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Abstract. The end of history is a rather an ideological construct. Under
this concept lies a defense of globalization of American pattern, which is
contrary to the idea of the pluralism of civilizations. However, Huntington
addresses a real problem: how is a diversity of civilizations possible in a
world that wants to be a global one? For the smaller countries, that
question is very important in terms of keeping or losing their historical
identity.
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Între filosofia istoriei ºi globalizarea istoricã

Deºi titlul cãrþii lui Francis Fukuyama este de o radicalã fervoare filosoficã,
conþinutul sãu va dezamãgi, probabil, cititorul care va cãuta în aceastã lecturã o
filosofie a istoriei. Sub aparenþele unui hegelianism aplicat la vremurile actuale
(Fukuyama îl citeazã adesea pe Hegel), se ascunde de fapt o apãrare ideologicã
a liberalismului de tip occidental ºi o apologie a Occidentului în faþa civilizaþi-
ilor „depãºite“ de timp. În subsidiar, sunt trecute în revistã diferitele ideologii pe
care le-a cunoscut lumea modernã ºi care, întocmai ca în paradigma stadialistã a
lui Auguste Comte, sunt definitiv lãsate în urmã ca urmare a victoriei finale a li-
beralismului, a democraþiei liberale ºi a economiei de piaþã de tipar occidental.

În acelaºi timp, lucrarea este ºi o apologie a ideii de progres, înþeleasã în ter-
menii unei acumulãri din ce în ce mai mari de cunoºtinþe ºtiinþifice raþionale
aplicate în domeniul economic. Trei sunt pilonii pe care se aºazã Istoria la
Fukuyama: democraþia liberalã, economia de piaþã ºi tehno-ºtiinþa modernã,
mereu aflatã în depãºire de sine. Pe multe zeci de pagini, autorul american ac-
centueazã superioritatea acestor valori în faþa celor pe care le-am putea numi
„concurente“: tradiþia, religia, modelele de cunoaºtere tradiþionale, modelele de
guvernare neliberale fiind considerate inferioare primelor.
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Încã din Introducere autorul enunþã ideile de bazã:
„(...) în timp ce forme anterioare de guvernare erau caracterizate de grave de-

ficienþe ºi absurditãþi care au dus în final la prãbuºirea lor, despre democraþia li-
beralã se poate spune cã este lipsitã de asemenea contradicþii interne funda-
mentale. Aceasta nu înseamnã cã democraþii stabile din ziua de azi, ca Statele
Unite, Franþa sau Elveþia, nu s-ar confrunta cu injustiþia sau cu serioase proble-
me sociale. Dar aceste probleme provin din incompleta aplicare a principiilor ge-
mene ale libertãþii ºi egalitãþii pe care este întemeiatã democraþia modernã, ºi nu
din defectele principiilor în sine. Deºi unele state contemporane s-ar putea sã nu
reuºeascã sã realizeze o democraþie liberalã stabilã, iar altele sã alunece spre for-
me mai înapoiate de guvernare precum teocraþia sau dictatura militarã, idealul
democraþiei liberale nu mai poate fi perfecþionat“1.

Autorul ne previne totuºi cã nu este vorba despre un sfârºit al istoriei ca ex-
tincþie fapticã, ci pur ºi simplu despre o epuizare a posibilitãþilor ºi potenþialului
politic ºi ideologic ale lumii. Sfârºitul istoriei de dupã 1990 (dupã cãderea regi-
murilor comuniste) este pentru Fukuyama întocmai ce fusese, pentru Hegel,
sfârºitul Istoriei de dupã bãtãlia de la Jena din 1806. Aici Fukuyama îl urmeazã
îndeaproape pe mai subtilul hegelian Alexandre Kojève, care afirma cu tãrie cã
Hegel avea dreptate sã considere anul 1806 ca fiind sfârºitul istoriei. Odatã cu
triumful ideilor Revoluþiei Franceze, omenirea intrã în stadiul final al evoluþiei
sale. Apar, desigur, ºi alte evenimente pe firmamentul istoriei factuale dupã da-
tele concrete menþionate (pânã acum avem douã astfel de date reper: 1806 ºi
1990), dar aceste evenimente nu sunt decât reaºezãri ale unui peisaj amplu do-
minat de un set de valori definitive, irevocabile.

Fukuyama este convins cã ideile sale sunt certificate de „cursul concret“ al
evenimentelor din ultimele decenii, adicã de apariþia ºi dezvoltarea unor miºcãri
democratice în pãrþi ale lumii unde nimeni nu se aºtepta la aºa ceva înainte de
anii ’90.

Provocarea cea mai mare a cãrþii autorului american þine de ideea sfârºitului
istoriei, dar ºi de aceea a „ultimului om“. Autorul are aici în vedere relaþia dintre
democraþia liberalã, ajunsã la maturitate deplinã (sfârºitul istoriei) ºi omul „nou“
al acestei lumi lipsite de contradicþii fundamentale, care este declarat, prin urmare,
ultimul om. „Creatura care, dupã cât se pare, se iveºte la sfârºitul istoriei“ se nu-
meºte ultimul om, afirmã Fukuyama. Portretul acestuia nu este unul eshatologic
sau spiritual, ci, la fel ca întreaga construcþie a cãrþii, unul ideologic ºi psihoso-
ciologic. Este citat iniþial Hegel, cel care credea cã statul omogen ºi universal ar
fi urmat sã elimine orice contradicþie internã a omului istoric. Este adus în dis-
cuþie ºi Marx, dar se insistã mai mult asupra criticii pe care Nietzsche o aduce
hegelianismului ºi marxismului.

Autorul porneºte de la cazul concret al miºcãrilor americane de recunoaºtere a
demnitãþii tuturor persoanelor, a aºa-numitului „respect de sine“. Tematica aceasta,
învecinatã celei a drepturilor civile, dar coloratã de o manierã psihologicã ºi ideo-
logicã aparte, nu pare a fi totuºi o cale pentru desfiinþarea totalã a contradicþiilor
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inerente „ultimului om“. „Moralitatea implicã distincþie între superior ºi inferior,
între bine ºi rãu, ceea ce pare sã violeze principiul democratic al toleranþei. Din
acest motiv, ultimul om ajunge sã fie preocupat în primul rând de sãnãtatea ºi si-
guranþa sa personalã, pentru cã acestea nu sunt surse de controverse. (...) Pentru
americani, sãnãtatea fizicã – ceea ce ei mãnâncã ºi beau, exerciþiul fizic ºi forma
în care se aflã – a devenit o mult mai mare obsesie decât problemele morale care-i
chinuiau pe înaintaºii lor“2.

Preocuparea majorã a autorului nu este aceea de a teoretiza figura ultimului
om, ci de a se asigura cã acest „animal“ democrat nu se va întoarce în hruba isto-
riei, acolo unde va fi tentat de rãzboaie sau nedreptate. Imaginea democraþiei li-
berale demilitarizate, a unei lumi a comerþului global aplatizând instinctele rãz-
boinice, este imaginea ce prefigureazã un posibil paradis terestru. Aºadar, pri-
mejdia este ca ultimul om sã nu fie tentat ca, dincolo de plãcerile sale trupeºti ºi
psihologice, sã se trezeascã cumva în beþia sanguinarã a istoriei violente, plinã
de contradicþii:

„Viaþa ultimului om este o viaþã de siguranþã fizicã ºi abundenþã materialã, exact
ce le place politicienilor occidentali sã promitã electoratului lor. Numai atâta sã
fi însemnat istoria omeneascã din aceste ultime milenii? Trebuie sã ne fie teamã
cã vom fi ºi fericiþi ºi satisfãcuþi de condiþia noastrã, nemaifiind fiinþe omeneºti,
ci animale din specia homo sapiens? Sau existã primejdia de a fi fericiþi la un
anumit nivel, dar totuºi nemulþumiþi de noi înºine în alte privinþe, ºi deci capabili sã
târâm lumea înapoi în istorie, cu toate rãzboaiele, nedreptãþile ºi revoluþiile ei?“3

Istoria capãtã aici accente crude. Ea este locul contradicþiilor, nedreptãþilor ºi
rãzboaielor. La sfârºitul istoriei, adicã acolo unde democraþia liberalã se îmbinã
cu economia de piaþã ºi unde toate nevoile indivizilor umani sunt satisfãcute,
aceste contradicþii violente dispar. Odatã cu ele, dispar ºi instinctele agresive ale
oamenilor.

Democraþia ºi sensul unic. Dezvoltare ºi dependenþã

Fukuyama crede cã e nevoie sã demonstreze cã drumul unic al umanitãþii ar
fi trasat de evoluþia socio-economicã de pânã acum a Occidentului. El afirmã
însã destul de apãsat cã „derularea treptatã a ºtiinþei moderne produce o istorie
direcþionalã ºi anumite schimbãri sociale uniforme în cadrul unor naþiuni ºi cul-
turi diferite“. Uniformitatea de care vorbeºte autorul în cadrul schimbãrilor so-
ciale ca urmare a ºtiinþei moderne este tot ce poate fi mai acoperitor din punctul
de vedere al globalizãrii. Din aceastã perspectivã, democraþia din SUA este echi-
valentã cu cea din oricare alt stat care cunoaºte tendinþe spre modernizare în sens
occidental. ªi, desigur, dacã aceste tendinþe sunt uneori contrabalansate de cele
contrare, de tradiþii politice diferite sau de tentative de a „închide“ economia de
esenþã liberalã, Fukuyama „rezolvã“ problemele în viitor. Drumul unei adevãrate
„revoluþii universale“ liberale pare a fi deja pavat. Aparent, acelaºi lucru l-a spus
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ºi Tocqueville, în celebra lui Despre democraþie în America, atunci când i se pã-
rea cã vede în Europa germenii (ce-i drept, mai delicaþi) ai revoluþiei democra-
tice. Dar dacã Tocqueville observã cum principiile democratice îºi fac loc încet-
încet ºi în Europa, iar mijloacele tehnice, cele care þin de descoperirile ºtiinþifice,
adaugã ºi ele un plus de stabilitate acestui curent democratic, accentele sale sunt
mai degrabã critice. Poporul „democratic“ al lui Tocqueville, care profitã în ur-
ma acestei revoluþii universale, este mai bogat, dar în niciun caz mai civilizat.
Globalizarea lui Tocqueville vine sã impurifice lumea socialã ºi nu s-o perfecþio-
neze: „Din acel moment, toate procedeele care se descoperã, toate trebuinþele
care se înfiripã, toate dorinþele care se cer împlinite sunt progrese pe calea nive-
lãrii universale (s. n., C.P.). Gustul luxului, patima rãzboiului, supremaþia mo-
dei, pasiunile cele mai superficiale, ca ºi cele mai profunde ale sufletului ome-
nesc par sã acþioneze de comun acord spre a-i sãrãci pe cei bogaþi ºi a-i îmbogãþi
pe cei sãraci“4. Egalitatea de condiþii, factorul esenþial pe care Tocqueville îl
aºeazã la baza fenomenului inexorabil al revoluþiei democratice, este un factor
providenþial în viziunea sa, este universal, durabil ºi scapã puterii umane. Totuºi,
autorul francez, prudent, ezitã sã spunã încotro ar trebui sã meargã sau încotro
merge lumea (globalã). Un lucru e sigur: dacã direcþia majorã este aceasta a ega-
litãþii de condiþii ºi, ca urmare, a democraþiei universale, cãile concrete sau mai
bine zis manifestãrile concrete ale acestei tendinþe universale trebuie sã fie dife-
rite. Calea americanã nu trebuie urmatã de alte state, în orice caz, intuim cã nu
de Franþa, þara de baºtinã a autorului: „De altfel, eu sunt departe de a considera
cã noi trebuie sã urmãm exemplul dat de democraþia americanã, imitând mijloa-
cele pe care ea le-a folosit pentru a-ºi atinge scopul; deoarece nu ignor influenþa
pe care o exercitã natura þãrii (s. n., C.P.) ºi antecedentele asupra structurii poli-
tice ºi aº considera ca o mare nenorocire pentru omenire ca libertatea sã capete
peste tot aceleaºi trãsãturi (s. n., C.P.)“5.

Fukuyama revendicã, în schimb, o occidentalizare sau mai bine spus o ameri-
canizare fãrã rest, care nu þine seama de ceea ce Tocqueville numea „natura þãrii“.
Diferenþele nu se opresc, evident, numai aici.

În plan strict economic, mesajul lui Fukuyama este ortodox liberal. Þinta sa
o reprezintã teoriile dependenþei, cãrora nu le acordã nicio ºansã. El scrie: „Con-
form teoriei clasice a comerþului liberal, participarea în cadrul unui sistem des-
chis al comerþului mondial sporeºte la maxim avantajele tuturor celor implicaþi,
chiar dacã o þarã ar vinde boabe de cafea ºi alta computere. Þãrile înapoiate din
punct de vedere economic care intrã mai târziu în acest sistem economic ar tre-
bui de fapt sã fie avantajate în dezvoltarea lor economicã, devreme ce pot im-
porta pur ºi simplu tehnologia de la cele avansate, fãrã a mai fi nevoite s-o creeze
singure. Dimpotrivã, teoria dependenþei susþinea cã dezvoltarea întârziatã con-
damna o þarã la înapoiere perpetuã (...) Dar chiar dacã teoria dependenþei con-
tinuã sã existe printre intelectualii de stânga, ea a fost deja desfiinþatã ca model
teoretic, aruncatã în aer de cãtre un uriaº fenomen pe care nu-l poate explica:
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aceasta este dezvoltarea economicã a Asiei de Est în perioada de dupã ultimul
rãzboi mondial“6.

Teoriile dependenþei (la care o contribuþie importantã iniþialã a avut-o econo-
mistul român Mihail Manoilescu) sunt departe de a fi fost aruncate în aer, aºa
cum crede Fukuyama. Recent, doi cercetãtori suedezi, membri de prim rang ai
Clubului de la Roma, scriau într-o carte care se dorea un semnal de alarmã în le-
gãturã cu dezechilibrele planetare datorate modelului de dezvoltare economicã
actualã: „Majoritatea economiºtilor este de pãrere cã o creºtere puternicã a eco-
nomiei este o condiþie sine qua non a ieºirii din sãrãcie a defavorizaþilor acestei
lumi. Mareea care creºte ridicã toate vapoarele, cum obiºnuia sã spunã Margaret
Thatcher. Prosperitatea se va prelinge în jos pânã la cei mai sãraci. Dar dezvol-
tarea din ultimii 20 de ani sugereazã cã teoria aceasta a scurgerii nu prea funcþio-
neazã. Cu excepþia Chinei, statisticile dau, în majoritatea þãrilor, o imagine
amestecatã, plinã de exemple ale unui efect contrar, ale unui fel de prelingeri în
sus, în virtutea cãreia cei bogaþi devin ºi mai bogaþi, clasa de mijloc se subþiazã,
iar sãracii sãrãcesc ºi mai mult“7.

Mai mult decât atât, fãrã a fi aici locul sã trecem în revistã teoriile antiglobali-
zare, putem sugera cã numãrul autorilor care se pronunþã împotriva modelului
economic neoliberal, adicã împotriva globalizãrii (în primul rând economice, dar
ºi politice sau culturale) pare a se afla în creºtere. Speranþele anilor ’90, când
Fukuyama ºi-a scris cartea, par a se fi epuizat, iar þãrile care nu fac parte din
grupul „dur“ al actorilor economici ce se aflã în centrul sistemului economic oc-
cidental (SUA ºi aliaþii sãi din zona anglo-saxonã) sunt din ce în ce mai critice
la adresa acestui sistem unipolar. Un autor ca Jacques Sapir propune o carte care
se cheamã direct La démondialisation (ceea ce în francezã ar echivala cu „deglo-
balizarea“ de la noi), în care afirmã rãspicat:

„La debutul acestui secol XXI, trãim începutul refluxului acestei globalizãri
economice pe care în Franþa o numim mondializare, chiar dacã aceastã noþiune
are o semnificaþie mai largã. Istoria ºi politica îºi reiau drepturile (aici pare a fi
o referinþã chiar la teoria lui Fukuyama – n. n., C.P.). Este vorba despre întoarce-
rea statelor, pe care înainte le consideram neputincioase, ºi de reculul pieþelor,
pe care le credeam omnisciente“8.

Deºi lucrarea lui Sapir este dedicatã analizei strict economice, semnalul pe
care vrea sã-l transmitã prin titlu ºi orientarea generalã a criticii sale împotriva
globalizãrii economice nu lasã loc niciunui dubiu: este vorba despre o replicã
durã datã tuturor lucrãrilor care, pe urmele lui Fukuyama, au pretins cã istoria se
încheie odatã cu triumful liberalismului asupra comunismului în 1989, iar odatã
cu acest triumf, statele urmau sã iasã cuminþi din scenã, pentru a lãsa locul cor-
poraþiilor transnaþionale ºi pieþelor libere (dereglementate).

O altã lucrare care se opune viziunii uniformizatoare ºi totodatã optimiste a
lui Fukuyama este cea a profesorului canadian Michel Chossudovsky, The glo-
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balization of Poverty and the New World Worder9. Un scurt capitol al lucrãrii
(care se numeºte „moartea tigrilor asiatici“) se referã la „miracolul“ economic al
Asiei de Est, invocat de cãtre Fukuyama drept argument forte în demantelarea
teoriilor dependenþei. Dimpotrivã, aºa cum aratã autorul canadian, tigrii asiatici
sunt mai mult decât slãbiþi de criza de dupã anii ’90: „În Asia de Est, criza finan-
ciarã din 1997 – marcatã de atacuri speculative asupra monedelor naþionale – a
contribuit masiv la moartea aºa-ziºilor tigri asiatici (Indonezia, Thailanda ºi Co-
reea). Acordurile de împrumut cu FMI-ul, impuse imediat dupã prãbuºirea finan-
ciarã, au dus – aproape peste noapte – la un declin abrupt al standardului de viaþã“10.

În fine, dacã vom veni chiar în timpul prezent, vom descoperi cã tentativa de
a semna un acord economic cvasi-global între SUA ºi UE (aºa-numitul TTIP –
Transatlantic Trade and Investment Partnership) este aspru criticatã. Un singur
exemplu, dintr-o mulþime care se pot gãsi, este analiza nemiloasã pe care o face
Alain de Benoist acestui potenþial tratat. Cunoscutul filosof ºi geopolitician fran-
cez afirmã:

„Pentru a liberaliza accesul la pieþe, Uniunea Europeanã ºi Statele Unite se
presupune cã vor face sã conveargã reglementãrile lor în toate sectoarele. Pro-
blema este cã, aproape în toate cazurile, reglementãrile în vigoare în Statele Uni-
te sunt mai puþin constrângãtoare decât cele care existã în Europa. (...) În dome-
niul agricol, deschiderea pieþei europene ar trebui sã antreneze venirea masivã a
produselor cu costuri mici ale agrobusiness-ului american: vite cu hormoni, car-
case de carne stropite cu acid lactic, cãrnuri de tip OMG (organisme modificate
genetic) etc. (...) Serviciile de urgenþã ar putea fi constrânse sã se privatizeze. S-ar
putea întâmpla la fel în cazul apei ºi energiei. În ce priveºte gazul de ºist11,
fracturarea hidraulicã ar deveni un drept intangibil. (...)

Dar este ceva încã ºi mai rãu. Unul dintre dosarele cele mai explozive ale ne-
gocierii priveºte punerea pe picioare a unui mecanism al arbitrajului diferendelor
între state ºi investitorii privaþi. Acest mecanism numit al protecþiei investiþiilor
(Investor State Dispute Settlement, ISDS) trebuie sã permitã corporaþiilor mul-
tinaþionale ºi societãþilor private sã aducã în faþa unui tribunal ad hoc statele ºi
colectivitãþile teritoriale care ar face ca legislaþia lor sã evolueze într-un sens
considerat dãunãtor intereselor lor sau de naturã sã restrângã beneficiile acestor
întreprinderi (...). Diferendul ar fi arbitrat de o manierã discreþionarã de judecã-
tori sau experþi privaþi, în afara jurisdicþiilor publice naþionale sau regionale (...).

Firmelor multinaþionale li s-ar conferi deci un statut juridic egal cu cel al sta-
telor sau naþiunilor, în timp ce investitorii strãini ar obþine puterea de a modifica
legislaþia ºi tribunalele naþionale (...) Am asista în felul acesta la privatizarea to-
talã a justiþiei ºi a dreptului, în timp ce Uniunea Europeanã s-ar expune unui po-
top de cereri de compensaþii provenind de la cele 14 400 de multinaþionale care
posedã astãzi mai mult de 50 800 de filiale în Europa“12.
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Lucrarea lui Fukuyama repetã foarte des ideea dupã care dezvoltarea econo-
micã încurajeazã democraþia liberalã. De fapt, aceasta este ideea centralã a între-
gului sãu demers. Pariul lui Fukuyama este acesta: el pune întreaga greutate a ar-
gumentãrii sale pe ideea unui raport echilibrat între dezvoltarea întregului ºi dez-
voltarea pãrþilor, ca ºi între aceastã dezvoltare economicã ºi structura forþelor po-
litice la nivel global. Fukuyama insistã în ideea simplã dupã care dezvoltarea
economicã este inevitabilã, ca ºi progresul general al umanitãþii, iar aceastã dez-
voltare aduce automat fiinþa umanã pe calea unicã a democraþiei liberale.

Raporturile dintre economie ºi politicã sunt adesea riscante, iar autorul de
care vorbim simte acest lucru. El are nevoie, în sensul lui Darwin, de o „verigã
lipsã“ pentru a face legãtura magicã dintre cele douã elemente. Aceastã legãturã
magicã este aºa-numita dorinþã de recunoaºtere:

„Dorinþa de recunoaºtere este, deci, veriga lipsã dintre economia liberalã ºi
politica liberalã. Am vãzut cum industrializarea avansatã produce societãþi urba-
ne, mobile, din ce în ce mai instruite, eliberate de formele tradiþionale de autori-
tate care erau cele exercitate de trib, de preot sau de breaslã. Am vãzut cã exista
într-o mare mãsurã o relaþie de interdependenþã concretã între asemenea societãþi
ºi democraþia liberalã, adicã o explicaþie care, într-un fel sau altul, provenea din
partea doritoare a sufletului. De fapt, ar fi trebuit sã privim la partea thymoticã,
la dorinþa sufletului de recunoaºtere. (...) Pe mãsurã ce oamenii devin mai în-
stãriþi, mai cosmopoliþi ºi mai instruiþi, ei nu cer doar mai multã prosperitate, ci
ºi recunoaºterea statutului lor. Acest impuls complet neeconomic ºi nonmaterial
ne poate explica de ce oamenii din Spania, Portugalia, Coreea de Sud, Taiwan ºi
din Republica Popularã Chinezã au cerut nu numai o economie de piaþã, ci ºi gu-
vernare democraticã, de cãtre ºi pentru popor“13.

Nu putem sã ne referim la toate capitolele cãrþii lui Fukuyama, de altfel foarte
numeroase. Un capitol semnificativ este cel numit Imperii ale resentimentului,
imperii ale respectului. Fukuyama pare, la începutul acestui capitol, sã-ºi relati-
vizeze însãºi ideea sa centralã, care pãrea asiguratã cu statut de dogmã, anume
victoria finalã ºi totalã a economiei de piaþã ºi a democraþiei liberale pe toate me-
ridianele. El afirmã, oarecum surprinzãtor, cã este posibil sã existe ºi abateri de
la aceastã lege istoricã. Pot apãrea, spune el, alternative autoritare pe care ome-
nirea nu le-a mai cunoscut în trecut. Interesantã este sursa acestor „defecþiuni“
istorice sau mai bine zis locul apariþiei lor: „Aceste alternative, dacã se vor ma-
terializa, vor fi create de douã grupuri distincte de popoare: acelea care, din mo-
tive culturale, se confruntã cu un continuu eºec economic, ºi acelea care au re-
purtat victorii rãsunãtoare în cadrul jocului capitalismului“14.

Dacã în cazul primului grup de popoare înþelegem lesne despre ce este vorba
(celebra teorie a „frustrãrii“ istorice a popoarelor care nu reuºesc în plan econo-
mic – aici principalul vizat este Islamul), în schimb, poate pãrea surprinzãtoare
afirmaþia cealaltã, anume cã existã un grup de popoare care, deºi au succes eco-
nomic global, par a alege calea autoritarismului. Fukuyama are în vedere acum
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societãþile asiatice, care, pornite pe calea modernizãrii economice ºi reuºind o
astfel de întreprindere, ºi-au dat seama cã „succesul nu se datora numai împru-
mutãrii practicilor occidentale, ci ºi faptului cã societãþile asiatice pãstrau anu-
mite trãsãturi tradiþionale ale propriilor lor culturi – cum ar fi o puternicã eticã a
muncii – ºi le integrau în mediul modern al afacerilor“15.

Interpretând cazul japonez în care, în numele constituþiei moderne, de inspi-
raþie americanã, drepturile indivizilor sunt asigurate, dar în care, dincolo de aces-
te drepturi formale, este mai importantã apartenenþa indivizilor la grupurile tra-
diþionale, Fukuyama crede cã descoperã ceea ce Tocqueville reproºa democraþiei
americane incipiente, anume „tirania majoritãþii“. „Imperiile respectului“, dupã
sintagma autorului american, sunt imperiile asiatice în care valorile tradiþionale
sunt pãstrate, „imperiile resentimentului“ sunt cele în care, cum este cazul Isla-
mului sau al societãþilor africane, eºecul economic este cvasiperpetuu ºi în care
liderii locali par a întoarce spatele acelor valorilor liberale occidentale.

În acelaºi ton, gãsim în acest capitol afirmaþii de genul urmãtor: „În lumea
contemporanã, vedem un fenomen de douã ori curios: atât victoria statului omo-
gen ºi universal, cât ºi continuarea existenþei popoarelor. Pe de o parte, economia
ºi tehnologia modernã, împreunã cu rãspândirea în întreaga lume a ideii recu-
noaºterii raþionale drept singura bazã legitimã a guvernãrii, au condus la o tot
mai mare omogenizare a omenirii. Pe de altã parte, existã peste tot o rezistenþã
faþã de aceastã omogenizare ºi o reafirmare, mai ales la nivel subpolitic, a identi-
tãþilor culturale care, în ultimã instanþã, consolideazã barierele care existã între
popoare ºi naþiuni“16.

Cartea lui Francis Fukuyama este, dincolo de titlul provocator, o tentativã
mai degrabã ideologicã de a descrie o realitate prezentã ºi viitoare: globalizarea.
Totuºi, în ciuda unor deficienþe, ea este o expresie a unei stãri de spirit care se
pare cã dominã o parte cel puþin a elitei actuale, în special din SUA, dar ºi din
Europa Occidentalã. Mai cu seamã în rândurile celor care se declarã adepþi ai li-
beralismului global, cartea va gãsi, probabil, un ecou semnificativ.
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