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Abstract. This article summarizes and critically examines the main economic
and political ideas developed by Western thinkers of the early modernity
on „capitalism“ as they are presented in Albert O. Hirschman’s book, The
Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism Before its
Triumph (1977). It argues that the political philosophy of the seventeenth
and eighteenth centuries had its own elaborations, particularly valuable,
about the emergence of practices, laws and institutions peculiar to this
type of economy within modern societies.
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Introducere

În lucrarea Pasiunile ºi interesele (1977)1, Albert Otto Hirschman (1915-2012)
reconstituie principalele idei economice ºi politice dezvoltate de gânditorii oc-
cidentali ai modernitãþii timpurii despre ceea ce avea sã se numeascã mai târziu
„societatea capitalistã“, bazatã pe economia privatã. Teza centralã a cãrþii susþine
cã filosofia politicã a secolelor al XVII-lea ºi al XVIII-lea a avut elaborãrile pro-
prii, deosebit de valoroase, asupra emergenþei practicilor, legilor ºi instituþiilor
proprii acestui tip de economie în interiorul societãþilor moderne. Autorul docu-
menteazã pe larg „convergenþa Luminismelor“ – francez, englez, german, italian
º.a. – în privinþa înþelegerii celor douã atribute, impulsuri sau motivaþii funda-
mentale ale activitãþilor umane – pasiunile ºi interesele –, vãzute într-un raport
conflictual permanent, inepuizabil, trãit în mod dramatic deopotrivã de indivizi
ºi de societãþi în ansamblul lor. Pentru a anticipa, ideea este surprinsã elocvent
de Baronul de Montesquieu, în spiritul unei înþelepciuni care avea sã devinã con-
venþionalã: „ªi este un noroc pentru oameni sã se afle în situaþia ca, în timp ce
pasiunile îi îndeamnã sã fie rãi (méchants), ei sã aibã totuºi interesul de a nu fi
astfel“ (s.m.)2. Dar în egalã mãsurã de Sir James Steuart, în termeni expliciþi de
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design constituþional democratic: „economia modernã“, bazatã pe întreprinderea
privatã, „este cel mai eficient frâu inventat vreodatã împotriva nebuniei despotis-
mului (folly of despotism)“ (s.m.)3.

Sã pornim de la omul „aºa cum este“

În Partea întâi – „Cum s-a fãcut apel la interese pentru a contracara pasiu-
nile“ –, Hirschman situeazã începutul „naraþiunii“ sale în Renaºtere, în contextul
intensificãrii considerabile a preocupãrilor teoretice de a articula o (nouã) ºtiinþã po-
zitivã a statului sau, cel puþin, o „artã a guvernãrii“ (statecraft), bazatã pe o an-
tropologie filosoficã realistã, a omului „aºa cum este“ (as he really is)4. Niccolò
Machiavelli este primul gânditor politic modern în scrierile cãrora acest anga-
jament realist, contrautopic este vãdit, chiar obstinat sã elaboreze ºi sã ofere ge-
neralizãri ºtiinþifice pornind de la „adevãrul concret al faptelor“ (la verità
effettuale della cosa), iar nu de la „republicile ºi monarhiile imaginare pe care
nimeni nu le-a vãzut vreodatã ºi nimeni nu le-a cunoscut sã existe“5. Acest anga-
jament teoretic modern al gânditorului florentin semnificã, cel puþin în intenþie,
o rupturã radicalã cu modul tradiþional de a filosofa asupra politicii, care consta
în principal în prescrierea unor îndemnuri moralizatoare spre fapte bune, vir-
tuoase, adresate apoi cu generozitate deopotrivã monarhilor ºi supuºilor lor, con-
ducãtorilor ºi conduºilor, în general.

În secolul urmãtor, progresele matematicii ºi ale astronomiei au stimulat filo-
sofii sã încerce sã explice acþiunile umane chiar în termenii unor aºa-numite
„legi ale miºcãrii“ asemãnãtoare legilor noudescoperite ale corpurilor fizice, te-
restre ºi celeste. În Partea a treia a Eticii sale, De natura et origine affectum,
Benedict Spinoza îºi critica ºi el deosebit de sever predecesorii, care ar fi con-
ceput „pasiunile“ („afectele“) ce însufleþesc acþiunile umane ca ºi cum nu ar fi
„lucruri naturale, care urmeazã legile comune ale naturii“, ci entitãþi care s-ar
afla undeva „în afara naturii“, presupunând preexistenþa inerentã, originarã a „nu
ºtiu ce viciu al naturii omeneºti, pe care de aceea o deplâng, o iau în râs, o dis-
preþuiesc sau, cum se întâmplã de cele mai multe ori, o blestemã; iar cine ºtie sã
ocãrascã mai elocvent ºi mai iscusit neputinþa sufletului omenesc trece drept in-
spirat de zei“6.

În opoziþie cu aceastã antropologie naivã, esenþial prescriptivã, moralizatoare,
care a supravieþuit pânã astãzi, aº spune, în formele intuitive, mai puþin elabo-
rate, ale „culturii populare“, religioase sau laice, Spinoza îºi propunea studiul
more geometrico al pasiunilor ºi acþiunilor umane – „ca ºi cum ar fi vorba de
linii, suprafeþe ºi corpuri“7. Înþelegând, ca ºi Descartes înaintea sa, cã determi-
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naþiile geometrice sunt inerent-constitutive lumii materiale – o ordine geome-
trico demonstrata –, iar pasiunile umane sunt ipostaze mai complexe ale dife-
ritelor transformãri ale materiei, Spinoza argumenta pentru examinarea lor dupã
metoda geometricã, asemenea studiului oricãror stãri sau schimbãri în cursul
neîntrerupt al naturii.

Aceastã determinare intelectualã de a formula generalizãri ºtiinþifice pornind
de la oamenii „aºa cum sunt“, iar nu cum „ar putea“ sau „ar trebui sã fie“, po-
trivit filosofiei morale tradiþionale, religioase sau laice, avea sã devinã un locus
communis în gândirea politicã a secolului al XVIII-lea, regãsindu-se în formule
cel puþin la fel de viguroase, expresive ºi elocvente ca în secolele precedente.
Este ºi cazul lucrãrii Scienza nuova (1725) a lui Giambattista Vico, un opus
magnum cu totul simbolic pentru aceastã orientare preponderent pozitivã,
antiutopicã ºi antiprescriptivã a gândirii politice moderne. „Filosofia“, afirma Vico,
„considerã omul aºa cum el trebuie sã fie, fiind de aceea utilã numai celor foarte
puþini care vor sã trãiascã în Republica lui Platon, fãrã sã se tãvãleascã în noroiul
lui Romulus“; spre deosebire, „ºtiinþa nouã“, în intenþia sa dublã, teoreticã ºi
practicã, porneºte de la omul „aºa cum este ºi încearcã sã-l punã la bune utilizãri
în societatea umanã“8 (s.m.).

În sfârºit, Jean-Jeacques Rousseau, despre care nu se poate spune cã a fost un
gânditor politic prea realist, reitera ºi el acest „program“ ºtiinþific în termenii
bine cunoscuþi din Cartea I a Contractului social (1762): „Vreau sã cercetez dacã
în ordinea civilã poate exista vreo regulã de administrare legitimã ºi sigurã, luând
oamenii aºa cum sunt, ºi legile aºa cum pot fi“ (en prenant les hommes tels
qu’ ils sont, et les lois telles qu’ elles peuvent être)9.

Precum se vede din aceste scurte recursuri istorice, cãrora li se pot adãuga cu
uºurinþã multe altele, a porni de la omul „aºa cum este“, din perspectiva obser-
vaþiei sistematice, sociologice ºi istorice, iar nu de la omul „aºa cum ar trebui sã
fie“ sau, altfel spus, cum ar trebui „sã devinã“, urmare a eforturilor determinate
ale diverselor religii ºi ideologii de a-l „îmbunãtãþi“, a-l „reforma“ sau „trans-
forma“ într-un alt om (un „om nou“), a devenit, din zorii epocii moderne ºi pânã
astãzi, standardul teoretico-metodologic ideal atât de greu de atins (la drept vor-
bind, imposibil de atins) al tuturor ºtiinþelor umane, inclusiv al ºtiinþei politice.

Sã reprimãm pasiunile sau sã le lãsãm sã lucreze

Reîntoarcerea la omul „aºa cum este“, cultivatã încã în Renaºtere în formele
artistice ºi ºtiinþifice eminente, bine cunoscute ale lui uomo universale, a fost in-
spiratã aºadar de înþelegerea tot mai larg împãrtãºitã cã nici îndemnurile morali-
zatoare ale filosofiei tradiþionale, nici interdicþiile religioase sau ameninþarea cu
pedeapsa veºnicã nu (mai) sunt eficiente, necum suficiente pentru stãvilirea pa-
siunilor dezlãnþuite ale oamenilor „reali, vii“. Trebuiau gãsite alte soluþii, mai rea-
liste, iar prima care s-a conturat, deloc nouã de altfel, fiind adoptatã timp îndelungat
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ºi în Evul Mediu mai ales de cãtre Bisericã, a fost aceea ca, prin intermediul in-
stituþiilor de forþã ale Statului, de aceastã datã, pasiunile considerate cele mai
distructive pentru societate sã fie pur ºi simplu „reprimate“10.

Mi se pare evident cã aceasta a fost ºi este o soluþie, nu singura, la care toate
societãþile, inclusiv cele actuale, recurg în mod preponderent. Ce altceva decât
organizarea represiunii sunt, în fond, Codurile civile ºi penale actuale puse în
aplicare de enormele instituþii de poliþie, de justiþie sau de serviciile speciale de
securitate, publice ºi private?

Dacã nu este idealizatã, consideratã în mod cvasireligios ca singura soluþie
„salvatoare“, ca un Deux ex machina care ar interveni, totalmente a-patic (li-
teral: lipsit de pasiuni) de undeva „de sus“ sau „din afara“ societãþii reale populate
cu oameni însufleþiþi de diverse pasiuni, ci este consideratã în mod realist, evi-
tând aceastã Nirvana fallacy comisã încã pe scarã largã, atunci trebuie recunoscut
cã soluþia represivã produce întotdeauna rezultate limitate. În definitiv, institu-
þiile de forþã, represive ale statului desemnate sã impunã „domnia legii“ (rule of
law) sunt, ºi ele, populate cu oameni reali, vii, înzestraþi cu pasiuni omeneºti,
„prea omeneºti“ uneori, înfruntând dar lãsând nerezolvatã problema logicã, ire-
ductibilã, care a rãmas aceeaºi din antichitate ºi pânã astãzi: Quis custodiet ipsos
custodes?
A doua soluþie identificatã ºi teoretizatã de filosofii politici moderni, care tre-

buie consideratã complementarã, nu „alternativã“, cum afirmã Hirschman, a
celei dintâi, este aceea, concordantã cu noul spirit ºtiinþific, a punerii la lucru sau
a „harnaºãrii“ (harnessing) pasiunilor11. Acesta este în orice caz sensul primar al
notaþiei lui Blaise Pascal din Pensées (1660): celebreazã „grandoarea omului“ pe
temeiul cã a reuºit sã nascã din propria sa senzualitate „o ordine atât de fru-
moasã“ (d’avoir tiré de la concupiscence un si bel ordre)12.

La rândul sãu, G. Vico a întrevãzut bine aceastã soluþie, atribuindu-i chiar ca-
racterul unei mari descoperiri ºtiinþifice, deºi paradoxale, cu totul contraintuitive
ºi, desigur, prea puþin tradiþionale: „din ferocitate, avariþie ºi ambiþie, cele trei
vicii care conduc omenirea anapoda, ea [societatea] face armatele, comerþul ºi
politica, opulenþa ºi înþelepciunea republicilor; ºi din aceste trei mari vicii, care
ar putea certamente sã distrugã existenþa omului pe pãmânt, ea face sã se nascã
fericirea civilã (la civile felicità) (s.m.). Graþie „legislaþiei moderne“ (moderna
legislazione), „din pasiunile oamenilor, îndreptaþi cu totul spre utilitatea lor pri-
vatã, ºi astfel expuºi sã trãiascã în solitudine ca fiarele, se face ordinea civilã în
care pot trãi în societate“13.

Aºa cum remarcã Hirschman, aceasta este una dintre tezele cãrora Vico le da-
toreazã reputaþia unui gânditor politic profund ºi inovator. Dar teza nu este dez-
voltatã îndeajuns, astfel încât sã releve modul în care ar avea loc aceastã „meta-
morfozã uimitoare“ a viciilor umane individuale în beneficii sociale precum apã-
rarea naþionalã, dezvoltarea industriei ºi a comerþului sau buna ordine consti-
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tuþionalã a Republicii moderne. În orice caz, aserþiunile paradoxale ale lui Vico
anticipeazã în mod frapant teoria „mâinii invizibile“ a lui Adam Smith ºi teoria
„vicleniei raþiunii“ a lui Hegel.

Deocamdatã, ideea de a lãsa pasiunile private sã lucreze pentru bunãstarea
generalã avea sã fie dezvoltatã în mod suplimentar de contemporanul englez al
lui G. Vico, Bernard de Mandeville. În The Fable of the Bees (1732) el a susþinut
cu deosebitã îndrãznealã, contrariind pe unii contemporani ai sãi „moraliºti sen-
timentali“, nu cã viciile per se ar fi social sau moral bune, cum s-a interpretat
adesea, ci cã unele „vicii private“ se pot transforma, în anumite condiþii, ºi anu-
me printr-o conducere politicã înþeleaptã, în „beneficii publice“ (private vices,
by the dextrous management of a skillful politician, might be turned into publick
benefits)14, în modalitatea urmãtoare: dacã Avariþia este „rãdãcina rãului“, iar
Risipa un „viciu nobil“, „Luxul dã de lucru la milioane de sãraci, iar Mândria
odioasã la alte milioane: Mândria însãºi ºi Vanitatea sunt miniºtrii industriei“ ºi,
totodatã, „Roata care pune în miºcare Comerþul“15.

Aceastã teorie a fost dezvoltatã mai târziu de Adam Smith în The Wealth of
Nations (1776), cu succesul bine cunoscut. Smith a fãcut însã un „pas uriaº
înainte“, relevã Hirschman, descriind „pasiunea achizitivã“, consideratã un „viciu“
în morala religioasã tradiþionalã, în termenii mai „palatabili“ ºi mai „persuasivi“
ai „avantajului“ ºi „interesului“16. În aceastã formã mai wertfrei, ideea caracte-
rului fecund al manifestãrii pasiunilor sau intereselor umane avea sã devinã una
dintre tezele centrale ale liberalismului secolului al XIX-lea ºi, totodatã, „un
construct central“17 al teoriei economice moderne.

Ideea generalã este prezentã, transfiguratã în termeni filosofici, ºi în teoria
„vicleniei raþiunii“ (List der Vernuft) a lui Hegel, care pare chiar sã îndreptã-
þeascã într-un mod radical manifestarea pasiunilor umane în societate. Contrar
unor interpretãri superficiale, „mersul lumii“ nu are însã la filosoful german
semnificaþia unei „finalitãþi“ überindividuelle prestabilite, imanente sau trans-
cendente, ci este în mod fundamental rezultatul „compoziþiei“ deosebit de com-
plexe a activitãþilor determinate de pasiunile sau interesele indivizilor sin-
gulari18. „Într-adevãr“, afirma Hegel în celebrele sale Prelegeri de filosofie a is-
toriei (1805-6), „individul ca atare este ceea ce existã concret, nu un om în ge-
nere (acest fenomen nu existã), ci un om determinat“(s.a.)19. Iar acþiunile indi-
vizilor sunt în cel mai înalt grad contradictorii în ceea ce priveºte urmãrile lor –
benigne sau maligne. Astfel, „în istoria universalã, datoritã acþiunii oamenilor, se
produce în genere ºi altceva decât ceea ce ei urmãresc ºi obþin, altceva decât ei
ºtiu ºi vor nemijlocit; oamenii îºi duc la îndeplinire interesele, dar în acelaºi timp
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se înfãptuieºte ºi ceva mai îndepãrtat, ceva lãuntric ce zace în aceste interese,
fãrã a se fi aflat în conºtiinþa ºi intenþia oamenilor“20.

Interesul general al unei societãþi nu este un dat concret, uºor sesizabil, ci se
constituie ºi se împlineºte „dialectic“ prin jocul infinit al acþiunilor individuale
motivate de pasiunile sau interesele conducãtorilor ºi conduºilor, deopotrivã.
Nici conducãtorii popoarelor, aºa-numiþii „oameni mari“ celebraþi în tradiþia ro-
manticã, de care Hegel era ataºat, nu cunosc ºi nu urmãresc în mod voluntar ºi
conºtient realizarea interesului general. Ca oameni practici, politici, îºi exhibã
pasiunile nestãvilite ºi voinþele puternice pentru a se satisface în primul rând pe
ei înºiºi, nu pe ceilalþi. „Particularul este cel care se istoveºte în lupta dintre cele
douã, o parte din el fiind nimicitã. Nu ideea generalã este aceea care, prin con-
tradicþie ºi luptã, se expune unui pericol; ea se pãstreazã neatacatã ºi nevãtãmatã,
în fundalul scenei. În aceasta constã ceea ce numim viclenia raþiunii, în faptul
cã lasã pasiunile sã lucreze pentru ea... Particularul este de cele mai multe ori
prea neputincios faþã de general, indivizii sunt jertfiþi ºi abandonaþi“ (s.m.)21.

Sã prindem pãsãri cu ajutorul pãsãrilor

A treia soluþie identificatã de gânditorii acestei perioade a fost aceea a „com-
pensãrii“ (countervailing)22 sau „contracarãrii“ reciproce a pasiunilor umane, re-
cunoscându-le diversitatea contradictorie, copleºitoare. Multã vreme considerate
separat, de la Dante dupã care „superbia, invidia e avaritia“ sunt „cele trei scântei
care foc cetãþii dau“23, pânã la Ehrsucht, Herrschsucht und Habsucht24 (ambiþia,
setea de putere ºi lãcomia) indicate de Kant, aceste mari pasiuni ale omului sunt
vãzute acum ca ºi cum ar lupta între ele, iar „câmpul de bãtãlie“ ar fi omul însuºi.

David Hume lãuda poeþii ºi istoricii, chiar împotriva filosofilor, pentru felul
expresiv în care au descris „afectele“ umane care se opun adesea unul altuia,
contracarându-se ºi stãpânindu-se reciproc într-o tensiune fundamentalã, inepui-
zabilã, o stare de fapt care poate fi pusã în slujba bunei guvernãri – surprinsã de
el însuºi într-un mod metaforic: „aºa cum obiºnuim sã prindem animale folosind
animale ºi pãsãri cu ajutorul pãsãrilor“ (s.m.)25.

Consecvent principiului formulat de el potrivit cãruia „raþiunea este sclava
pasiunilor“, Hume constata cã „pasiunea achizitivã“ este o forþã deosebit de pu-
ternicã, dar potenþial distructivã pentru societate, astfel încât singurul mod raþio-
nal de a o controla este acela de „a o opune ei înseºi“ (s.a.)26. „Nu existã nicio
pasiune capabilã sã stãpâneascã afectul interesat în afara afectului însuºi, prin
schimbarea direcþiei sale.“27
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Pe de altã parte, dacã, în urma lui Mandeville, Hume admitea cã „luxul“ este
un viciu, acesta este mai puþin dãunãtor pentru societate decât „trândãvia“, care
s-ar putea extinde dacã cel dintâi ar fi interzis sau îngrãdit drastic de o guvernare
despoticã. Fãrã a putea concede cã vreunul dintre aceste vicii poate fi benefic per se,
el argumenta pentru coexistenþa lor în opoziþie ca fiind mai avantajoasã pentru o
societate decât existenþa singularã a oricãruia dintre ele. Cum politica este arta
posibilului, conducãtorul înþelept „poate doar sã vindece un viciu cu altul; ºi, în acest
caz, el trebuie sã aleagã ceea ce este cel mai puþin pernicios pentru societate“28.

În general, aceastã idee a contrapunerii pasiunilor era destul de rãspânditã în
cursul secolului al XVIII-lea, iar aplicaþiile sale au fost numeroase. Articolul de-
dicat „Fanatismului“ din Encyclopédie, de exemplu, releva capacitatea „fanatis-
mului patriotic“ de a contracara cu succes „fanatismul religios“29 etc.

Din Europa, ideea contrapunerii pasiunilor a traversat în America, fiind utili-
zatã din plin de „pãrinþii fondatori“ în design-ul noii ordini constituþionale. În
numãrul 51 din The Federalist, James Hamilton argumenta în favoarea princi-
piului realegerii preºedintelui astfel: Preºedintele ales poate fi, deopotrivã, ºi în
orice proporþii imaginabile, avar ºi vanitos sau ambiþios, iar perspectiva de a nu
putea fi reales l-ar expune „intenþiilor sordide, delapidãrii“. În aceste condiþii,
„avariþia ar putea fi o pavãzã împotriva propriei sale avariþii“, cãci, dacã i s-ar
putea prelungi onorurile datoritã purtãrii sale bune, el ar ºovãi sã le sacrifice în
schimbul îmbogãþirii personale oneroase. Dimpotrivã, având perspectiva înlãtu-
rãrii inevitabile ºi definitive, „avariþia ar putea triumfa asupra prudenþei, vanitãþii
ºi ambiþiei sale“30.

Dar principiul contracarãrii reciproce a pasiunilor nu este valabil doar la ni-
velul (în interiorul) conºtiinþei conducãtorilor individuali, ci ºi la nivelul colectiv
al statului. Separarea puterilor legislativã, executivã ºi judecãtoreascã, „con-
troalele ºi echilibrãrile“ (checks and balances) lor reciproce au fost gândite ºi
larg acceptate ca o aplicare directã a principiului: „ambiþia trebuie sã contraca-
reze ambiþia“31.

Trebuie remarcat cã o concepþie prudentã, chiar scepticã asupra omului, dar ºi
asupra statului, a stat la baza întregului design constituþional american, ale cãrui
principii fundamentale par de-a dreptul o „incriminare“ a naturii umane, aspect
relevat cu claritate de James Madison: „Poate fi o incriminare a naturii umane
faptul cã sunt necesare asemenea instrumente pentru a controla abuzurile guver-
nãrii. Dar ce altceva este guvernul însuºi decât cea mai mare incriminare a naturii
umane?“ ªi, în final: „Dacã oamenii ar fi îngeri, nu ar fi necesar niciun guvern“32.
Instituþiile ºi instrumentele coercitive ale guvernãrii constituþionale sunt aºadar
un „rãu necesar“, datã fiind precaritatea iremediabilã a condiþiei umane.

7 PASIUNI VS. INTERESE ÎN FILOSOFIA POLITICÃ MODERNÃ 101

————————
28 David Hume, Writings on Economics, Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 1970, p. 32.
29 Alexandre Deleyre, „Fanatisme“, Encyclopédie (1751), Tome 6, pp. 393-401.
30 James Madison, „The Federalist No. 51“ (1787), în The Federalist Papers, edited by Roy P. Fairfield,

New York, Doubleday, 1966.
31 Ibidem.
32 Ibidem.



Interesele „îmblânzesc“ pasiunile

Odatã ce contracararea reciprocã a pasiunilor a fost admisã în principiu ºi
apoi larg acceptatã ca o cale realistã de îmbunãtãþire a guvernãrii, gândirea po-
liticã modernã a fãcut încã un pas înainte prin relevarea „rolurilor“ diferite pe
care diversele pasiuni umane le „joacã“ în societate: unele le „domesticesc“ sau
„îmblânzesc“ (tames) pe celelalte, considerate „sãlbatice“33.

O asemenea distribuþie a rolurilor este sesizabilã în contractul constituþional
(Legãmântul, „The Covenant“) hobbesian, care ar fi încheiat în scopul ca încli-
naþiile paºnice ale oamenilor precum frica de moarte violentã ºi dorinþa de a avea
mijloacele necesare unei vieþi tihnite dobândite prin propria strãdanie sã învingã
pasiunile obþinerii agresive a „bogãþiei, gloriei ºi puterii“34. Aceastã ecuaþie a
luat forma opunerii intereselor oamenilor pasiunilor lor, cu semnificaþia unei
„alegeri“ constituþionale ultime: între promovarea legalã ºi instituþionalã activi-
tãþilor umane paºnice ghidate de interese, ale cãror consecinþe individuale ºi so-
ciale sunt preponderent benefice ºi, respectiv, descurajarea, în acelaºi mod, a ac-
þiunilor declanºate de pasiunile cele mai sãlbatice ale omului, cu efecte dãunã-
toare, distructive pentru societate în ansamblul sãu.

Pentru a preveni asupra unor previzibile neînþelegeri, trebuie spus cã semni-
ficaþiile atribuite noþiunii de interes s-au schimbat destul de mult în decursul tim-
pului, aspect relevat chiar la nivelul limbajului. Interesul (din lat. inter „între“,
esse „a fi“— „a fi între“) individual ºi de grup a devenit sinonim cu avantajul
sau beneficiul material într-o perioadã târzie a istoriei ideilor. Dupã cum indicã
Hirschman, la sfârºitul secolului al XVI-lea, când termenul de interes începea sã
devinã uzual în Europa Occidentalã, acesta nu era deloc limitat la aspectul ma-
terial al bunãstãrii individuale, ci „cuprindea totalitatea aspiraþiilor umane, deno-
tând elementul de reflecþie ºi de calcul al modului în care aceste aspiraþii puteau
fi atinse“35.

De fapt, ideea de interes a fost cultivatã la început în contextul preocupãrilor
legate de îmbunãtãþirea „artei guvernãrii“, înþeleasã însã în sensul restrâns de a for-
mula generalizãri teoretice despre cãi ºi mijloace sigure de menþinere ºi chiar
sporire a bunãstãrii ºi puterii conducãtorilor (monarhilor). În mod evident, Ma-
chiavelli se aflã, din nou, la originea acestui curent de gândire, dupã cum tot el a
iniþiat teoria contracarãrii reciproce a pasiunilor: „aceste douã curente au evoluat
separat mult timp, dar s-au contopit în cele din urmã – cu rezultate remarcabile“36.

În încercarea sa de a codifica comportamentul principelui, Machiavelli iden-
tifica interesse-le sale cu ragion(e) di stato, dupã cum documenteazã Friedrich
Meinecke, ºi, lãsând în urmã vechile precepte religioase moralizatoare, îi reco-
manda în consecinþã sã-ºi cultive „o voinþã raþionalã, ..., netulburatã de pasiuni
ºi impulsuri de moment“37.
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Aceastã concepþie, cultivatã mai întâi în Italia, s-a extins apoi treptat în Franþa
ºi în Anglia. Interesul, ca raþiune a guvernãrii, este indicat în mod nemijlocit de
omul de stat hughenot Ducele Henri de Rohan în eseul sãu, intitulat semnificativ
De l’intérêt des princes et États de la chrétienté (1638), care începea cu o sentinþã
devenitã celebrã: „Les princes commandent aux peoples, et l’intérêt commande
aux princes“38. Dupã cum relateazã acelaºi Meinecke, el s-a inspirat foarte
probabil de la autori italieni anteriori precum Boccalini ºi Bonaventura preocu-
paþi de „arta guvernãrii“, care numiserã interesul „tiranul tiranilor“ ºi ragione di
stato „prinþul prinþilor“39. Rohan descria ºi evalua desfãºurarea evenimentelor
politice din Europa timpului sãu din care extrãgea urmãtoarea concluzie gene-
ralã: „...în chestiuni de stat nu trebuie sã ne lãsãm purtaþi de dorinþe dezordonate,
care ne fac uneori sã întreprindem sarcini peste puterea noastrã; nici de pasiuni
violente, care ne agitã în diferite moduri îndatã ce ne posedã; ... ci de propriul
nostru interes, cãlãuzit doar de raþiune, care trebuie sã fie regula acþiunilor
noastre“40.

Aºadar, noua teorie a intereselor prinþilor se opunea, pe de o parte, exhibãrii
pasiunilor, depãºind, pe de altã parte, vechile precepte moralizatoare despre ac-
þiunea politicã bunã. Curând, însã, s-a dovedit cã aceastã teorie are o relevanþã
destul de limitatã, deoarece, dacã standardele tradiþionale ale acþiunii virtuoase
erau greu de atins, interesele conducãtorilor se dovedeau, la rândul lor, greu de
definit41. Dacã era destul de uºor de declarat cã interesul oricãrui principe este
acela de a menþine ºi chiar spori bogãþia ºi puterea regatului sãu, calea de urmat
era mai greu de determinat, fãrã apelul necesar la interesele supuºilor sãi. Era
necesarã o schimbare radicalã a perspectivei filosofice – de la cercetarea limitatã
a intereselor principilor sau regilor la cercetarea inclusivã, cuprinzãtoare a inte-
reselor diverse ºi contradictorii, dar legitime, ale multitudinii indivizilor ºi cate-
goriilor sociale.

Este semnificativ cã eseul sus-pomenit al lui Rohan a fost rapid tradus ºi co-
mentat, ideile sale devenind deosebit de persuasive ºi în Anglia. Aºa cum relevã
cercetarea istoricã, una dintre expresiile sale cele mai pregnante – „l’intérêt seul
ne peut jamais manquer“, care încheie fraza „Le prince peut se tromper, son
Conseil peut être corrompu, mais...“ – se aflã la originea maximei „Interest will
not lie“, care a cunoscut o largã rãspândire în Anglia secolului al XVII-lea42.
Abia Revoluþia englezã, însã, prin propria sa desfãºurare ºi propriul epilog, a
fãcut evidente în mod definitiv nu numai interesele Coroanei, drapate ca „raþiune
de stat“ sau „putere naþionalã“, ci ºi interesele legitime ale tuturor categoriilor so-
ciale, astfel încât „Interesul a trecut foarte repede din sãlile de consiliu în piaþã“43.
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Le doux commerce

Treptat, ideea de interes s-a generalizat într-o adevãratã paradigmã explica-
tivã, majoritatea acþiunilor umane, chiar ºi cele neeconomice, ajungând sã fie în-
þelese prin recursul la aceastã motivaþie fundamentalã. Claude-Adrien Helvétius,
de exemplu, exprima aceastã înþelegere într-un mod deosebit de categoric: „Aºa
cum universul fizic se supune legilor miºcãrii, universul moral este în egalã mã-
surã supus legilor interesului“44. Iar Sir James Steuart a mers chiar mai departe,
susþinând cã activitãþile umane motivate de interese sunt preferabile nu numai
exhibãrii necontrolate a pasiunilor sãlbatice, ci ºi purtãrii „virtuoase“ de felul
grijii faþã de binele sau interesul public. Cetãþenii preocupaþi exclusiv de interesul
public ar fi „imposibil de guvernat“45, raþiona el. O atare situaþie ar semãna cu
un miracol ... cotidian, contra „legilor naturii“, dezorientând oamenii de stat.
Cãci fiecare s-ar obstina sã împlineascã interesul public într-un mod diferit, mai
mult zãdãrnicind, în loc sã contribuie la promovarea sa. Per a contrario, Steuart
susþinea cã, pe termen lung, interesul public poate fi satisfãcut mai bine în con-
diþiile manifestãrii libere a intereselor private – o aserþiune care, precum se vede,
a apãrut în orizontul gândirii politice cu mult înainte ca ea sã devinã o axiomã
în teoria economicã46.

În termeni încã tradiþionali, David Hume a formulat la rândul sãu aserþiunea
paradigmaticã, relevând caracterul ubicuu al motivaþiei interesului. „Avariþia,
sau dorinþa de câºtig, este o pasiune universalã, care acþioneazã în toate tim-
purile, în toate locurile ºi asupra tuturor oamenilor.“47 Pentru a deveni însã ac-
ceptabilã ºi chiar persuasivã, împotriva unor habitudini de gândire îndelung cul-
tivate în trecut, aceastã reevaluare radicalã a activitãþilor umane motivate de in-
terese avea nevoie de argumente suplimentare. Un astfel de argument a apãrut:
activitãþile lucrative, în general, ºi comerþul în particular sunt inofensive, chiar
inocente ºi blânde (doux). Vechiului „ideal aristocratic“ potrivit cãruia obþinerea
de bogãþiimanu militari ar avea un caracter „nobil“, „onorabil“ ºi chiar „glorios“
îi este contrapusã acum dobândirea paºnicã prin industrie ºi comerþ. Convingerea
medievalã, cultivatã de spanioli, de exemplu, mult timp dupã Reconquista, cã
„un om de calitate, prin luptã, obþine avuþii mai onorabil ºi mai rapid decât un
om de rând prin muncã“48 (s.m.), avea sã fie ridiculizatã pentru totdeauna de
Miguel de Cervantes, autorul lui „Don Quijote“, primul roman modern.

Dar însuºi regele Ludovic al XIV-lea al Franþei, într-un Edict din 1669, declara
comerþul o „profesiune onorabilã“, dezlegând nobilimea sã-l practice, cu argu-
mentul cã „de îndatã ce comerþul, mai ales cel ce se face pe mare [exterior], este
sursa fecundã care aduce abundenþa stãrilor ºi se revarsã asupra supuºilor, pro-
porþional cu industria ºi munca lor; ºi cã nu existã un mijloc de a dobândi bunuri
mai inocent ºi mai legitim; de asemenea, a fost întotdeauna la mare consideraþie
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printre naþiunile les mieux policées, ºi universal binevenit, ca una dintre cele mai
oneste ocupaþii ale vieþii civile“49.

Onest, chiar onorabil, oricum benefic ºi legitim, comerþului i se ataºeazã atri-
butul sintetic doux (paºnic, blând) pentru a sublinia contrastul cu antonimul sãu,
violenþa ireductibilã presupusã de obþinerea bunurilor manu militari.

Dupã cum relevã Hirschman, prima menþiune a termenului doux apare într-un
ghid al oamenilor de afaceri publicat de Jacques Savary, un negustor francez de
succes, cu titlul „Le parfait négociant“ (1675), lucrare care s-a bucurat ea însãºi de
un mare succes, fiind tradusã în mai multe limbi. „Din felul în care Providenþa
divinã a distribuit lucrurile pe pãmânt, se vede bine cã ... Ea nu a vrut ca tot ceea
ce este necesar vieþii sã se afle în acelaºi loc, ci ºi-a rãspândit darurile astfel încât
oamenii sã facã comerþ împreunã, ºi ca nevoia reciprocã pe care o au de a se întraju-
tora sã întreþinã prietenia între ei: acest schimb continuu al tuturor comoditãþilor
vieþii îl face comerþul, ºi acest comerþ face toute la douceur de la vie; cãci cu aju-
torul sãu se rãspândeºte pretutindeni abundenþa tuturor lucrurilor“ (s.m.)50.

Trebuie adãugat însã cã, în aceastã perioadã, „comerþul blând“ avea o semni-
ficaþie mai largã, nu doar strict economicã, denotând inclusiv dezbaterea de idei,
în general, conversaþia civilizatã, politicoasã, adesea între persoane de sexe dife-
rite. Acesta este sensul atribuit în Statutul unui colegiu parizian din 1769, care
preconiza cã elevii sãi vor fi instruiþi sã practice „un comerþ blând, uºor ºi cin-
stit“ (un commerce doux, aisé et honnête)51.

Desigur, exponentul cel mai cunoscut al teoriei doux commerce a fost
Montesquieu, care susþinea cu multã convingere cã aceastã îndeletnicire „îm-
blânzeºte“ (adoucit) pornirile naturale, agresive ale naþiunilor care o practicã,
ajungând sã formuleze un fel de corelaþie cauzalã, general-observabilã, larg ac-
ceptatã de gândirea politicã modernã: „este o regulã aproape generalã cã oriunde
existã moravuri blânde (moeurs douces), existã comerþ; ºi oriunde existã comerþ,
existã moravuri blânde“52.

Teoria lui Montesquieu s-a bucurat de mare succes ºi rãspândire în Europa,
fiind preluatã aproape textual de istoricul scoþian William Robertson, de exemplu,
douã decenii mai târziu, accentuând relevanþa sa în domeniul relaþiilor interna-
þionale, în general, ºi al comerþului exterior, în particular: „Comerþul tinde sã slã-
beascã acele prejudecãþi care menþin deosebirile ºi animozitatea dintre naþiuni.
El îmblânzeºte ºi rafineazã (softens and polishes) obiceiurile oamenilor“53. Di-
hotomia „naþiuni civilizate“, rafinate – „naþiuni primitive“, barbare era utilizatã
în mod curent în Europa Occidentalã a secolului al XVIII-lea, inclusiv ca urmare
a expansiunii comerþului în aceastã perioadã care anunþa „prima globalizare“, ºi
se menþine în secolele urmãtoare pânã în prezent sub formule lingvistice abia puþin
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schimbate precum naþiuni avansate – înapoiate, dezvoltate – subdezvoltate, emer-
gente etc.

Fãrã îndoialã, blândeþea nu a fost ºi nu este caracteristicã tuturor activitãþilor
numite „comerciale“. Comerþul cu sclavi, acel commerce odieux care se practica
încã pe scarã largã în secolul al XVIII-lea, ca ºi invaziile ºi jafurile armatelor
unor state, pirateria sau brigandajul etc. – sunt fenomene istorice reale care com-
pleteazã tabloul dramatic al epocii, determinându-l pe Marx un secol mai târziu,
în descrierea sa necruþãtoare a „acumulãrii primitive a capitalului“, sã exclame
sarcastic: „Das ist der doux commerce!“54.

Spre deosebire, ba chiar împotriva acestor metode ºi practici violente, care nu
pot fi numite „comerciale“ decât tot prin abuz, marii gânditori politici ai moder-
nitãþii timpurii promovau activitãþile lucrative, industriale ºi comerciale paºnice,
capabile sã încurajeze înclinaþiile benigne în locul celor maligne, „sã reprime sau
mãcar sã atrofieze cele mai distructive ºi dezastruoase componente ale naturii
umane“55.

Economie ºi politicã

În Partea a doua a cãrþii – „Expansiunea economicã ºi îmbunãtãþirea ordinii
politice“ –, Hirschman reconstituie ideile care puneau într-o relaþie cauzalã ex-
plicitã dezvoltarea activitãþilor economice ºi emergenþa noii ordini politice mo-
derne. Argumentul central a fost acela cã acceptarea ºi chiar încurajarea legalã ºi
instituþionalã a întreprinderii private paºnice în domeniul economic este mijlocul
cel mai sigur de a limita efectele distructive ale „pasiunii politice“, aceea de ur-
mãrire a „gloriei“, cãreia i s-a stabilit deja sensul negativ, chiar condamnabil, de
cucerire manu militari ºi jefuire organizatã a avuþiilor altor naþiuni.

Din nou, Montesquieu a fost cel mai persuasiv susþinãtor al dezvoltãrii co-
merþului, intern ºi internaþional, pentru efectele sale economice, dar ºi politice ºi
morale benefice: „spiritul comerþului aduce cu sine spiritul frugalitãþii, al econo-
miei, al moderaþiei, al muncii, al hãrniciei, al înþelepciunii, al liniºtii, al ordinii
ºi disciplinei. De aceea, atâta vreme cât acest spirit subzistã, bogãþiile pe care el
le creeazã nu au niciun efect negativ“56. În sprijinul teoriei sale, Montesquieu a
desfãºurat o impresionantã recursiune istoricã, arãtând cum a rãzbit comerþul în
Europa din „negura barbariei“, fiind multã vreme întârziat inclusiv de bisericã
prin preceptul care interzicea practica dobânzii, dar care a fost practicat totuºi de
evrei (necreºtini), în ciuda nenumãratelor violenþe ºi extorcãri (grands coups
d’autorité) suferite din partea unor principi medievali despotici etc. Ca modus
operandi, aceºtia devalorizau în mod voluntar moneda ºi/sau refuzau pur ºi sim-
plu sã-ºi plãteascã „datoriile suverane“, o „politicã“ nefastã practicatã încã în
Antichitate de cãtre unii împãraþi romani autocraþi, dar ºi în Evul Mediu pânã
târziu în epoca modernã ºi, se poate adãuga, pânã astãzi.
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Teoria lui Montesquieu relevã cu deosebitã convingere efectele benefice ale
comerþului paºnic atât pentru ordinea politicã internã, cât ºi internaþionalã. Dez-
voltarea acestei activitãþi nu doar „îmblânzeºte“ moravurile barbare în interiorul
unei naþiuni: „Efectul natural al comerþului este acela de a aduce pacea. Douã na-
þiuni care negociazã devin reciproce dependente: dacã una are interesul sã cum-
pere, cealaltã are interesul sã vândã; ºi toate legãturile dintre ele sunt fondate pe
nevoi reciproce“57. Mai mult, practicarea comerþului induce în oameni un sentiment
de justice exacte; dimpotrivã, „privarea totalã de comerþ produce brigandajul“58

(s.m.), pe care încã Aristotel îl numãra printre modurile alternative, dar injuste,
de procurare a bunurilor necesare vieþii.

Prin urmare, trebuie repetat ºi subliniat, alternativa la comerþul paºnic, ca mod
de procurare a bunurilor, este brigandajul, jaful armat, privat ºi „de stat“. Tertium
non datur. Cum observa ºi Jean-François Melon, un prieten apropiat al lui
Montesquieu, „Spiritul de cucerire ºi spiritul comerþului sunt mutual exclusive
într-o naþiune“59. ªi, cum conchide Hirschman însuºi asupra acestui punct, sinte-
tizând întreaga perspectivã, „comerþul acþioneazã, totodatã, ca un preventiv al
rãzboiului ºi ca un «echivalent moral» al sãu“60.
Last but not least, autorul Avuþiei naþiunilor a oferit o argumentare cuprinzã-

toare în favoarea activitãþilor lucrative private, industriale ºi comerciale, ca un
mijloc de restrângere a puterii politice abuzive. Ex ante, marii proprietari feudali
îºi conservau status quo-ul economic ºi politic privilegiat împãrþind surplusul
obþinut de pe domeniile lor cu un numãr mare de „clienþi“ dependenþi, care con-
stituiau totodatã armata lor privatã. Dar aceastã situaþie s-a schimbat în mod
substanþial ca urmare a „lucrãrii tãcute ºi imperceptibile a comerþului exterior ºi
a manufacturilor“61. În relatarea causticã a lui Smith, seniorii feudali englezi,
pentru satisfacerea „vanitãþilor celor mai puerile, mai insignificante ºi mai sordide“,
precum procurarea unor „catarame cu diamante“, de exemplu, „ºi-au traficat în-
treaga putere ºi autoritate..., devenind la fel de neînsemnaþi ca orice negustor sau
meºteºugar de la oraº“62. Treptat, ei nu au mai putut sã interfereze în exercitarea
normalã a justiþiei ºi nici sã mai tulbure necontenit pacea civilã: „comerþul ºi ma-
nufacturile au introdus treptat ordinea ºi buna guvernare ºi, odatã cu ele, liberta-
tea ºi securitatea locuitorilor satelor, care trãiserã pânã atunci într-o stare aproape
continuã de rãzboi cu vecinii ºi de dependenþã servilã faþã de superiorii lor“63.

Lãsând acest tip vechi de „politicã“ în seama „nebuniei omeneºti“, Smith re-
leva cu deosebitã convingere capacitatea strãdaniilor private neîngrãdite de a
produce bunãstarea individualã ºi colectivã în noua ordine politicã: „Efortul na-
tural al oricãrui individ de a-ºi îmbunãtãþi condiþia (to better his own condition),
atunci când e lãsat sã se manifeste în libertate ºi siguranþã, este un principiu atât
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de puternic încât el singur, ºi fãrã niciun ajutor, este capabil nu numai sã conducã
societatea la bogãþie ºi prosperitate, dar ºi sã surmonteze sutele de obstrucþii im-
pertinente prin care nebunia legilor umane îl împiedicã sã se manifeste“ (s.m.)64.

Pe de altã parte, dezvoltarea industriilor ºi a comerþului conduc în mod ne-
cesar la slãbirea, chiar la dispariþia „spiritului marþial“, indivizii absorbiþi de di-
versele lor activitãþi lucrative civile privind „cu oroare viaþa neregulatã, nesigurã
ºi aventuroasã a soldatului“65. În aceste condiþii, „[a]pãrarea þãrii este încredin-
þatã unui grup restrâns de indivizi care nu au altceva de fãcut, iar la majoritatea
oamenilor curajul militar scade. Cu minþile ocupate tot timpul cu artele luxului,
ei devin efeminaþi ºi laºi“66.

În ciuda unor lecturi unilaterale, Adam Smith a avut o perspectivã destul de
largã asupra motivaþiilor individuale în societatea modernã; el nota adesea în
scrierile sale cã nevoile materiale ale omului sunt limitate ºi relativ uºor de
satisfãcut într-o societate dinamicã, bazatã pe întreprinderea privatã liberã; în
schimb, recunoaºterea ºi respectul celorlalþi sunt mai greu de obþinut, dar de
aceea mult mai rãsplãtitoare. „Care este scopul trudei ºi agitaþiei acestei lumi?“,
se întreba el retoric în The Theory of Moral Sentiments (1759). „Care este scopul
avariþiei ºi ambiþiei, al bogãþiei, puterii ºi preeminenþei? De unde provine com-
petiþia dintre oameni de diferite ranguri ºi care sunt avantajele aºteptate de la
acest mare þel al vieþii umane pe care îl numim îmbunãtãþirea condiþiei? Sã fim
respectaþi, luaþi în seamã cu simpatie, mulþumire ºi apreciere, acestea sunt avan-
tajele aºteptate sã provinã de aici. Vanitatea, nu înlesnirea sau plãcerea, este
aceea care ne intereseazã“67.
L’amour-propre ºi l’amour de soi-même sunt douã pasiuni diferite prin natura

ºi efectele lor sociale, nota ºi Jean-Jacques Rousseau în celebrul sãu Discours
sur l’inégalité... Prima este naturalã, îndemnând orice animal sã vegheze la propria
sa conservare, dar, condusã de raþiune, produce umanitatea; a doua este factice,
socialã, purtând oamenii „sã-ºi facã unii altora toate relele, fiind sursa veritabilã
a onoarei“68.

Prin lãrgirea perspectivei antropologice, Adam Smith ajunge astfel sã unifice
pasiunile cu interesele – cele douã motivaþii umane fundamentale considerate
separate, chiar potrivnice, timp de cel puþin un secol ºi jumãtate înaintea sa –
într-o cunoscutã descriere a economiei private moderne: „Aºa se face cã intere-
sele ºi pasiunile private ale indivizilor îi îndeamnã în mod natural sã-ºi îndrepte
investiþiile cãtre utilizãrile care sunt de regulã cele mai avantajoase pentru
societate... Fãrã nicio intervenþie a legilor, aºadar, oamenii sunt conduºi în mod
natural de interesele ºi pasiunile lor private sã împartã ºi sã distribuie capitalul
oricãrei societãþi între toate utilizãrile diferite, pe cât este posibil în proporþia cea
mai adecvatã interesului întregii societãþi“ (s.m.)69.
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Toate aceste aserþiuni relevã argumentul central al lui Smith potrivit cãruia
bunãstarea „întregii societãþi“ este promovatã atunci când membrilor sãi indivi-
duali li se permite sã-ºi urmãreascã liber interesele private. O raþiune suplimen-
tarã, observã Hirschman, pentru care Smith a ajuns sã utilizeze pasiunile ca un
„sinonim redundant“ al intereselor este aceea cã el era preocupat de bunãstarea
oamenilor de rând mai mult decât predecesorii sãi. Tradiþional, istoriografia, creaþia
literarã, dar ºi gândirea politicã s-a ocupat în mod predilect de soarta sau destinul
aristocraþiei, singura care pãrea însufleþitã de „mari pasiuni“ ºi, ca atare, demnã
de a fi „distribuitã“ în tragedii sau în alte forme de literaturã „înaltã“, în timp ce
oamenii de rând pãreau absorbiþi cu totul de satisfacerea nevoilor lor elementare.
Acest fel de a vedea era încã prezent la Hobbes: „Toþi oamenii se luptã pentru onoare
ºi recunoaºtere; dar mai ales cei care nu trebuie sã se îngrijeascã de lucrurile strict
necesare“ ºi „care au o viaþã îndestulatã, lipsitã de nevoi“70; dar ºi la Machiavelli,
care atribuia principilor pasiuni „mult mai aprige decât ale oamenilor obiºnuiþi“71.

Pentru toate aceste raþiuni, Avuþia naþiunilor a lui Adam Smith – „a stupendous
palace erected upon the granite of self-interest“72 – reprezintã sfârºitul vechilor
speculaþii despre avatarurile pasiunilor ºi intereselor descrise cu atâta artã de iluºtrii
sãi predecesori. Teoria sa centralã potrivit cãreia bunãstarea generalã poate fi
sporitã dacã membrilor individuali ai societãþii li se permite, legal, instituþional
ºi constituþional, sã-ºi îndrepte strãdaniile spre a-ºi îmbunãtãþi ei înºiºi condiþia,
a devenit una dintre achiziþiile de bazã ale cunoaºterii teoretice ºi ale dezbaterii
politice moderne ºi contemporane.

În loc de concluzii

În Partea a treia – Reflecþii asupra unui episod de istorie intelectualã –, în
care Hirschman priveºte retrospectiv întreg acest curent de idei favorabile
„capitalismului“ înaintea dezvoltãrii sale în secolele XIX-XX, reþin atenþia câteva
constatãri generale, relevante inclusiv pentru timpul prezent. În lumea occiden-
talã a secolelor al XVII-lea ºi al XVIII-lea, libertatea industriei ºi a comerþului,
intern ºi internaþional, a fost teoretizatã nu de ex-centrici, susþinãtori ai vreunei
„ideologii insurgente“73, ci a apãrut ºi s-a consolidat ca un curent de gândire
chiar în centrul sferei puterii politice, fiind cultivat de establishment-ul epocii,
monarhii europeni ºi sfãtuitorii lor.

De fapt, încã de sfârºitul Evului Mediu, dar cu deosebire în secolele moder-
nitãþii timpurii, gânditorii politici s-au aflat în cãutarea unor noi reguli de con-
duitã, complementare celor conþinute de preceptele religioase, precum ºi a unor
instituþii adecvate de constrângere a comportamentelor conducãtorilor ºi, deopotrivã,
ale conduºilor, necesare prezervãrii ordinii sociale, în general. Aceastã cãutare
este parte a procesului general de modernizare a societãþilor occidentale pe care
Max Weber avea sã îl numeascã Die Entzauberung der Welt74.
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Pasiunile cele mai violente ale omului, celebrate altãdatã drept „grandoare“ a
sa, trebuiau „exorcizate“. Maxima lui George Santayana dupã care „cei care uitã
trecutul sunt condamnaþi sã îl repete“ este valabilã în egalã mãsurã în istoria
realã a evenimentelor ºi în istoria ideilor. Peste timp, Lordul Keynes avea sã ar-
gumenteze în acelaºi spirit ºi aproape în aceiaºi termeni clasici împotriva pasiu-
nilor umane periculoase. Dacã nu pot fi îndreptate spre activitãþi lucrative
paºnice, ele „pot debuºa în cruzime, urmãrirea nesãbuitã a puterii ºi autoritãþii ºi
în alte forme de autopreamãrire (self-aggrandizement). Este mai bine ca omul sã
fie un tiran al propriului cont bancar decât al concetãþenilor sãi“75.

În fine, un alt autor important al secolului XX, Joseph A. Schumpeter, argu-
menta la rândul sãu cã „imperialismul“, expansiunea teritorialã ºi „spiritul rãz-
boinic“ în general nu sunt „consecinþa inevitabilã a sistemului capitalist“, cum
au acuzat clasicii marxism-leninismului, precum ºi discipolii lor contemporani.
Per se, „spiritul capitalismului“ este înclinat spre moderaþie ºi calcul raþional,
negociere ºi chiar compromis în alocarea profitabilã-eficientã a resurselor ºi, în
consecinþã, potrivnic în principiu asumãrii unor aventuri sau riscuri de magnitu-
dinea celor presupuse de rãzboaie ºi de alte „bufonerii eroice“76.

Împreunã cu Albert O. Hirschman, se poate spune, în concluzie, cã atât sus-
þinãtorii, cât ºi criticii actuali ai „capitalismului“ îºi pot îmbunãtãþi ºi nuanþa ar-
gumentele ºi convingerile prin recursul la marea sa istorie intelectualã. În defini-
tiv, este tot ceea ce putem aºtepta de la istoria ideilor: „nu sã rezolve probleme,
ci sã ridice nivelul dezbaterii“77.
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