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Abstract: The article highlights the transformations that contemporary
society is going through, emphasizing the real crises experienced by
democracies. These crises reflect with clarity the emergence of social
relations that go beyond the liberal or neo-liberal framework and beyond
all the associated nuances, as they have been known in modernity. All
these shows us that another paradigm of social organization has already
entered and that the state itself must know a completely different orientation
regarding the relationship between the rulers and the governed.
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Odatã cu intrarea în era post-modernã, societatea traverseazã o serie de crize
care afecteazã toate subsistemele sociale. Astfel, se vorbeºte tot mai mult de o
crizã a dreptului, a politicului, a statului, a culturii, a democraþiei etc. Toate aceste
crize anunþã un nou mod de legãturi sociale care se vor reflecta în legãturile po-
litice, cu influenþã directã asupra raporturilor juridice, care structureazã o nouã
formã de stat. Statul renunþã la o serie de atribuþii, aºa cum erau ele cunoscute la
Statul-naþiune, moºtenire a modernitãþii. Statul post-modern, un nou tip de stat,
presupune redefinirea raportului dintre guvernanþi ºi guvernaþi ºi, deci, a rapor-
tului indivizilor cu colectivitatea.
Statul nu apare decât ca expresia unei anumite concepþii cu privire la legãtura

politicã ce corespunde unei viziuni asupra puterii. Statul absolutist este reflec-
tarea puterii absolute a monarhului asupra supuºilor. Statul liberal se sprijinã pe
reprezentarea unei puteri provenind din voinþa cetãþenilor, iar Statul-providenþã
se sprijinã pe o putere care îºi propune sã satisfacã aspiraþiile colective. Toate
aceste modalitãþi de exercitare a puterii presupun o descoperire a unei dialectici
de profunzime a legãturilor politice, mai precis a raportului dintre guvernanþi ºi
guvernaþi. Chiar raporturile ce se instituie sunt puse sub semnul întrebãrii, ceea
ce denotã cã democraþia, aºa cum a fost ea cunoscutã în modernitate, traverseazã
în zilele noastre o adevãratã crizã.
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Afirmaþia poate pãrea hazardatã din moment ce democraþia de tip liberal a
cunoscut o extensie semnificativã odatã cu cãderea modelului socialist de socie-
tate din þãrile din Rãsãritul Europei. În aceste þãri, printre care ºi România, acest
model de democraþie pare sã fie singurul posibil ºi acceptat de toatã lumea. Cu
toate acestea, în Occident, deja modelul liberal, cu toate variantele propuse de-a
lungul timpului, este pus sub semnul întrebãrii, profilându-se un nou tip de demo-
craþie, în care toate regulile se schimbã într-un timp istoric ameþitor de rapid.
Este vorba de o democraþie post-modernã care conduce la o crizã a vechilor mo-
dele lãsate moºtenire de modernitate.
Democraþia de tip liberal se întemeiazã, aºa cum afirmã mulþi autori occiden-

tali, pe douã principii: 1. cel care postuleazã cã sursa puterii, fundamentul în-
tregii autoritãþi, are ca suport colectivitatea cetãþeneascã ºi 2. acela al reprezenta-
tivitãþii: cei aleºi ca reprezentanþi ai cetãþenilor nu acþioneazã decât în numele
acestora. Cu alte cuvinte, guvernarea se asigurã prin reprezentanþi.
Acest model de democraþie cunoaºte în zilele noastre, în statele occidentale,

un puternic proces de eroziune. Domeniul politicului a cunoscut periodic ade-
vãrate cutremure cu impact asupra ordinii democratice. Se cunoaºte problema
afacerii Dutroux din Belgia, care a pus în evidenþã o proastã funcþionare a insti-
tuþiilor; în Franþa, o serie de procese penale au adus în discuþie corupþia la nivel
înalt; cazul Köhl în Germania. De astfel de crize nu a fost scutitã nici Italia ºi
Japonia, state în care s-au înmulþit cazurile de corupþie la nivel înalt. De acest
gen de probleme nu este ocolitã nici România ºi alte state foste-socialiste, care
aderã cu entuziasm la acest model de democraþie, care în Occident se confruntã
cu o adevãratã crizã structuralã.
Crizele amintite mai sus ºi care þin de relaþiile politice cu o profundã rezo-

nanþã în plan larg social, conduc cãtre o crizã a relaþiilor sociale, cum ar fi: cri-
zele economice datorate procesului de mondializare; crizele sociale ilustrate prin
creºterea inegalitãþilor ºi dezvoltarea sãrãciei; crizele morale dezvãluite prin
pierderea reperelor ºi creºterea insecuritãþii.
Toate aceste crize nu fac nimic altceva decât sã punã sub semnul întrebãrii

modelul de organizare politicã moºtenit de la modernitate, a cãrui autoritate este
supusã unor puternice eroziuni prin schimbarea radicalã a atitudinii cetãþenilor
faþã de guvernare. Criza reprezentãrii este paralelã cu o crizã a participãrii. Neîn-
crederea în reprezentanþii care ajung în Parlament conduce la absenteism în ale-
geri. Cetãþenii nu mai sunt interesaþi de alegeri pentru cã nu mai au încredere în
cei care-i vor reprezenta. Absenteismul devine o regulã în toatã Europa. Legat
de absenteism ºi mai presus de acesta, apare în toate þãrile din Europa de Vest,
ca de altfel ºi la noi, aºa-numitul vot protestatar, care pune în evidenþã un vot de
tip sancþiune cu privire la cei care au guvernat.
Se profileazã astfel o crizã generalã a încrederii în modelul actual de demo-

craþie. Rãspândirea modelului unic liberal conduce cãtre restricþionarea produ-
cerii unei gândiri libere de influenþe ideologice partizane, cãtre negarea proiec-
telor de naturã colectivã, eliminarea oricãrei alternative ce conduce la mult hulita
gândire unicã ºi eliminarea oricãrei urme de emotivitate. Democraþia este orga-
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nizarea politicã ce trebuie sã dea frâu liber visãrii, oamenii fiind marcaþi de spe-
ranþã, pentru cã nesiguranþa viitorului atrage dupã sine neîncredere, care poate
conduce la dezordine socialã. Lipsitã de ameninþarea comunistã, democraþia
ºi-a pierdut direcþia ºi, ca urmare, scopul sãu care-i permitea sã fie recunoscutã
ºi identificatã. Democraþia construitã de multe generaþii, cu rãbdare, ºi chiar cu
sacrificii, are tendinþa de a-ºi pierde consistenþa ºi din cauzã lipsei educaþiei cetã-
þeneºti. Se observã din ce în ce mai mult cum crizele politice, ca diminuare a re-
laþiilor politice, conduc cãtre o crizã a relaþiilor sociale. Acestea din urmã se re-
flectã în crizele economice supuse procesului de mondializare, în crizele sociale,
prin accentuarea inegalitãþilor ºi a sãrãciei, în crizele mondiale, caracteristice
epocii pe care o trãim, care au ca efect un adevãrat dezastru cu privire la relaþiile
de securitate etc.1
Democraþia se întemeiazã pe mai mulþi factori fundamentali, printre care se

pot menþiona: comunitatea politicã în cadrul cãreia indivizii aderã la valori co-
mune. Or, în democraþiile actuale, începe sã-ºi facã tot mai mult prezenþa indi-
vidualismul care tinde sã distrugã echilibrul între autonomia individualã ºi spa-
þiul de exercitare a principiilor democratice. Societatea democraticã se baza pe
aºa-numitele referinþe identitare care asigurau o anumitã certitudine în relaþiile
sociale. Or, în prezent, odatã cu trecerea la societatea post-modernã, îºi face tot
mai mult simþitã prezenþa epuizarea identitãþii naþionale, criza civismului,
fenomenul migraþiei care conduce la amestecarea indivizilor aparþinând mai
multor naþii. Toate acestea pun într-o posturã destul de defavorabilã statul actual.
La toate acestea se adaugã procesul de mondializare care conduce ºi el la noi

tensiuni sociale: atitudine anti-elitistã, îndemnul la acte necivice (incivismul)
care adeseori degenereazã în adevãrate lupte de stradã. Odatã cu procesul de
globalizare ºi cu criza de cetãþenie se zdruncinã cadrele spaþio-temporale în care
a fost realizatã democraþia cunoscutã sub numele de Stat-naþiune. În cadrul pro-
cesului în curs al mondializãrii, Statul-naþiune este pus în cauzã ºi se pune tot
mai mult problema unei democraþii fãrã frontiere. Statul-naþiune este pus în
situaþia de a nu mai putea controla marile concerne transnaþionale. De asemenea,
sistemele de comunicare aruncã în aer jocul democratic, cel care se desfãºura
într-un spaþiu ºi timp bine determinate, deoarece acum informaþia este instantaneu
disponibilã de la un capãt la altul al planetei, în timp real. Se intrã astfel în era
timpului mondial. Democraþia nu acceptã viteza absolutã, pentru cã aceastã
formã de organizare socialã presupune deschiderea eului cãtre ceilalþi, conser-
vare ºi timp de reflecþiei pentru acceptarea deciziilor. Când timpul se accelereazã,
nu mai existã posibilitatea împãrtãºirii gândirii ºi experienþei, motiv pentru care
democraþia nu mai este posibilã.
Este evident cã vechile metode de guvernare nu mai sunt în mãsurã sã

rãspundã noilor provocãri. De aceea, guvernarea trebuie sã apeleze la un alt stil
de a conduce, caracterizat prin pluralism, negociere ºi compromis. Diversifi-
carea actorilor economici, sociali, politico-administrativi, care participã la acti-
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vitatea decizionalã, face ca societatea post-modernã sã se asemene unui câmp de
luptã cu forþe care se repliazã în jurul unor centre de putere, formând reþele com-
plexe ºi flexibile, care se structureazã în funcþie de diferitele combinaþii ale jo-
cului politic.
Trecând în revistã foarte pe scurt ºi selectiv câteva din marile probleme cu

care se confruntã democraþia ºi, corelativ, statul, se pune întrebarea dacã statul,
ca organizare politicã, tinde sã disparã sau el este capabil sã se adapteze noilor
realitãþi. Cu alte cuvinte, poate fi criza actualã depãºitã? Rãspunsul este pozitiv,
în sensul cã existã posibilitatea schimbãrii procedeelor de guvernare care sã con-
stituie un mijloc de adaptare a modului de exercitare a puterii, în contextul post-
modernitãþii. Statul post-modern îþi menþine forma, dar îºi desfãºoarã activitatea
dupã o logicã modificatã radical. Democraþia, în schimbare profundã, va gãsi
mijloacele de a funcþiona mai departe, trecând la un nivel mai profund de orga-
nizare politicã.
Toatã lumea, de la cetãþeanul de rând pânã la intelectualii de prestigiu sau la

politicieni, sesizeazã aceste crize care traverseazã societatea actualã, dar este
foarte greu sã decelezi în mod corespunzãtor cauzele principale rãspunzãtoare de
astfel de crize. Ele sunt complexe, pentru cã pot fi cauze politice, pot fi econo-
mice, psihologice etc., toate într-o interconexiune care face aproape imposibilã
detaºarea uneia în favoarea celeilalte. Pentru cã, dacã se acordã prioritate cau-
zelor economice, se cade în economism (determinism economic), aºa cum a
fãcut Marx; dacã se acordã întâietate factorilor subiectivi, se ajunge la individua-
lism, ca respingere a oricãrei forme de organizare socialã; prioritatea acordatã
cauzelor spirituale conduce cãtre dogmatism, care intrã în coliziune cu concep-
þiile care au ca temã progresul etc.
Greºeala este aceea semnalatã de Weber, ºi anume cã orice teoretician tinde

sã extindã la întreaga viaþã socialã un fragment al socialului, în toatã complexi-
tatea sa (este vorba de conceptul de realtip). Când este vorba de cercetarea teo-
reticã, este util ca gânditorul sã desprindã un anumit segment al socialului,
pentru a-l explica. Problema dificilã este atunci când acest segment este consi-
derat în practicã drept suficient pentru a da socotealã de întreaga realitate so-
cialã, or acest lucru este imposibil. De aceea, studiile trebuie interconectate de
aºa manierã încât, în final, sã se gãseascã soluþia cea mai bunã pentru a ne apropia
cât mai mult de ceea ce grecii numeau polis.
În acest studiu voi alege sã mã ocup, foarte pe scurt, de cauzele psihologice

care au condus ºi conduc, alãturi de altele, la crizele ce dominã societatea con-
temporanã. Se înþelege cã având în vedere dimensiunile acestui studiu nu vom
acoperi decât o parte din aceste cauze care, de fapt, sunt de o complexitate de
necuprins în totalitate, chiar într-un volum consistent.
Sã nu se înþeleagã totuºi cã acest domeniu existã în realitatea socialã de unul

singur sau, chiar gândit în conexiune cu alte domenii, este dominant. Din punct
de vedere teoretic, el poate fi separat ºi i se poate scoate în relief importanþa de
necontestat. În practicã, însã, el este împreunã cu toate celelalte domenii: econo-
mic, spiritual, politic, social în general. Se poate afirma, fãrã a greºi, cã aici nu este
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vorba de o departajare în timp ºi spaþiu a acestor domenii. Ele existã deodatã ºi,
în aceastã privinþã, sunt descoperite prin spontaneitatea afectiv-intelectualã a unui
spirit ce iese din matricea spaþio-temporalã. Mai degrabã, ele i se dezvãluie unui
inconºtient de gândire ce poate fi un model pentru orice structurã raþionalã ulte-
rioarã, în sensul punerii în structuri raþional-discursive a ceea ce nu este o struc-
turã, ca formã spaþio-temporalã.
Extrãgând spre cercetare, din aceastã complexitate, aspectul psihologic,

putem afirma cã el joacã un rol important în structurarea vieþii sociale ºi deter-
minã un anumit fel de atitudine individualã, ºi chiar colectivã. Nu este greu de
observat la semenii noºti, ºi chiar la noi înºine, o anumitã teamã care ne încon-
joarã din toate pãrþile ºi nu ne explicãm cauza acestei neliniºti care ne dominã.
Este vorba mai ales de omul modern, care este pus în situaþia de a cântãri ce este
mai bine pentru el: sã se bucure de siguranþã, cu riscul de a i se îngrãdi libertatea,
sau sã aibã parte de libertate, dar cu preþul pierderii siguranþei. Omul modern, în
felul acesta, este pus în situaþia de a pendula între libertate ºi siguranþã, niciuna
realizatã pe deplin, pentru cã, din capul locului, ele par a fi ireductibile.
Care sunt cauzele care au determinat apariþia unui individ dominat de an-

goasã, incapabil de a avea acces la un dram de liniºte sufleteascã ºi care sucombã
în faþa unor realitãþi pe care nu le mai înþelege? Nu cumva crizele de care vor-
beam la început îºi au cauza, printre altele, ºi în apariþia unui individ ce se crede
liber ºi independent, dar care, în realitate, nu-ºi mai gãseºte rostul? Libertatea ºi
independenþa sunt similare cu izolarea ºi teama? Suportã omul sã fie liber ºi
independent în raport cu? Poate fi omul în felul acesta ºi, chiar dacã ar fi astfel,
poate el beneficia de o integrare în naturã ºi societate? Toate acestea sunt de o
importanþã maximã ºi rãspunsul la aceste întrebãri ne poate conduce la descope-
rirea unui individ care, liber fiind, este perfect integrat? Frica de a fi el însuºi se
diminueazã, de aºa manierã încât relaþia cu celãlalt nu mai este marcatã de sen-
timentul masochist sau sadic, cel care dominã în mare parte omul modern ºi
post-modern? Se pot evita astfel crizele izvorâte ºi din psihologia omului frag-
mentat, care se cautã pe sine într-o realitate pe care el însuºi o disemineazã ºi nu
reuºeºte sã o mai punã la un loc?
Erich Fromm caracterizeazã foarte bine individul erei moderne, caracterizare

valabilã ºi în era post-modernã, cu privire la libertate. El scoate în relief „nepu-
tinþa ºi insecuritatea individului izolat din societatea modernã, care a devenit
liber faþã de toate legãturile care ofereau odinioarã sens ºi securitate vieþii. Am
vãzut cã individul nu poate suporta aceastã izolare; ca fiinþã izolatã, el este total
neajutorat în comparaþie cu lumea exterioarã ºi, prin urmare, profund înspãi-
mântat de ea; datoritã acestei izolãri, unitatea lumii a fost distrusã pentru el, iar
el ºi-a pierdut orice punct de orientare. Aºadar, este copleºit de îndoieli referi-
toare la sine însuºi, la sensul vieþii ºi, în cele din urmã, la price principiu dupã
care el îºi poate orienta acþiunile. Atât neajutorarea, cât ºi îndoiala, paralizeazã
viaþa ºi, pentru a trãi, omul încearcã sã fugã de libertate, de libertatea negativã.“2
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Bunãstarea materialã nu a reuºit sã-l scoatã pe omul modern din astfel de
temeri, pentru cã el se simte tot mai singur. Relaþia cu celãlalt a fost treptat dis-
trusã, în numele unei libertãþi care nu mai este înþeleasã. Încã o datã ne întrebãm:
sã fie libertatea ºi independenþa individualã sinonime cu izolarea ºi neputinþa?
Atunci, libertatea ºi independenþa devin o povarã pentru individ? Ce trebuie avut
în vedere ca libertatea sã fie dezirabilã ºi sã formeze un cuplu dialectic cu sigu-
ranþa? Cu alte cuvinte, este posibil ca libertatea sã nu creeze dependenþe ºi omul
sã nu mai fugã spre supunere faþã de? Pe scurt: poate omul sã-ºi pãstreze eul,
pentru cã nu poate suporta sã fie singur? Poate fi omul liber, fãrã a avea senti-
mentul singurãtãþii ºi, astfel, al neputinþei?
Iatã întrebãri care trebuie sã-ºi gãseascã rãspunsul într-o lume în care totul se

destramã ºi în care, în numele libertãþii, se pierde în totalitate siguranþa de sine.
Maxima lui Descartes, „cuget, deci exist“, avea menirea de a asigura certitudinea
de sine, în detrimentul adevãrului. Dar la ce serveºte certitudinea de sine, ca
independenþã faþã de, ca libertate întemeiatã într-o individualitate care constatã
cât de neputincioasã este ºi, datoritã acestui lucru, este dispusã sã facã tot felul
de compromisuri soldate în final cu o dependenþã cvasitotalã de tot ce este în
afara sa ºi o înconjoarã?
La Descartes, certitudinea de sine se instituie pe neantizarea lumii, pe în-

doiala cu privire la aceastã lume. Or, îndoiala, chiar metodicã fiind, înfiripatã în
spiritul uman, conduce la dependenþã faþã de cel de care se îndoieºte. Eu nu pot
sã am certitudine de mine însumi, adicã nu pot fi liber, dacã nu existã siguranþã
de sine. Libertatea este edificatã pe garanþia cã pot fi liber.
În istorie, însã, sunt întâlnite cazuri în care siguranþa a condus la suprimarea

libertãþii, cum sunt, de asemenea, situaþii în care libertatea devine un atentat la
siguranþa individualã. În ambele situaþii, suntem în prezenþa unor concepte ºi, în
practicã, a unor atitudini care falsificã realitatea ºi eºueazã în construcþia isto-
ricã. Întrebarea care se pune este aceea dacã libertatea negativã individualã poate
crea dependenþe ºi conduce omul la atitudini contrare libertãþii; atunci existã o
libertate care este în deplinã consonanþã cu esenþa omului ºi nu creeazã depen-
denþa acestuia de noi factori, cum ar fi acela al egoismului nestãvilit? Este vorba
de libertatea pozitivã realizatã prin activitatea spontanã a personalitãþii, aºa cum
afirmã Erich Fromm, pe care eu am numit-o intuiþie intelectualã sau inconºtient
de gândire, care aparþine omului total, adicã acelui om care deþine, dincolo de
voia sa, ca pe un tot indestructibil, intuiþia afectiv-emoþionalã, alãturi de cea
intuitiv-noeticã, la care se adaugã raþiunea. Acesta este omul total, pe fundalul
cãruia izbucneºte acþiunea spontanã.Adicã liberã, necondiþionatã de nimic altceva.
Ce vreau sã spun, este cã activitatea spontanã este un habitus ca substrat afectiv-
emoþional ºi intuitiv-noetic necontrolat raþional. Raþiunea are rolul de a justifica
acest dat, ea nereuºind niciodatã sã o facã în totalitate. Din contrã, raþiunea poate
crea un cadru al justificãrii care îndepãrteazã omul de la habitus-ul sãu.
ªi dacã libertatea se întemeiazã pe acesta, urmeazã cã cea care trebuie îndru-

matã este raþiunea, cea care sã aibã drept scop atingerea ºi alinierea la acest
habitus a cãrui expresie este activitatea spontanã a spiritului, adicã libertatea. ªi,
cum activitatea spontanã aparþine omului total (nu celui scindat care a traversat
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istoria), a cãrui naturã ºi gândire sunt la un loc, urmeazã cã activitatea spontanã
aparþine omului integrat într-o reþea imanento-transcendentã.
În felul acesta individul, care este un dat, nu se mai simte singur ºi neajutorat,

capabil sã renunþe la libertatea sa, ci un individ sigur pe libertatea sa, pentru cã
se bucurã de protecþia integrãrii.
Maxima lui Thomas Hobbes, homo homini lupus, vizeazã necesitatea inte-

grãrii, pentru ca libertatea sã nu devinã ea însãºi opresivã. Omul neintegrat de-
vine lup pentru ceilalþi. Soluþia integrãrii, la el, a fost monarhia. Problema este
cã nicio formã de organizare socialã nu-l mai satisface pe om ºi, acest lucru, din
cauza faptului cã omul a fost scos brutal din orice formã de integrare. Activitatea
pe care o desfãºoarã în mod spontan, adicã liber, nu mai acceptã nicio formã de
justificare raþionalã, pentru cã omul este scindat între libertate ºi justificare raþio-
nalã, cele douã fiind linii paralele a cãror intersectare devine imposibilã. În locul
omului total care tinde spre integrare, în temeiul spontaneitãþii gândirii, apare
omul scindat care nu mai înþelege pe deplin nici libertatea, ºi nici siguranþa.
Din partea guvernanþilor, neputinþa de a justifica anumite acþiuni conduce la

înlocuirea libertãþii cu siguranþa. În ambele sensuri, neputinþa e plenarã ºi frica
dezorganizeazã, în loc sã adune. Teama de singurãtate ºi neputinþã, ca efect al
libertãþii faþã de orice factor extern, îl face pe om contestatar al acestei realitãþi,
pe care o disemineazã tot mai mult ºi o neantizeazã. Frica, astfel, devine uni-
versalã ºi face din om o fiinþã nevroticã. Acesta este dominat de spaime, care vor
deveni de nesuportat ºi-l vor îndemna spre gãsirea de soluþii care sã aducã lumea
la un loc dintr-o fãrâmiþare care-i ameninþã însãºi fiinþa. ªi soluþia va fi aceea a
unitãþii contradictorii dintre libertate ºi siguranþã sub forma lui a-fi-împreunã-cu-
ceilalþi. Aceastã unitate este posibilã ºi ea nu se mai regãseºte la alte fiinþe în
afarã de cea umanã.
Disoluþia politicului, în zilele noastre, are drept cauzã neînþelegerea unitãþii

dintre libertate ºi siguranþã, unitate care nu este posibilã decât atunci când vor-
bim de omul total, aºa cum l-am menþionat mai sus, ca fiinþã integratã. Scoaterea
omului din contextul social, prin considerarea acestuia ca atom social, indepen-
dent de orice relaþie, a condus la degradarea simþului civic, sporirea corupþiei ºi
multiplicarea temerilor izvorâte din neputinþa singurãtãþii.
Cea mai gravã problemã a post-modernitãþii este cã individul se îndoieºte de

el însuºi. „Cuget, deci exist“ cartezian naºte acum o problemã fundamentalã:
oare cugetarea îmi aparþine sau îmi este inoculatã? Aceastã îndoialã stã la baza
crizei identitare: oare sunt eu cel care cred cã sunt? Certitudinea cartezianã devine
incertitudine absolutã, care pune în joc probleme existenþiale grave: exist eu cu
adevãrat sau sunt un personaj în visul altcuiva? Când se trezeºte acel cineva din
visul sãu, se freacã la ochi ºi dã uitãrii visul sãu, iar eu, cel din vis, mã pierd în
neant; o ficþiune ce dispare ca o bulã ce se sparge în aer.
Pentru a scãpa de aceastã crizã identitarã (sunt sau nu sunt cu adevãrat?), feno-

menologia propune revenirea la lucrul însuºi, concret. Dar, oricât ne-am strãdui
sã-l cuprindem pe acesta, ne dãm seama cã rãmâne un rest inaccesibil. Vezi ca
model lucrul în sine kantian.
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Omul obiºnuit simte la rândul lui cã existenþa sa e pusã sub semnul îndoielii
ºi cã individualitatea sa concretã, pe care se clãdeºte capitalismul, este un pretext
pentru a se perpetua sclavia. Niciun individ în jurul cãruia se clãdeºte teoria
politicã liberalã, cu toate variantele sale „neo“, nu se mai simte protejat. Fiecare
este dominat de o nesiguranþã absolutã, cu repercusiuni asupra psihicului sãu ºi
asupra relaþiilor ce se instituie, mergând pânã la nivelul familiei. Familia nu mai
este acea oazã de liniºte care sã-i dea posibilitatea individului sã-ºi refacã acele
capacitãþi psihice ºi fizice care sã-i dea senzaþia cã este o fiinþã care conteazã. În
numele individualismului, individul este la orice pas tot mai neglijat, ceea ce-i
sporeºte sentimentul de neputinþã.
Lipsa de identitate individualã conduce cãtre o politicã dominatã, la rândul

sãu, de lipsa caracterului identitar. Oamenii simt cã politica nu mai este a lor, cu
toate cã peste tot se spune cã sistemul reprezentativitãþii este cea mai mare
cucerire a modernitãþii; cã prin intermediul acestuia se exprimã suveranitatea
poporului, termen vag care, pe zi ce trece, nu ne mai spune nimic.
Toate acestea ºi multe altele de acest gen induc o fricã ce se strecoarã la toate

nivelele sociale. Nimeni nu mai are încredere în nimeni. Totul induce întrebarea
existenþialã fundamentalã bazatã pe maxima shakespearianã: „a fi sau a nu fi,
aceasta este întrebarea“. Are cineva garanþia cã mâine în zori aceastã lume, care
devine tot mai artificialã, va mai exista, din moment ce întreg mapamondul stã
pe un butoi cu pulbere?
Te poþi gândi: la ce folosesc toate aceste întrebãri fundamentale, dacã temeiul

existenþial al fiinþei mele stã sã cadã? Cum sã nu domine frica, atunci când
existenþa omului nu mai depinde de el însuºi, ci de o putere difuzã, caracteristicã
zilelor noastre, pe care nu o mai poate identifica ºi care simte cã îl zdrobeºte?
ªi toate acestea îºi au cauza în acea scindare între datul natural al spontanei-

tãþii gândirii, cu rol integrator, ºi raþiunea justificatoare, care separã. În felul
acesta, raþiunea justificatoare nu face nimic altceva decât sã punã în joc mijloa-
cele care sã susþinã tot ceea ce este creat în mod artificial de cãtre ea însãºi, fãrã
legãturã cu realul, rãmânând astfel la nivelul formalismului metodologic care se
susþine din sine însuºi. Omul se vede astfel abandonat, pentru cã relaþia sa cu na-
tura a fost suprimatã. Frica pune stãpânire pe sine, pentru cã el, separat fiind de
tot ceea ce este natural, îl percepe pe acesta din urmã ca fiindu-i ostil. Sã nu uitãm
cã teoriile contractului social au ca temei aceastã fricã în faþa a ceea ce este na-
tural. Societãþile ºi statul sunt astfel organizate pentru a se lupta cu natura, sunt
rod al fricii de ceea ce este autentic. De aceea, în modernitate, omul este ostil
naturii ºi în toatã activitatea sa dã dovadã de agresivitate în raport cu aceasta,
lucru dovedit prin limbaj: am învins natura, am cucerit natura, am supus natura,
i-am smuls secretele naturii etc.
Din cauza faptului cã omul este de acum o fiinþã pur raþionalã, cea mai mare

teamã a sa îºi are izvorul în raþiunea însãºi. Ca fiinþã pur raþionalã, lipsit de emo-
tivitate ºi, ca urmare, nemaifiind un om total ºi, astfel, nemaifiind integrat, omul
se izoleazã ºi-ºi creeazã un univers al sãu. Fãrã raportare la altceva sau la altci-
neva, el tinde sã creadã cã este singurul depozitar al adevãrului. În felul acesta,
câþi indivizi sunt, tot atâtea adevãruri. Dar atunci când întâlneºte adevãrul celuilalt,
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omul devine nesigur ºi se îndoieºte chiar de sine însuºi. Chiar dacã îºi susþine
adevãrul sãu pânã la capãt ºi intrã în conflict cu adevãrul celuilalt, în el încolþeºte
îndoiala ºi, atunci, este dispus, în cele din urmã, la compromisuri, dar care nu
sunt lipsite de îndoialã.
Conflictul acesta între adevãrul meu ºi adevãrul celuilalt stã la baza întregii

dezorganizãri sociale ce-ºi face apariþia tot mai mult la orizont. Nu mai existã un
adevãr obiectiv la care sã ne raportãm, ci doar rezonabilul rezultat din compro-
mis, adicã ceea ce este convenabil. Convenabilul este un fals echilibru între ade-
vãruri subiective, de unde tendinþa de amanipula ºi a convinge. Învinge adevãrul
celui care convinge interlocutorul cã adevãrul sãu poate fi acceptat, cã, deci, este
rezonabil. Puterea cuvântului devine hotãrâtoare ºi, astfel, adevãrul se relativi-
zeazã ºi se impune datoritã abilitãþii de a convinge. Astfel, echilibrul acela bazat
pe rezonabil se dovedeºte a fi precar, din cauza manipulãrii prin cuvânt.
Cea mai mare teamã în post-modernitate este aceea cu privire la manipulare.

Omul este prizonierul cuvântului. Teama de manipulare rezultã din conºtienti-
zarea acestui fenomen. Omul îºi dã seama tot mai mult cã se îndepãrteazã de acel
deziderat al adevãrului ºi nu mai ºtie în ce lume trãieºte ºi încotro se îndreaptã.
Prezentul devine nesigur. Dar mai ales viitorul, pentru cã omul este aruncat zi de
zi într-un viitor incert.
Idealul a fost, de-a lungul istoriei, acel adequatio rei et intellectus (corespon-

denþa dintre gândire ºi realitate, exprimatã în antichitate de Parmenide sub forma
„este totuna a fi ºi a gândi“). Renunþând la acest ideal, omul se simte rãtãcit într-o
lume fãrã sens, lipsit de suportul dãtãtor de speranþã. Prin manipulare, individul
este înfrânt cu propriile sale arme, prin promovarea individualismului dominat
de egoism, ruperea relaþiilor adevãrate ºi instituirea de relaþii bazate pe minciunã
ºi superficialitate, iluzia libertãþii fãrã limite etc. Toate acestea fac din om o fiinþã
nesigurã, chiar disperatã. Existã riscul ca individul, dominat de fricã, sã caute în
mod masochist sã fie dominat, pentru a avea parte de siguranþã, cu tot cortegiul
de noi suferinþe ce se pot declanºa. Pe de altã parte, pot sã aparã caractere sadice,
cu dorinþa de a supune acei indivizi care, din crizã în crizã, ºi-au pierdut încre-
derea de sine. Acest pericol este prezent ºi el trebuie evitat cu orice preþ.
Voi încheia acest mic excurs cu o trimitere la Fromm, care dã speranþã ºi în-

credere în destinul omului: „Doar dacã omul stãpâneºte societatea ºi subordo-
neazã aparatul economic scopurilor fericirii umane ºi doar dacã el participã activ
la procesul social, numai atunci poate învinge ceea ce acum îl duce la disperare.“
… „va triumfa asupra forþelor nihilismului doar dacã poate impregna oamenii cu
cea mai puternicã credinþã de care este capabilã mintea umanã, credinþa în viaþã,
în adevãr ºi în libertate ca realizare activã ºi spontanã a eului individual“3.
Aºa cum arãtam în cartea mea, Însingurare. O filozofie despre istoria eºuatã

a umanitãþii, aceastã speranþã va deveni realã numai dacã omul va trece de la
cunoaºtere la înþelegere4, acest din urmã concept fiind hotãrâtor în realizarea
destinului uman. Poþi sã cunoºti, dar sã nu înþelegi ºi, de aceea, cunoaºterea
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trebuie sã fie de ordinul înþelegerii. De fiecare datã, înþelegerea este mai mult
decât cunoaºtere, este compasiune, grijã faþã de celãlalt prin instituirea de relaþii
care constau în facerea de bine dezinteresat. Creierul trebuie sã conlucreze cu
inima, pentru a lãsa sã se vadã virtutea dreptãþii ºi, legat de aceasta, virtutea
libertãþii. Cu alte cuvinte, trebuie sã se revinã la omul total, afectiv ºi raþional
luate împreunã. În prezent, omul este dominat de creier, dar este din ce în ce mai
mult lipsit de inimã – un dezechilibru major al civilizaþiei actuale.
Omul total este omul integrat, în aºa manierã încât el este cuprins în societate,

iar societatea este cuprinsã în naturã. Numai astfel omul se deschide cãtre celãlalt
ºi nu mai este singur. El devine liber, în mãsura în care conºtientizeazã acest
lucru. Din câte se observã, omul integrat este o fiinþã ce se raporteazã la tot ceea
ce-l înconjoarã. Raportarea este logos ºi, ca urmare, prin raportare, omul se
înscrie în logos-ul natural ºi social ºi nu se mai simte singur, abandonat, ci parte
a unui întreg care, prin om, capãtã conºtiinþã de sine. În felul acesta, a proteja
întregul echivaleazã cu protejarea de sine. Omul sãvârºeºte un act de dreptate,
pentru cã ocroteºte, dincolo de orice constrângere, devenind astfel liber.
Nu omul ca atom social este liber, ci omul în raportare la ceilalþi. Fãrã a fi re-

cunoscut de ceilalþi, omul nu are valoare. Este exact ca un actor care joacã de
unul singur un rol în faþa unei sãli goale. Dacã din salã nu vin aplauze, inima lui
va suferi, iar el va cãdea în disperare, chiar dacã ar fi conºtient de talentul sãu.
Avem nevoie acutã de celãlalt, pentru a avea certitudinea de sine, ºi simþim acest
lucru în intimitatea noastrã adâncã. Este inexplicabil atunci de ce se promoveazã
tot mai mult conceptul individului ca atom social, independent de orice relaþie
cu ceilalþi. Rãmânând într-o astfel de buclã temporalã, liberalismul a eºuat, ori-
care ar fi denumirile moderne ale acestuia.
Eul colectiv este tot mai contestat, pentru cã a dispãrut respectul faþã de celã-

lalt, o atitudine ce cuprinde toate sferele vieþii sociale, cu consecinþe pe care încã
nu le observãm suficient. De aceea, este nevoie acutã de redefinirea raporturilor
sociale ºi de o nouã concepþie cu privire la putere. Trebuie revizuit conceptul de
putere ºi locul individului în cadrul noilor relaþii sociale, relaþii ce bat la uºa din
faþã a vieþii politice, omul netrebuind sã rãmânã suspendat într-o atitudine lipsitã
de speranþã, având în vedere cã „filosofia ºi politica, precum ºi speranþa angaja-
mentului etic pornesc din dezamãgire ºi se dezvoltã prin proiect reformator valo-
rificat printr-o discursivitate etico-politicã“.5
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