute ideologice ºi doctrinare care s-au
desfãºurat pe parcursul secolului al XX-lea, mai ales în
perioada „rãzboiului rece”, cu privire la starea lumii ºi a
diferitelor þãri din cuprinsul acesteia, între interlocutori
proveniþi din diferite zone ale lumii ºi din diferite
straturile societãþii au evidenþiat, printre altele, cât de
greu practicabilã este toleranþa recomandatã de
majoritatea religiilor lumii, inclusiv creºtinismul, ca ºi
de cãtre liberalismul ºi democratismul de sorginte
occidentalã. În aceastã atmosferã încãrcatã de tensiuni
intra ºi internaþionale, la fel de dificil s-a dovedit în
practicã ºi dialogul ºtiinþific, argumentat ºi convingãtor,
în legãturã cu marile sfidãri ale lumii moderne, inclusiv
ale fazei recente a acesteia, în care trãim ºi noi.
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