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Abstract. This article tries to emphasize the peculiarities of Edmund
Burke’s conservatism, such us the censure of abstract rationalism of the
French Revolution, the recovery of the historical tradition that of the
prejudice, understood as potential moral force. Burke’s conservatism does
not means imobilism, but a theory of gradual change, wich is adequate into
a specific historical context, i.e. of each political and historical community.
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În monumentala sa Istorie a ideilor politice în timpurile moderne ºi contem-
porane, Phillipe Nemo îl încadreazã pe Edmund Burke în capitolul Tradiþiei or-
dinii spontane în Anglia, alãturi de B.Mandeville,A. Smith,A. Ferguson, D. Hume.
Ideea principalã care-i uneºte pe toþi, dincolo de diferenþele notabile dintre ei,
este cã societãþile umane cunosc un tip de ordine care trece dincolo de voinþa oa-
menilor sau care, mai corect spus, nu depinde fundamental de voinþa lor. Opo-
ziþia lui Burke faþã de principiile revoluþionare franceze face, în ciuda orientãrii
sale fundamentale democratice ºi liberale, ca el sã fi furnizat argumente serioase
autorilor de dreapta de genul lui de Bonald sau de Maistre.1 Excesele revoluþio-
nare de la 1789 l-au condus pe autorul irlandez în preajma unor scriitori provi-
denþialiºti precum cei amintiþi mai sus. Vom vedea însã cã opera criticã a lui
Burke este extrem de nuanþatã, de aici provenind ºi mãreþia ºi originalitatea ei.

Critica republicanismului abstract trebuia cu necesitate sã treacã prin critica
libertãþii înþeleasã în maniera raþionalistã a revoluþionarilor francezi. De la început
sunt vizibile deosebirile faþã de definiþiile republicanismului revoluþionar de la 1789:

„Ea nu este libertatea solitarã, lipsitã de orice legãturã, individualã ºi egoistã,
ca ºi cum fiecare om ºi-ar stabili regulile întregului sãu comportament prin sin-
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gurã voinþa lui. Libertatea la care mã refer este libertatea socialã. Ea este acea
stare de lucruri în care libertatea este asiguratã prin egalitatea reþinerii (equality
of restraint).“2

De altfel, Burke mai spune cã libertatea pe care o admirã el este una „moralã“
ºi în conformitate cu anumite reguli, sau reglementatã (regulated). Aceste puþine
observaþii sunt suficiente pentru a contura profilul unei libertãþi politice care nu
se vrea o simplã manifestare a voinþei individuale, ci a unei voinþe colective sau
sociale, care rezultã dintr-un anumit context social ºi cultural, dintr-o anumitã is-
torie aparte ºi dintr-un set de circumstanþe particulare care nu pot fi reproduse
nicãieri altundeva. Aici este cheia de înþelegere a rãzboiului cu raþionalismul ab-
stract, universalist al Revoluþiei franceze, a cãrei doctrinã politicã se bazeazã,
dimpotrivã, pe ideea ruperii de tradiþie, de contextul istoric ºi de circumstanþele
particulare, visând o eliberare a omului dincolo de orice limitare, de fapt, o elibe-
rare mai degrabã abstractã, fãrã conþinut. În plus, aºa cum reiese din pasajul de
mai sus, libertatea presupune exact opusul ei, adicã nu numai regula (libertatea
regulatã), dar chiar ideea de reþinere, cãci libertatea care rezultã din egalitatea re-
þinerii nu este altceva decât o libertate temperatã, o libertate care îºi neagã apa-
rent caracterul total, de lipsã a reþinerii tocmai pentru a se manifesta în plan mo-
ral cu mai multã mãreþie ºi pentru a fi posibilã în plan social. Paradoxul libertãþii
sociale, ne spune Burke, este cã aceasta nu este posibilã fãrã constrângeri. Am
amintit mai sus despre circumstanþele particulare în care se manifestã viaþa poli-
ticã ºi libertatea politicã. Termenul este de o importanþã aparte în economia gân-
dirii lui Burke. „Circumstanþele (care pentru unii nu înseamnã nimic) conferã, în
realitate, fiecãrui principiu politic culoarea sa distinctivã ºi efectul sãu discri-
minator“3, va spune el, accentuând cã circumstanþele sunt infinite ºi cã omul po-
litic care nu se ghideazã (ºi) dupã circumstanþe ºi care are în vedere numai prin-
cipiile universale, generale, poate sã-ºi ruineze pentru totdeauna þara. Dusã la li-
mitã, aceastã idee a circumstanþierii principiilor politice poate sã conducã la con-
cluzia cã anumite principii ce pot fi aplicate undeva sunt de neaplicat în alte cir-
cumstanþe, ba chiar dãunãtoare. Chiar ideea republicanã francezã, experimen-
tatã, din pãcate, în condiþii de teroare în vremea lui Burke, este o dovadã cã nici
mãcar la ea acasã Ideea politicã republicanã nu putea fi ruptã de circumstanþe
(crimele din Vandeea o dovedesc); cât despre aplicarea ei în alte spaþii culturale,
lucrurile sunt cu atât mai complicate.

La prima vedere, ideea circumstanþierii politicii nu pare atât de importantã,
mai ales astãzi, când gândirea comunã asupra fenomenului politic pledeazã mai
degrabã pentru diminuarea importanþei circumstanþelor ºi a derivatelor acestora,
diferenþele. A circumstanþia înseamnã a diferenþia, iar cum astãzi mecanismele
preponderente sunt cele de integrare ºi globalizare, pare de la sine înþeles cã dife-
renþele pot fi neglijate sau mãcar trecute într-un plan secundar. Cu toate acestea,
lipsa circumstanþierilor actuale va determina o crizã majorã, ale cãrei rãdãcini
sunt, credem, deja destul de bine articulate, iar aceste rãdãcini determinã, nici mai
mult, nici mai puþin decât celebra ciocnire a civilizaþiilor a lui Samuel Huntington.
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Aceste circumstanþe sunt atât de importante, încât ignorarea lor în ultimii douã
sute de ani de Occident a dus la o situaþie paradoxalã, anume totala decontextua-
lizare a iniþiativelor politice sau civilizaþionale ale acestuia ºi transformarea lui
într-un soi de arhipelag izolat, aproape opus restului lumii. Impresia cã Occiden-
tul este o anticulturã4 tocmai prin caracterul sãu abstract, nivelator este mai ve-
che. Încã René Guénon descria Occidentul, în primele decenii ale secolului XX,
ca pe locul care, în virtutea ruperii sale de tradiþie, se transformã din ce în ce mai
mult într-o lume spectralã, devitalizatã, decãzutã (el va spune „anormalã ºi de-
viatã“5). Tema declinului Occidentului era la mare preþ. Astãzi asistãm la reve-
nirea acestor idei, cel puþin în contextul recentei comparaþii care s-a fãcut între
lumea vesticã ºi Islam, dupã atacurile teroriste de la 11 septembrie. În parantezã
fie spus, comparaþia pe care o fãcea Guénon era tot aceea cu lumea islamicã, ce
atunci îi apãrea ca singura civilizaþie care mai are potenþial cultural, fiind aproape
de propriile rãdãcini tradiþionale. Astãzi, raporturile Vestului cu restul lumii, fil-
trate prin ideea consistenþei religioase, morale ºi culturale ale celor douã entitãþi,
este din nou în plin proces de reconsiderare. Un autor contemporan ca Roger
Scruton va duce ideea lui Burke a decontextualizãrii politicii vestice prin igno-
rarea circumstanþelor în proximitatea afirmaþiei cã „ciocnirea civilizaþiilor“, re-
cent experimentatã la nivel dramatic, nu este decât o consecinþã a stilului occi-
dental de urmãrire abstractã a unor „aºa-zise“ valori, printre care ºi ideea cen-
tralã a Revoluþiei franceze, de libertate6. Aceastã formã coruptã de dependenþã
faþã de ideea de libertate se origineazã în ideile Revoluþiei franceze. Din acest
punct de vedere, între critica lui Burke ºi cea a lui Scruton (ambii englezi) nu
este decât o diferenþã de nuanþã, fondul rãmâne acelaºi.

Prudenþa ºi moderaþia sunt elementele definitorii prin care Burke judecã Re-
voluþia francezã7. Ele formeazã, împreunã cu luarea în calcul a circumstanþelor
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ºi cu clamarea libertãþii morale (reglementate), unul dintre cadrele fundamentale
de analizã ale conservatorismului. Dupã cum lesne se poate observa, acesta este
o sumã de elemente nonideologice, de recomandãri morale ºi practice în care ac-
centul cade pe realismul temperat ºi pe ideea de reþinere. Mai mult decât atât, aºa
cum vom vedea, ideea de reþinere în acþiune este dusã pânã la ultimele sale con-
secinþe, atunci când autorul de care discutãm afirmã pur ºi simplu cã inovaþia, ca
element de schimbare socialã, trãdeazã existenþa unor instincte egoiste. Ideolo-
gia republicanã abstractã ocoleºte ideea de realitate (dacã nu chiar o aboleºte) în
numele unui ideal care trebuie pus în practicã cu orice risc. Aici se origineazã tot
curentul utopian ºi totalitarist modern. Discuþia despre „originile totalitarisme-
lor“ moderne este una foarte vastã ºi foarte sensibilã, în care, în manierã destul
de partizanã, s-au aliniat în timp douã tabere, nu vom intra aici în amãnunte le-
gate de aceastã problemã. Totuºi, e util sã amintim cã, pe de o parte, existã unii
autori care considerã cã totalitarismul secolului XX este tributar viziunii antiilu-
ministe ºi deci antirevoluþionare, în care la loc de frunte s-ar situa autori ca Louis
de Bonald sau Joseph de Maistre, în timp ce alþii considerã cã, dimpotrivã, „reac-
þionarii“ de felul celor doi, dar ºi alþii, mai puþin radicali, din specia lui Burke
spre exemplu, sunt cei care ar fi determinat o linie de gândire care, dacã ar fi fost
urmatã, ar fi blocat apariþia utopiilor periculoase de secol XX, de genul nazis-
mului ºi comunismului. Mai degrabã vinovate pentru aceste din urmã curente
politice ar fi, dimpotrivã, iluminismul ºi iacobinismul totalitarist al revoluþiei din
1789. Un autor român contemporan care s-a ocupat îndeaproape de aceastã
chestiune e de pãrere cã reacþionarismul antirevoluþionar ar fi fost o centurã de
siguranþã mai bunã în faþa exceselor ideologice ale moºtenitorilor iluminis-
mului8. De altfel, este interesant cã Burke intuieºte la data la care scrie ºi se teme
de o „mare crizã“ a Franþei, dar ºi a Europei, ºi poate chiar mai mult decât a
Europei9, cum spune el. Spectacolul tragicomic al Revoluþiei franceze este de
naturã sã-l îngrijoreze pe acest conservator care va face o impresionantã de-
monstraþie de ce anume înseamnã spiritul conservator în gândirea politicã: este
prilejul unui atac important la adresa principiilor revoluþionare franceze, un
punct esenþial al gândirii politice moderne, anume teoria legitimitãþii regale. Cei
care, la vremea respectivã, susþineau înAnglia Revoluþia francezã, afirmau cã re-
gele Angliei este singurul rege legitim din lume, deoarece este singurul care îºi
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datoreazã coroana alegerii poporului sãu. Teoria legitimitãþii magistraturii regale
prin alegere popularã sau, cum am spune astãzi, democraticã, este unul dintre
punctele de rãscruce în teoria politicã modernã. Concis, cei care susþin legitimi-
tatea regalã ca urmare a alegerii democratice afirmã o succesiune de trei prin-
cipii – drepturi, pe care Burke le rezumã în felul urmãtor:

1. dreptul de a ne alege propriii noºtri conducãtori10;
2. dreptul de a-i destitui pentru comportament neadecvat (misconduct);
3. dreptul de a institui propria noastrã formã de guvernãmânt11.
Aceste idei democratice par, din perspectiva momentului actual, normale, iar

din perspectiva epocii lui Burke, foarte „înaintate“. Însã vom vedea cã, departe
de a nega de plano ideea alegerii populare, Burke construieºte o teorie care sal-
veazã ºi ideea democraticã, dar ºi ideea transcendenþei actului alegerii regale. O
teorie superioarã, din punctul nostru de vedere, care îmbinã armonios ambele
perspective, fãrã a fi în vreun fel dogmaticã. Burke începe prin a fi de acord cu
ideea alegerii „populare“ a regelui (termenul „popular“ trebuie luat cu precau-
þiile de rigoare, nefiind vorba despre o alegere în sensul actual, de vot al între-
gului popor matur). În trecutul european, spune el, toþi cei care au întemeiat di-
nastii au fost aleºi de cãtre cei care i-au chemat sã conducã. Prin urmare, toate
regatele Europei au fost în trecut elective, chiar dacã libertatea alegerii nu era ge-
neralizatã. O astfel de idee a electivitãþii regatelor este destul de întemeiatã, spu-
ne Burke. Numai cã astãzi, regii nu domnesc în virtutea unei alegeri populare sau
în virtutea alegerii în general, ci ca urmare a unei reguli fixe de succesiune ºi în
conformitate cu legile þãrii. Aºadar, o instituþie, chiar dacã la origini este cvaside-
mocraticã, cu precauþiile de rigoare, se legitimeazã apoi nu prin opinia mulþimii
ºi nici ca urmare a consimþãmântului popular, ci ca urmare a unei logici proprii,
ce transcende principiile democratice înþelese ca raportare permanentã la opi-
niile, gusturile ºi dispoziþiile populare de moment. Instituþia monarhicã poate fi
oricât de democraticã la început. Dupã momentul de început ea devine o regulã
în sine, nu neapãrat nedemocraticã, dar având o relativã independenþã faþã de
contextul democratic schimbãtor. Altfel, stabilitatea regatului ar fi pusã sub sem-
nul întrebãrii, iar guvernarea ar fi imposibilã. Mai mult decât atât, regele însuºi
trebuie sã se supunã rigorilor acestei magistraturi, fiind, într-un fel, primul „su-
pus“ al regulilor instituite prin intermediul magistraturii. El însuºi este obligat sã
respecte toate acele cutume ce rezultã din calitatea de rege ºi el este primul care
se pune într-o posturã nefericitã dacã se abate de la ele. Cu atât mai puþin este
cazul ca regula sã fie pusã la îndoialã de cãtre reprezentanþii pãturilor populare.
Raportul dintre voinþa popularã ºi instituþia regalã este net în favoarea acesteia
din urmã. Burke afirmã explicit cã nici mãcar majoritatea nu are vreun drept de
a acþiona dupã voia ei „în niciuna dintre problemele legate de datorie, încredere,
angajament sau obligaþie“. Aceasta deoarece „voturile majoritãþii unui popor nu
pot sã schimbe nici esenþa moralã ºi nici fizicã a lucrurilor“12. Votul, în sistemul
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politic al lui Burke, nu are valoare supremã, deoarece importanþa lui este depã-
ºitã de ideile de obligaþie, datorie, angajament, încredere. Acestea sunt valori su-
perioare, iar ierarhia socialã pretinde ca ele sã fie situate deasupra votului, deci
a opiniei populare, chiar dacã aceasta este majoritarã. Aparent stranie, aceastã
idee este conformã cu schema de ansamblu a gândirii lui Burke, care are o rãdã-
cinã solidã în ideea moralã. Aºa cum sistemul sãu, dupã cum am vãzut, se bazea-
zã pe ideea de moderaþie ºi libertate virtuoasã sau reglementatã, în cazul rapor-
tului dintre opinia publicã ºi valorile morale mai sus menþionate, balanþa înclinã
de asemenea în favoarea acestor valori de sorginte moralã. Dincolo de ierarhia
acestor valori, existã ºi o explicaþie sau o întãrire strict instrumentalã ºi prag-
maticã a acestor idei: Burke e de pãrere cã „poporul nu trebuie învãþat sã gân-
deascã cã angajamentele cãtre cei care îl conduc trebuie luate în derâdere; cãci
altfel el îi va învãþa pe cei care conduc sã ia în derâdere angajamentele lor faþã
de popor“. În acest gen de joc, poporul poate fi sigur cã, în cele din urmã, el va
fi cel care va pierde.13 Ideea de mai sus este cu atât mai importantã cu cât, cu
ajutorul ei, vedem cum teoria „nedemocraticã“ a lui Burke devine, în cele din ur-
mã, foarte democraticã, în sensul de profitabilã pentru cei conduºi. Un joc între
popor ºi elitã în care poporul este învãþat sã nu respecte angajamentele faþã de
elitã va duce automat la aceeaºi dezangajare a elitei faþã de popor. Iar rezultatul
va fi întotdeauna în defavoarea poporului. Linguºirea poporului este, în cele din
urmã, ne sugereazã Burke, cel mai sigur instrument de „pãcãlire“ a lui. Iar po-
porul nu are, pentru a se apãra de acest gen de dezavantaj în faþa elitei, decât so-
luþia moralã: ridicarea standardelor morale ºi respectul pentru elitã impune res-
pect din partea acesteia. Ideea dezangajãrii elitei faþã de popor dar ºi a poporului
faþã de elitã, ideea dezangajãrii reciproce a celor douã pãrþi ale populaþiei este
descrisã coerent de un alt teoretician ce reprezintã curentul reacþionar în gân-
direa politicã, Julius Evola. Cãutând unde s-ar putea afla rãdãcinile crizei mo-
derne în raporturile dintre elitã ºi popor, dintre centru ºi provincii, Evola schi-
þeazã un posibil rãspuns în dubla desprindere a elitei de masã, dar ºi a masei de
elitã. Totul este plasat în contextul decãderii spiritului Evului Mediu, carac-
terizat printr-o „ecumenã“ de naturã spiritualã, de un tip aparte, în care elemen-
tele tradiþional-religioase susþineau ierarhiile fireºti ale lumii, iar raporturile
dintre centrele politice nu erau raporturi de putere în sens actual, ci raporturi de
subordonare superioarã ºi de conducere superioarã: „Atunci când, pe de o parte,
decade acea dignitas care poate trona peste elementul multiplu, temporal ºi con-
tingent; atunci când, pe de altã parte, se pierde capacitatea unei fides, a unei re-
cunoºtinþe mai mult decât materiale din partea elementelor subordonate luate
fiecare în parte, atunci se naºte tendinþa centralizatoare, absolutismul politic care
încearcã sã þinã totul sub control prin intermediul unei unitãþi violente, politicã
ºi statalã, ba chiar suprapoliticã ºi spiritualã“14. Elementele de bazã ce susþineau
edificiul politic al Evului Mediu (de fapt, „edificiul politic“ este o formulare prea
îngustã, ce nu reflectã adevãrata naturã a raporturilor politico-spirituale ale
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acelei vremi) erau dignitas, ce aparþinea elementului dominant, conducãtor, cen-
tral, ºi fides, ce trebuia sã aparþinã elementului dominat sau supus în mod firesc.
Raporturile sunt de complementaritate. Dar, odatã pierdute aceste virtuþi morale,
lumea modernã nu-ºi mai poate regãsi unitatea fireascã ºi ierarhia ºi începe sã
construiascã forme nefireºti, absolutiste, raporturi de putere în sensul actual, in-
clusiv de genul republicilor moderne, a acelor Comune nãscute în zorii moderni-
tãþii ºi pe care acelaºi Evola le considerã elemente subversive ale ordinii ecume-
nice medievale. Nu putem intra aici în detalii legate de ideile politice „reacþio-
nare“ ale lui Evola, am vrut numai sã arãtãm unitatea de direcþie, parþialã, cu
ideile conservatoare ale lui Burke.

Ca sã revenim la ideile lui Burke, putem spune cã afirmarea clarã a nonlegiti-
mitãþii votului majoritar este cheia de boltã a atacului la adresa republicanismului
popular. Regula de guvernare, odatã instituitã, trebuie sã se ridice deasupra opi-
niei populare, pentru a permite dezvãluirea pãrþii virtuoase din popor. În viziu-
nea lui Burke, nu conteazã atât forma de guvernare sau modul cum a fost aceasta
instituitã, cât mai ales faptul ca ea sã fie stabilã, nu aflatã la dispoziþia opiniei
populare. În caz contrar, când poporul ºtie cã are dreptul sã schimbe forma de
guvernare (sau regula jocului, cum am spune astãzi în teoria politicã), el nu-ºi va
cultiva virtuþile ºi, în cele din urmã, va fi cel care va pierde în faþa unei elite care,
la rândul ei, va „pãcãli“ jocul. Calea unui dublu machiavelism este deschisã. Cãci
machiavelismul nu este numai al elitei. El poate sã aparþinã tot atât de bine ºi
masei. Iar vremurile moderne sunt cu adevãrat vremuri în care masa este cel
puþin la fel de machiavelicã pe cât este ºi elita. Destinul democraþiei populare to-
tale este destinul dublului machiavelism: dinspre elitã spre masã, dar ºi dinspre
masã spre elitã. Fenomenul acesta explicã de ce, în unele state extrem de demo-
cratice (ca spirit), cum ar fi Statele Unite, elita potenþialã a spaþiului politic re-
fuzã sã mai acceadã la putere. Refuzul se datoreazã tocmai impresiei stranii cã
omul politic este cel manipulat de mase, prin sugestiile fine pe care aceasta le
impune celui care se doreºte a fi conducãtor. O stranie manipulare reciprocã începe
atunci, iar masa, prin forþa enormã a numãrului, prin inerþia ºi rezistenþa sa tãcute,
determinã un fenomen de inhibare a puterii reale de conducere a omului politic.

Anticipând dispreþul lui Evola pentru lumea modernã, care purcede, conven-
þional, odatã cu Revoluþia francezã, ºi înalta apreciere a Evului Mediu, Burke ri-
dicã osanale spiritului cavaleresc al acestuia. În contextul în care povesteºte în-
frigurat suferinþele reginei Franþei, pe care o vãzuse în tinereþea acesteia, mo-
ment în care i se pãruse cu adevãrat rãpitoare, autorul se lasã cuprins de senti-
mente sfâºietoare, cãci nu ºtiuse cã adorabila Maria Antoaneta urma sã treacã
prin grozãviile prin care trecea în prezent. Pasajul, ce denotã o fineþe remar-
cabilã, este un imn închinat valorilor cavalereºti ºi o palmã datã pe obrazul Seco-
lului Luminilor, vãzut ca unul întunecat de meschinãrie ºi calcul15. Pentru Burke,
sentimentul cavaleresc a fãcut profilul aparte al Europei în faþa tuturor celorlalte
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tându-se asupra ei, într-o naþiune alcãtuitã din bãrbaþi galanþi, din oameni de onoare ºi din cavaleri (...) Dar vre-
mea cavaleriei s-a stins. I-a urmat cea a mânuitorilor de sofisme, a economiºtilor ºi a celor dedicaþi calculelor;
gloria Europei a pierit pentru totdeauna. ªi nici cã o sã mai putem vedea vreodatã acea generoasã loialitate



forme de guvernare, de aiurea, cum ar fi de exemplu cele asiatice. Principiul
cavaleresc are în sine un caracter de moderaþie, cãci el a fãcut din raporturile de
forþã, raporturi de prietenie sau amiciþie în acelaºi timp; el a îmblânzit distanþa
socialã dintre ranguri, fãrã sã amestece totuºi clasele, deci fãrã a crea dezordine
socialã; în concluzie, cavalerismul este un element esenþial de spiritualizare a
forþei oarbe din cadrul acþiunii politice ºi sociale ºi dispariþia lui a costat ºi va
costa foarte scump Europa. Am putea spune cã dispariþia acestui principiu coin-
cide, în mare, cu instrumentalizarea crudã a politicii, aºa cum a cunoscut-o Eu-
ropa începând de la ideile deschizãtoare de drumuri ale lui Machiavelli ºi cã re-
mediul la machiavelismul inerent oricãrei forme politice moderne este renaº-
terea spiritului cavaleresc medieval. Politica modernã, cea creionatã de ideile re-
voluþionare de la 1789, luptã deschis împotriva cavalerismului, pe care-l acuzã
în principal de ipocrizie, de obscurantism, aºa cum tot de obscurantism sunt acu-
zate ºi alte „prejudecãþi“ ale omului medieval sau tradiþional, cum ar fi senti-
mentele religioase sau cele familiale ºi în general tot ceea ce depãºeºte cadrul in-
dividualismului. În locul sentimentelor religioase, sunt aºezate senzaþiile indivi-
duale; în locul credinþei în transcendent, o moralã imanentistã, de sorginte utili-
taristã. În fine, devotamentul faþã de ierarhia socialã tradiþionalã este suprimat,
iar în locul sãu e pusã pretenþia egalitaristã, încordatã, gata sã denunþe orice for-
mã de respect drept o idolatrie rãtãcitã. Politica Luminilor este o politicã a smul-
gerii iluziilor, a demachiajului, a brutalitãþii luminii oarbe, care arde totul. Desa-
cralizarea lumii, de care vorbeºte în alt context Max Weber, începe cu aceastã
experienþã totalizantã, demascatoare, ce omoarã orice sentiment fin în numele
eliminãrii prejudecãþilor16. Diatriba lui Burke atinge chintesenþa ideologiei iluministe:

„Potrivit noii ordini a lucrurilor, un rege este numai un om, ca toþi ceilalþi, iar
o reginã, o simplã femeie; cât priveºte femeia, ea nu este decât un animal, ºi încã
unul dintre cele mai puþin evoluate. Omagiile ce se cer a fi oferite în general per-
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faþã de rang ºi faþã de sex, acea supunere mândrã, acea demnã îngenunchere, acea subordonare a inimii, care,
chiar ºi în servitute, a putut sã menþinã viu spiritul unei libertãþi înãlþãtoare. Sunt, pentru totdeauna, duse graþia
fireascã a vieþii, apãrarea generoasã ºi din inimã a naþiunilor, ceea ce hrãneºte simþirea bãrbãteascã ºi dragostea
de acþiune eroicã! Dusã este acea sensibilitate cultivatã doar de dragul ei, acea castitate a onoarei pentru care
orice patã ardea ca o ranã, care inspira curaj ºi care ºtia sã struneascã cruzimea, care înnobila tot ceea ce atingea
ºi sub a cãrei domnie viciul însuºi îºi pierdea o parte din putere, deoarece întreaga-i vulgaritate se risipea“ (Ed.
Burke, op. cit., pp. 117-118).

Pentru Burke judecata moralã asupra Revoluþiei franceze este foarte importantã cãci, la un moment dat, el
scrie cã „democratizarea“ acesteia a însemnat accesul tuturor la viciu. Iatã un tablou rãsturnat (ºi, deci, pozitiv)
al Vechiului Regim, în care, dimpotrivã, valorile cavalereºti, generozitatea fãrã calcul ºi supunerea la prin-
cipiile ierarhiei fãceau sã pãleascã viciul oriunde acesta prindea rãdãcini. Orientarea antimodernã a lui Burke
este mai clarã aici ca oriunde, în sensul în care, nefiind urmarea unei teorii raþionale, este totuºi un sentiment
difuz, adânc înrãdãcinat în sufletul sãu, o predispoziþie ºi o înclinaþie naturalã spre critica prezentului decadent.
De fapt, Revoluþia francezã nu este decât pretextul îngrozitor pentru aceastã adevãratã lecþie de moralã istoricã
pe care o predã Burke în întreaga operã. Cãci, aºa cum ºtie orice cititor al lucrãrii, ea este presãratã cu maxime
din înþelepciunea anticilor, în special latini, fapt ce denotã un fin spirit istoric.

16 În lucrarea sa clasicã asupra gândirii europene din secolul al XVIII-lea, Paul Hazard caracterizeazã
astfel Raþiunea, zeiþa acelor vremuri: „Raþiunea îºi este suficientã sieºi: cine o posedã ºi o exerseazã fãrã pre-
judecãþi nu se înºalã niciodatã: neque decipitur ratio, neque decipit unquam; ea urmeazã în mod infailibil calea
adevãrului. Ea nu are nevoie nici de autoritate, cãreia îi este pe deplin contrarã ºi care nu s-a dovedit a fi decât
o straºnicã eroare, nici de tradiþie, nici de antici, nici de moderni“ (Paul Hazard, Gândirea europeanã în secolul
al XVIII-lea, Bucureºti, Editura Univers, 1981, pp. 34-35).



soanelor de sexe diferite, indiferent de obiectul preþuirii, trebuie sã fie privite ca
o idilã desuetã ºi ca o nebunie. Regicidul, paricidul ºi sacrilegiul ajung sã fie so-
cotite doar niºte închipuiri ale superstiþiei, menite sã distrugã jurisprudenþa, prin
aceea cã îi distrug simplitatea. Uciderea unui rege sau a unei regine, a unui epis-
cop sau a unui tatã nu sunt decât simple omucideri (...). Potrivit viziunii acestei
filosofii barbare (...) legile trebuie sã se sprijine exclusiv pe teroarea pe care o
inspirã ºi pe importanþa ºi atenþia pe care fiecare individ le-o acordã în virtutea
unei raþiuni personale sau în virtutea intereselor sale private“.17

Rãspunzând celui de-al doilea „drept“ al poporului, anume acela de „destituire“
a regelui în caz de comportament neadecvat, Burke construieºte un tablou complet
asupra a ceea ce un Carl Schmitt ar numi stare de excepþie, stare în care legea nu
mai domneºte ºi în care situaþia guvernãmântului este atât de jalnicã, încât nicio
lege pozitivã nu o poate prevedea ºi deci anticipa. În mod normal, regele nu
poate fi detronat, dar dacã totuºi în sânul poporului ºi al elitei se naºte ideea re-
zistenþei faþã de actele total impardonabile ale regelui, numai circumstanþele de
moment ºi inspiraþia celor care acþioneazã vor determina sensul acþiunii, dar cei
ce-ºi asumã noul tip de acþiune trebuie sã dea dovadã de maximã înþelepciune18.
În orice caz, „justificatã sau nu, o revoluþie va fi, într-adevãr, ultima soluþie la
care va recurge atât cel care judecã, cât ºi cel care se lasã condus de simþiri“19.

Cel de-al treilea drept fundamental, anume acela de a institui propria formã
de guvernãmânt, este unul care „ne umple de dezgust ºi groazã“20, va spune au-
torul. Respingerea atât de abruptã nu lasã loc la prea multe comentarii. Grija cea
mai mare a poporului englez a fost aceea nu de a institui o nouã formã de gu-
vernare, ci de a pãstra ceea ce a fost moºtenit de la înaintaºi ºi de a nu altoi pe
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ilor-limitã. Asemãnãrile sunt izbitoare. La primul autor, starea de excepþie este folositã cu scopul precis de a
întemeia conceptul de suveranitate, cumva în rãspãr cu teoria liberalã, care nu admite ideea de stare de ex-
cepþie. Citãm din primul autor: „Cazul excepþional, necircumscris în ordinea legalã existentã, poate fi cel mai
bine caracterizat ca fiind un caz de extremã necesitate, un pericol pentru existenþa statului sau drept ceva ase-
mãnãtor, dar el nu poate fi circumscris efectiv. În primul rând acest caz face actualã problema subiectului su-
veranitãþii, adicã problema suveranitãþii în general. Detaliile precise ale apariþiei sale nu pot fi anticipate ºi ni-
meni nu va putea descrie ce se va întâmpla într-un caz de extremã urgenþã ºi cum poate fi acesta eliminat“ (Carl
Schmitt, 1996: 20-21). Pornind de la cazul concret al Revoluþiei franceze, în fond o stare de excepþie, Burke
va anticipa cuvintele lui Carl Schmitt: „Detronarea unui rege — sau aºa cum susþin adepþii doctorului Price,
destituirea — va fi întotdeauna, aºa cum a fost mereu, o problemã de stat excepþionalã, situatã, în întregime,
în afara legii; precum toate afacerile de stat, ea va fi mai degrabã o problemã de circumstanþe, de mijloace ºi
de consecinþe probabile decât una de drepturi pozitive (...) Pragul teoretic care demarcheazã momentul în care
supunerea trebuie sã se sfârºeascã ºi momentul în care trebuie sã înceapã rezistenþa este neclar, obscur ºi nu
este deloc uºor de definit“ (Ed. Burke, op. cit., pp. 68-69). Din punctul de vedere al lui Schmitt, cel care de-
terminã limitele stãrii de excepþie este cel care se bucurã de suveranitate, fiind acel element care este în acelaºi
timp în afara stãrii de legalitate dar ºi înãuntrul ei. În cazul concret descris de Burke, nu poporul a decis limitele
stãrii de excepþie, aºa cum s-a pretins, ci „oligarhia“ literatorilor, avocaþilor ºi economiºtilor, cei care au preluat
puterea ºi au îndreptat cursul legal în direcþia revoluþiei. Burke este primul care a sesizat distanþa dintre con-
trolul puterii ºi motivaþia adesea ideologicã a deþinãtorilor acesteia. În textele celor doi autori clasici poate fi
decelatã o stare de excepþie paradigmaticã, un mister al crizelor politice care se manifestã întotdeauna ca dis-
tanþã faþã de starea de drept, dar care nu are niciodatã determinate limitele ºi tendinþele de evoluþie ulterioare.
Politica este domeniul prin excelenþã al indeterminatului, în care suveranitatea (nouã) se manifestã plenar
tocmai în momentele în care este pusã sub semnul întrebãrii vechea formã de suveranitate.

19 Ed. Burke, op. cit., p. 69.
20 Ibidem, p. 70.



trunchiul plantei moºtenite un soi strãin de natura plantei originare. Tabloul An-
gliei tradiþionaliste, cumpãtate ºi devotate memoriei înaintaºilor este contrapus
tabloului unei Franþe destabilizate moral, care a rãtãcit calea ºi care pare a fi des-
coperit (prea) recent libertatea. O Franþã care, dupã opinia lui Burke, a „pãcãtuit“
în douã feluri: prin „desfrânarea cumplitã a moravurilor“ ºi prin „ireligiozitatea
insolentã a opiniilor ºi practicilor“21. Aceste „beteºuguri morale“ care erau pânã
în acel moment apanajul claselor de sus s-au „democratizat“ total ºi au trecut ba-
riera dinspre elitã spre popor. Acesta este, spune Burke, unul dintre noile prin-
cipii ale egalitãþii. Egalitarismul francez i se pare celui care apãrase pânã în acest
punct libertatea moralã, aºa cum am vãzut, un egalitarism al imoralitãþii ºi ireli-
giozitãþii. De fapt, ambele aspecte vorbesc despre acelaºi fenomen al pierderii
busolei morale. Franþa revoluþionarã este o Franþã imoralã. Revoluþia ºi rãnile a-
cesteia nu sunt decât rãsplata pentru aceastã deviere moralã de care a dat dovadã
Franþa. Una dintre cauzele dezastrului Franþei este componenþa Stãrii a Treia,
formatã în principal din oameni umili, deprinºi sã vadã numai interesele lor ego-
iste ºi nu interesele înalte ale statului, oameni mult prea pragmatici ºi prea mici
pentru a nu fi tentaþi ca, din noua lor poziþie, sã foloseascã statul pentru a-ºi întãri
poziþiile personale ºi nu pentru a întãri statul. Pe scurt, în loc de o aristocraþie în
sens larg, o adunãturã de plebei cocoþaþi în fruntea puterii nu putea sã ducã decât
la rezultate dezastruoase. La rândul ei, aceastã pãturã de mici „mãscãrici“ pro-
vinciali, cum îi numeºte Burke, dintre care unii nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã, du-
blatã de adunãtura micilor negustori pragmatici ºi obtuzi a fost dominatã ºi con-
dusã de intrigile avocaþilor. În fine, pe lângã membrii Facultãþii de Drept s-au re-
marcat ºi cei ai Facultãþii de Medicinã. Este locul în care Burke începe o inte-
resantã analizã sociologicã asupra raporturilor de putere din cadrul profesiilor
franceze în epoca premergãtoare Revoluþiei. La rândul lor, reprezentanþii cle-
rului erau ºi ei preponderent din zona simplilor preoþi de þarã. Astfel de oameni
însã nu au nici cea mai vagã idee despre ce înseamnã un stat. ªi tocmai ei au fost
convocaþi pentru a participa la modelarea noului stat... Din pãcate, nici nobili-
mea nu era într-o stare mai bunã din punct de vedere moral. Foarte mulþi nobili
s-au dezis de propria lor condiþie de clasã ºi au pactizat cu cei care doreau sã se
înfrupte din bogãþiile acestei clase. Un atare comportament cu aspect de trãdare
a fãcut ca totul sã decadã. Ideea de demnitate a fost sacrificatã, spune Burke,
chiar de cãtre reprezentanþii nobilimii. Dignitas a decãzut, exact ca în scenariul
lui Evola. Nimic nu mai putea fi pus stavilã în faþa dezastrului, decât eventuala
supunere a claselor de jos. Dar ºi acestea, aºa cum am vãzut, erau atinse de boala
parvenitismului ºi ticãloºiei, de incompetenþã ºi debusolare moralã.

Recuperarea prejudecãþilor. Prejudecata ca sprijin moral

Spre deosebire de francezi, care s-au lãsat antrenaþi de filosofia Luminilor ºi
luptã orbeºte împotriva prejudecãþilor, cãzând în felul acesta într-o prejudecatã
ºi mai mare, englezii, spune Burke, venereazã cu atât mai tare prejudecãþile cu
care i-au înzestrat strãmoºii cu cât acestea sunt mai vechi, deoarece raþiunea nu
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poate fi desprinsã total de prejudecatã. Este o eroare grosolanã sã laºi oamenii sã
se ghideze numai dupã propria lor raþiune (iar eroarea aceasta este mai veche de-
cât secolul Revoluþiei franceze, ea provine încã de la Descartes, am putea adãuga
noi22), aruncând, odatã cu prejudecãþile, tot ceea ce fusese cunoaºtere practicã
anterioarã, experienþã a înaintaºilor, acumulare de înþelepciune. Burke con-
struieºte, de fapt, o alternativã la teoria cunoaºterii raþionale exacerbate în pe-
rioada iluministã, în care raþiunea, nefiind exclusã din scenariu, este dublatã de
prejudecatã, sau de înþelepciune, ca vector cu potenþial de mobilizare moralã. În
acest sens, prejudecata joacã un rol energizant, fãcând posibilã permanenþa ra-
þiunii, deci chiar supravieþuirea ei. Raþiunea singurã nu poate exista, sugereazã
Burke, în stare genuinã. Pentru ca oamenii s-o poatã experimenta real, ea are ne-
voie de un element de completare, unul de întãrire ºi orientare moralã. O preju-
decatã este pur ºi simplu o preorientare cu valenþe morale, un îndrumar pe care
raþiunea îl are la îndemânã ori de câte ori se exercitã. Omul cu prejudecãþi este
un om preorientat, care nu are niciodatã sentimentul confuziei, al ezitãrii, al
scepticismului. Este un om care ºtie ce vrea înainte chiar sã-ºi punã problema ac-
þiunii. Ori, în viaþa realã, niciun om nu decide o acþiune dupã o deliberare perfect
raþionalã, cãci ar însemna ca fiecare gest ºi fiecare faptã sã fie pregãtite de lungi
dezbateri sau monologuri „raþionale“ în care, exact ca în scenariul raþional al mã-
garului lui Buridan, decizia sã refuze sã se nascã. În fapt, omul, sugereazã Burke,
nu este unul pur ºi simplu „raþional“, ci mai degrabã unul moral. Acþiunea se
exercitã în parametri morali ºi nu raþionali, iar pentru ca acþiunea sã fie completã
ea are nevoie mai ales de aceastã dublurã în sensul de judecatã moralã ºi nu ra-
þionalã. De altfel, ideile lui Burke au fost reafirmate peste mai bine de un secol
de întreaga sociologie clasicã, bunãoarã de un Vilfredo Pareto (cu diferenþele de
rigoare, de care nu putem sã ne ocupãm aici), pentru care omul social nu este o
fiinþã raþionalã, ci raþionalizatoare. Prejudecata, fãrã sã elimine raþiunea, sãlãº-
luieºte chiar în miezul acesteia, ca element de cristalizare a multor experienþe an-
terioare ale omului. Chiar admiþând cã nu toate prejudecãþile sunt demne de a fi
reproduse de la o generaþie la alta, ele nu pot fi pur ºi simplu „distruse“ sau cau-
terizate ca nocive, ci trebuie înþelese, explicate, aºezate în contextul epocii lor.
O epocã perfect lipsitã de prejudecãþi este o imposibilitate sociologicã. Exem-
plul Iluminismului este grãitor: pornit ca un zeu eliberator de prejudecãþi, acesta
a croit, la rândul sãu, o sumedenie de alte prejudecãþi, printre care cea mai groso-
lanã este domnia atotputernicei zeiþe a Raþiunii. Distrugerea prejudecãþilor face
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22 Pentru problema crizei de cunoaºtere ºi, în general, a crizei civilizaþiei europene moderne constituite

pe bazele ºtiinþifice carteziene, e foarte utilã lucrarea lui Fritjof Capra, Momentul adevãrului, o carte nu foarte
recentã, dar extrem de determinatã în a surprinde deficienþele spiritului excesiv raþionalizator în ºtiinþa mo-
dernã, dar ºi în alte domenii ale vieþii, cum ar fi economia: „Aceastã viziune cartezianã asupra naturii a fost
extinsã ºi la organismele vii, care au fost privite ca niºte maºini construite din piese separate. Vom vedea cã o
asemenea concepþie mecanicistã asupra lumii este încã la baza majoritãþii ºtiinþelor noastre ºi continuã sã aibã
o influenþã imensã asupra multor aspecte din viaþa noastrã. Ea a dus la binecunoscuta fragmentare în disci-
plinele noastre academice ºi agenþiile guvernamentale ºi a servit ca raþiune pentru a trata mediul natural ca ºi
cum ar consta din pãrþi diferite, care pot fi exploatate de diverse grupuri de interese“ (F. Capra, Momentul ade-
vãrului, Bucureºti, Editura Tehnicã, 2004, p. 28). Viziunea mecanicistã este, dupã cum se poate constata, o bu-
nã însoþitoare a viziunii calculatorii a secolului economiºtilor, cum spunea Burke, al celor care priveau natura
ºi economia prin prisma calculului, al cantitãþii.



parte însã dintr-o reþetã mai amplã de gândire ºi de acþiune, în care tot ceea ce
este vechi sau tot ceea ce s-a fãcut înainte este demn de dispreþ sau de milã, prin
urmare, poate fi aruncat la coºul de gunoi al istoriei. Dar un astfel de ritual de
înnoire, tipic gândirii revoluþionare ºi ideologice din toate timpurile, nu are ni-
mic care sã garanteze o stabilitate rezonabilã, un mers înainte cu sens de progres,
o continuitate fireascã. Orice generaþie crede cã doar binele ei conteazã, binele
de moment, ºi nu vrea sã se angajeze într-o construcþie care sã-i depãºeascã du-
rata ei de viaþã limitatã. Ceea ce s-a numit, în contextul culturii române, „ada-
mismul“ românesc, poate fi întrezãrit în aceastã posturã de permanentã încordare
revoluþionarã, în care nimic din ce e moºtenit nu are valoare mai mare decât un
obiect de muzeu. ªi nici mãcar atât, cãci, în principiu, exponatele muzeelor se
bucurã de un minim de veneraþie.

Burke considerã cã toate realizãrile de seamã ale civilizaþiei europene sunt
urmarea combinãrii a douã spirite, spiritul de nobleþe ºi cel religios. ªi mai direct
spus, „religia constituie fundamentul societãþii civile ºi sursa oricãrui bine ºi a
oricãrei consolãri“23, va spune el, în contextul în care va critica secta liber-cuge-
tãtorilor, fiind, cu aceastã ocazie, mândru cã în Anglia spiritele de genul lui
Bolingbroke, din aceastã tagmã, au fost perfect izolate ºi nu s-au constituit ni-
ciodatã în grupuri compacte sau curente de gândire.

Nicio societate politicã nu poate rezista fãrã instituþii religioase solide, e de
pãrere autorul Reflecþiilor. Ideea cã fiecare cetãþean trebuie sã dea socotealã
pentru faptele sale marelui Stãpân nu poate fi decât beneficã pentru viaþa cetãþii.
Pericolul ca democraþia sã degenereze într-un haos generalizat ºi imoral este cu
atât mai mare cu cât poporul este mai încrezãtor cã dreptatea se aflã de partea lui
indiferent ce ar face. De aici rezultã cã este nevoie sã existe o instituþie care sã
garanteze echilibrul moral al societãþii, care sã fie busola moralã a acesteia.
Chiar mecanismele democratice de alegere a reprezentanþilor au nevoie de ideea
de consacrare, pentru ca poporul sã nu considere magistraturile ca pe niºte sim-
ple slujbe aducãtoare de avantaje personale. O democraþie perfect areligioasã
este o democraþie josnicã, pentru cã este o democraþie în care nu mai existã lege
moralã, iar preceptele religioase sunt considerate literã moartã. Aºadar, religia
este... folositoare pentru menþinerea unui standard democratic firesc. Astfel se
explicã ideea aparent stranie de mai sus a lui Burke, dupã care religia constituie
fundamentul societãþii civile. În aceastã înlãnþuire de idei, societatea civilã nu se
poate constitui în afara ideii de sacru, chiar dacã singura dimensiune a acestui
sacru sui-generis a rãmas caracterul nonprivat, public al societãþii civile. Spaþiul
public neconsacrat, desacralizat, este un nonsens.

Este adevãrat cã statul este un contract24. Dar acest contract nu este unul tri-
vial, de ordin inferior, de genul contractelor comerciale care se fac pentru ne-
goþul de stambã sau tutun (sunt chiar exemplele autorului). Statul este un con-
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23 Ed. Burke, op. cit., p. 133.
24 Viziunea „contractualistã“ a lui Burke este departe de reducþionismul contractualismului canonic, în

care totul se reduce la aºa-zisa voinþã a pãrþilor contractante. Burke este adeptul unei viziuni holiste asupra
vieþii, de esenþã religioasã, în care toate fiinþele, atât cele inferioare, cât ºi cele superioare, sunt legate în acelaºi
contract enorm al naturii, care depãºeºte evident voinþele lor particulare: „Contractul pe care se bazeazã fiecare



tract de o naturã superioarã, în care se urmãreºte cultivarea tuturor ºtiinþelor, ar-
telor, virtuþilor. Tocmai de aceea este necesar ca statul sã fie consacrat25, iar re-
formarea sa eventualã e necesar sã fie fãcutã cu un sentiment de reþinere aparte;
chiar dacã e corupt, statul nu trebuie tratat ca un lucru demn de dispreþ, încât cei
care constatã boala statului se vor purta cu toatã grija cu el, la fel cum se poartã
medicii cu un om bolnav. Nefiind un simplu mecanism lipsit de nobleþe, ci dim-
potrivã, statul meritã toatã consideraþia celor care trãiesc în interiorul sãu. Con-
sacrarea statului ºi grija lui pentru Bisericã se manifestã ºi prin ocrotirea averilor
acesteia. Este o ocazie ca Burke sã critice mãsurile aberante de confiscare a ave-
rilor bisericii franceze, pe care revoluþionarii le-au luat sub pretextul menþinerii
angajamentelor statului. Biserica ºi nobilimea francezã au avut de luptat cu o
„monstruoasã coaliþie“ formatã din oamenii de litere ºi din cei ai finanþelor. Lite-
raþii, cu un spirit de cabalã de neimaginat, au complotat împotriva celor douã cla-
se tradiþionale ºi s-au aliat cu spiritul novator al finanþiºtilor. Explicaþia gãsitã de
Burke poate fi instructivã ºi poate arunca o luminã interesantã asupra oricãrei
perioade revoluþionare din istoria omenirii, în care, faþã de vechea conducere,
apare la un moment dat o aºa-zisã dizidenþã. Literaþii Franþei nu au mai fost cul-
tivaþi, spune Burke, ca pe vremea lui Ludovic al XIV-lea. Fiindu-le retrase
subvenþiile ºi onorurile splendidei curþi regale, ei s-au simþit cumva pãrãsiþi ºi
inutili. În acel moment, clasa burghezã sau financiarã a Franþei era în plinã as-
censiune. De aceea, oamenii de litere s-au adresat ºi au colaborat cu aceºtia, în
dauna celor care nu mai pãreau sã reprezinte viitorul pentru cei ce mânuiau con-
deiul. Astfel s-a constituit o alianþã sui-generis, care a avut un caracter perfect
demagogic, pentru cã literaþii s-au apropiat din interes de clasele oprimate ºi au
criticat, în schimb, vehement ºi exagerat greºelile nobilimii ºi ale clerului. Din
aºa-numitul Iacobinism Instituþionalizat (care înseamnã revolta talentelor între-
prinzãtoare ale unei þãri împotriva proprietãþii acesteia, sau împotriva a tot ceea
ce este moºtenit într-o þarã26), combinat cu Ateismul Instituþionalizat (reprezen-
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stat particular este numai o clauzã din marele contract originar al societãþii eterne, care leagã astfel naturile in-
ferioare ºi cele superioare, lumea vizibilã ºi cea invizibilã, în conformitate cu un contract neschimbãtor sanc-
þionat de cãtre jurãmântul inviolabil care þine împreunã toate naturile fizice ºi morale, într-o ordine în care fie-
care ocupã locul care i se cuvine“ (Ed. Burke, op. cit., p. 140).

Aceastã viziune holistã, integratoare, este aproape de actualele dezvoltãri din fizica subatomicã, în care
ideea unei ordini transindividuale ºi a unei materii omogene, depãºind limitele individualitãþii, este din ce în
ce mai aproape de viziunile clasice ale religiei. A se vedea, de exemplu, pentru aceste din urmã idei, cartea lui
Fritjof Capra, The Tao of Physics.

25 Consacrarea statului sau, cu alte cuvinte, infuzarea sa cu elemente religioase are, la Burke, caracter
protestant, în sensul în care, la limitã, se simte vag ideea dupã care religia este în slujba statului, ajutând ca
structurile acestuia sã funcþioneze ireproºabil. O oarecare confuzie între Bisericã ºi Stat este chiar caracteristica
protestantismului englez, care se opune atotputerniciei Romei catolice, dar riscã un semn de egalitate între
politicã ºi Bisericã ce nu are legãturã cu spiritul originar al creºtinismului, mai degrabã reticent faþã de veac:
„Între Bisericã ºi Constituþie ca întreg, dar ºi între Bisericã ºi fiecare dintre elementele componente ale
Constituþiei, existã o unitate de nedesfãcut. În sufletul lui (al poporului englez — n. ns., C. P.) Biserica ºi statul
reprezintã idei inseparabile ºi rareori se întâmplã sã fie pomenitã una fãrã a o pomeni ºi pe cealaltã“ (Ed.
Burke, op. cit., p. 143).

26 În Iacobinism se întrevede spiritul neînduplecat al oricãrei filosofii progresiste, iluministe, umaniste,
democratice sau oricum s-ar chema ea. Deoarece Iacobinismul înseamnã lupta celor care pot manipula noul
împotriva celor care, cumva, au pierdut în raport cu noutatea. Talentele întreprinzãtoare ale unei naþiuni sunt
orientate de cele mai multe ori spre nou, dar nu întotdeauna noul reprezintã binele absolut. Aici stã un avertis-



tat de statele care refuzã sã acorde un cult binemeritat lui Dumnezeu) ºi cu Regi-
cidul Instituþionalizat (filosofia unui stat care considerã cã orice formã de gu-
vernare care nu este o democraþie popularã este uzurpare ºi cã toþi regii sunt
uzurpatori, luptând împotriva lor ºi obligând poporul sã instituie adevãrate sãr-
bãtori pentru celebrarea regicidului27) s-a nãscut un regim politic revoluþionar ºi
absurd, demagogic ºi totalitar. Republica Francezã stã, din pãcate, pe aceºti trei
piloni enumeraþi mai sus.

Deºi se declarã democratic, regimul revoluþionar al Franþei se îndreaptã cu re-
peziciune în direcþia unei oligarhii, este de pãrere Burke. De altfel, el se declarã
de acord cu regimurile democratice pure, cu condiþia ca acestea sã reprezinte un
fel de stare tranzitorie, excepþionalã. Dacã situaþia o impune, chiar ºi „demo-
craþiile populare“ pot fi tolerate o vreme. Dar, aºa cum aratã istoria ºi filosofia
politicã anticã (aici este citat Aristotel) democraþia absolutã, ca ºi monarhia ab-
solutã (de observat cã Burke nu apãrã nici monarhia absolutã) reprezintã regi-
muri corupte, prin urmare nu sunt de preferat altor forme de guvernare. Mai
mult, în cadrul democraþiei apare cu necesitate oprimarea minoritãþii de cãtre
majoritate (Tocqueville va spune chiar „tirania majoritãþii“) iar aceastã oprimare
este, în opinia lui Burke, mult mai crudã în democraþie decât în monarhie. A fi
oprimat de un prinþ crud poate conduce la a fi compãtimit de restul lumii, deci a
avea cumva protecþia omenirii, în vreme ce oprimarea majoritãþii dã impresia
unei totale „sufocãri“ morale, a unei condamnãri din partea întregii specii, ceea
ce este cu mult mai grav.

Un argument extrem de interesant în favoarea monarhiei ºi în defavoarea re-
publicii apare chiar dacã admitem cã în cadrul republicii ar lipsi pericolul
enunþat mai sus, de care totuºi Burke este convins cã apare în realitate. Ar-
gumentul ar putea fi numit acela al îmbunãtãþirii prin schimbare: o formã monar-
hicã poate fi altoitã cu una republicanã, în caz cã se constatã cã prima formã a
intrat în crizã, dar invers este imposibil, anume o formã republicanã nu mai poate
fi „întoarsã“ în direcþie monarhicã. Acesta este un argument care þine cont de ca-
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ment foarte serios împotriva oricãrei forme de progresism, ca luptã dusã cu mijloace inegale împotriva a ceea
ce s-a moºtenit într-o comunitate. Noul, puternicul, ceea ce este la zi, ceea ce este la putere, sau „pe val“ va fi
întotdeauna capabil sã învingã vechiul. Dar, în aceste raporturi de forþã, este imoral ca noul sã constrângã ve-
chiul, mult mai nimerit fiind ca el, noul, sã ºtie sã înlocuiascã vechiul fãrã violenþã. Este ceea ce se cere în gân-
direa tradiþionalã chinezã, în care raportul dintre nou ºi vechi este bazat pe colaborare în virtutea supunerii la
o lege mai mare, mai cuprinzãtoare ºi nu se reduce la tensiunea absurdã a unei lupte în fond fratricide. Cãci
noul ºi vechiul sunt aspecte (ca sã-l parafrazãm pe Nietzsche) ale Aceluiaºi: „Dupã o vreme de decãdere ur-
meazã un moment de rãscruce. Lumina puternicã, ce fusese alungatã, revine. Existã miºcare, dar ea nu este a-
dusã de forþã. Miºcarea e naturalã, apare spontan. Din acest motiv, transformarea vechiului devine uºoarã. Ve-
chiul este abandonat, iar noul este adoptat. Ambele mãsuri sunt în acord cu timpul, de aceea, niciun rãu nu se
produce“ (I Ching— Cartea Schimbãrii, apud Capra, op. cit, p. 19 — ne-am permis câteva nuanþe de traducere
diferite faþã de traducerea citatã).

27 Forme incipiente de astfel de Idei revoluþionare au fost instituite ºi în Republica Popularã Românã:
actul de abdicare a regelui Mihai I ºi proclamarea Republicii de la 30 decembrie 1947 reprezintã un început de
regicid instituþionalizat. Ateismul instituþionalizat era pe cale de a fi impus odatã cu desconsiderarea aproape
totalã a Bisericii ºi cu lupta împotriva spiritului religios, iar Iacobinismul instituþionalizat este de localizat
parþial în naþionalizarea averilor burgheziei ºi moºierimii, dar ºi în lupta incredibilã, ideologicã ºi politicã, dusã
împotriva acestor clase considerate „putrede“. Comunismul din România este, iatã, un vãr mai îndepãrtat al
Revoluþiei franceze de la 1789.



racterul mereu schimbãtor al formelor de guvernãmânt ºi, mai mult, de ceea ce
se numea în antichitate caracterul lor corupt. ªtim foarte bine cã la Platon for-
mele de guvernare imperfecte sau corupte (cele care nu respectã reþeta Repu-
blicii ideale) provin unele din altele, prin accentuarea anumitor caractere ale ce-
lor anterioare. O accentuare de caracter care duce la dezagregarea formei pre-
zente ºi pregãteºte forma ulterioarã. De exemplu, din republica idealã se ajunge
la timocraþie, din timocraþie la oligarhie, din oligarhie la democraþie, iar aceasta
din urmã, prin supraevaluarea ºi supralicitarea libertãþii, duce la tiranie. Aceastã
evoluþie spre decadenþã este inevitabilã, dacã nu se iau mãsurile drastice
consemnate de Republica lui Platon. Acesta este firul logic în care se manifestã
ºi gândirea politicã a lui Burke. De aceea el spune cã o monarhie poate fi „sal-
vatã“ în caz cã decade prin forma republicanã, dar, în schimb, forma republicanã
este sfârºitul crizei, sau capãtul ei, din care nu se mai poate ieºi28. Interesant este
cã acest argument este „cules“ de cãtre Burke din opera unui Bolingbroke, cu
care, altfel, autorul nostru nu are nimic în comun ca filosofie generalã a operei,
datoritã în special deismului celui din urmã, comun scriitorilor ce pregãtesc re-
voluþia de la 1789.

Burke gãseºte cã nobilimea francezã nu are mai nimic în a-ºi reproºa faþã de
popor. De altfel, Vechiul Regim este aproape cu totul absolvit de vinã, devreme
ce, aºa cum aratã toate datele statistice ale vremii, Franþa era unul dintre cele mai
înfloritoare regate ale lumii. O singurã greºealã pare a fi fãcut nobilimea, dar ea
este departe de a fi o greºealã catastrofalã, anume aceea cã a separat prea mult
nobilimea de sânge de cei care se îmbogãþiserã în ultima vreme ºi care aveau ca-
litãþi demne de nobilime. În plus, cariera militarã a fost prea rigid rezervatã ex-
clusiv celor care fãceau dovada naºterii nobile. Însã, încã o datã, aceste elemente
nu pot fi socotite adevãrate capete de acuzare ale regimului anterior. Aceeaºi
concluzie se poate trage ºi dacã se studiazã situaþia clerului. E adevãrat cã, fiind
întemeiat cu foarte mult timp în urmã, ordinul clericilor a acumulat destule vicii,
dar acestea puteau fi atenuate prin reformare. Ateii de azi, ateii revoluþionari,
spune Burke, nu-i judecã pe preoþii de azi, ci cautã vinovãþii colective în trecutul
de greºeli al ordinului ca întreg29. ªi, ca ºi în cazul nobilimii, viciile clerului sunt
enorm exagerate de cãtre cei care au interes s-o facã.

Istoria este un parcurs în care rãul se întruchipeazã diferit de la o epocã la
alta. Cei care pretind cã luptã împotriva rãului ºi merg atât de departe cu lupta
lor încât nu mai au altã preocupare, sunt prinºi adesea într-un mecanism al „vi-
cleniei istoriei“ foarte sofisticat: ei nu fac altceva decât sã reînvie rãul prin chiar
avântul revoluþionar cu care pretind cã-l extirpã. Este condiþia tragicã a oricãrui
revoluþionar, aceea de a cãdea în capcana rãului chiar în momentul în care crede
a fi în posesia cadavrului acestuia: „Acelaºi viciu se încarneazã într-o nouã for-
mã. Spiritul transmigreazã; ºi, departe de a-ºi pierde suflul vital prin schimbarea
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28 Idei asemãnãtoare despre sfârºitul destinului politic al omenirii prin masificare (democratizare), în re-

publicile sovietice, pe care le-a cunoscut secolul XX, la Julius Evola, de asemenea un adept al ideii de declin
al politicii moderne, în special în Revoltã împotriva lumii moderne.

29 ªi astãzi existã tendinþa de a critica Biserica pentru ceea ce s-a petrecut reprobabil în trecut, uitându-se
cât de „perfecte“ sunt alte instituþii ale momentului ºi uitându-se cã Biserica are douã milenii...



formei, el este reînsufleþit în noile sale organe de vigoarea proaspãtã a unei acti-
vitãþi juvenile. El continuã sã circule peste tot, sã facã ravagii, în vreme ce voi îi
executaþi doar forma exterioarã sau doar îi distrugeþi mormântul (...) La fel se în-
tâmplã cu toþi cei care, oprindu-se la nivelul carcasei ºi al înveliºului superficial
al istoriei, îºi închipuie cã poartã rãzboi împotriva intoleranþei, a mândriei ºi cru-
zimii, când, de fapt, sub pretextul luptei în numele stârpirii principiilor putrezite
ale facþiunilor decrepite ale trecutului, ei autorizeazã, în cadrul diferitelor fac-
þiuni ale prezentului, dându-le apã la moarã, aceleaºi vicii înspãimântãtoare,
poate chiar ºi mai rele“30.

Republica ºi arta þesãtorului regal. De la organicitatea anticã
la omogenitatea matematicã modernã

Spiritul îngust raþional al regimului republican din Franþa este comparat cu
marile acte de virtuozitate politicã de care au dat dovadã legislatorii republicani
ai antichitãþii. Mentalitatea nivelatoare ºi egalitaristã a republicanismului mo-
dern se deosebeºte fundamental de mentalitatea organicã, integratoare ºi diferen-
þiatoare de care au dat dovadã marile republici ale trecutului. Legislatorii tre-
cutului au ºtiut cã au de-a face cu oameni reali, de aceea, s-au simþit datori sã
studieze natura umanã. De asemenea, au ºtiut cã viaþa în cetate, împreunã, de-
terminã anumite efecte asupra naturii umane ºi au luat în calcul ºi acest element
în plus. Deprinderile umane se modificã în urma vieþii în comun, prin urmare,
legile cetãþii trebuie sã þinã cont de noile tendinþe ce apar ca urmare a instituirii
unei societãþi politice. În felul acesta, apar în cadrul societãþii diferenþe impor-
tante între cetãþeni, ce þin de educaþie, de avere, de locul naºterii, de vârstã, de
profesie, de mediul în care trãiesc (urban sau rural) etc. Toate aceste diferenþe
determinã apariþia unor categorii sau clase diferite, sau chiar statusuri diferite,
poziþii diferite pe care cetãþenii le ocupã în stat, ºi care trebuie sã aibã la bazã ca-
lificãrile diferite pe care cetãþenii le dovedesc. Un legislator bun este unul care
reuºeºte sã combine armonios toate aceste diferenþe de interese ºi de status într-
o singurã republicã funcþionalã. Aºa ceva cei din vechime au ºtiut sã facã, dar
cei de azi sunt incapabili: „În vreme ce primul fel de legislatori (cei ai antichitãþii
— n. ns., C. P.) a þinut cont de diferenþele dintre cetãþeni, combinându-i într-un
singur stat, legislatorii metafizicieni ºi alchimiºti (cei ai Revoluþiei franceze —
n. ns., C. P.) au procedat exact pe dos. Scopul lor a fost acela de a contopi dife-
ritele categorii de cetãþeni, atât de bine cât au putut, într-o singurã masã omo-
genã, divizând, mai apoi, acest amalgam într-un numãr oarecare de republici lip-
site de orice coeziune. Ei i-au redus pe oameni la condiþia de jetoane, din simplul
motiv de a-i putea numãra mai uºor, în loc sã-i vadã precum niºte figuri a cãror
putere vine tocmai din locul pe care îl ocupã pe masa de joc“.31 Aºadar, în locul
unei viziuni organice, care sã foloseascã diferenþele naturale dintre oameni în ve-
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derea constituirii unei republici unitare, dar formatã din elemente organic între-
þesute, ca într-un joc de ºah format din diferite figuri, cu diferite puteri ºi atribuþii
sau cu diferite calitãþi, legislatorii moderni au nivelat înainte de orice viaþa so-
cialã, apoi au instituit pãrþi geometric constituite, metafizic determinate (adicã
fãrã legãturã cu realitatea din teren sau de pe tabla de ºah, pentru a menþine com-
paraþia lui Burke), cãrora au încercat sã le insufle o viaþã artificialã, exterioarã.
Ideea lui Burke, a legislatorului care e capabil sã construiacã o republicã unitarã
pornind de la diferenþele dintre oameni, aminteºte paradigma þesãtorului regal a
lui Platon, în care, cum ºtim, omul politic (sau þesãtorul regal) e capabil sã „þea-
sã“ un covor viu, adicã o cetate, format din mai multe fire diferit colorate, por-
nind de la cunoaºterea caracterelor diferite ale oamenilor32.

Deºi considerat un pãrinte al conservatorismului, Burke este departe de a fi un
adept al imobilismului politic. Ideea de schimbare nu poate fi negatã, cãci legea
schimbãrii, va spune el, este cea mai puternicã lege a Naturii. Dar aceastã schim-
bare trebuie sã fie fãcutã de aºa manierã încât sã fie diminuate cât mai mult efec-
tele transformãrii. Schimbarea trebuie sã fie imperceptibilã; cu alte cuvinte, de-
vreme ce este inevitabilã, schimbarea trebuie sã fie de aºa manierã absorbitã de
corpul social încât acesta sã nu sufere tulburãri grave. Nimic mai strãin ideolo-
giei radicale a Revoluþiei franceze decât aceastã filosofie a gradãrii schimbãrii ºi
a „îndulcirii“ efectelor inevitabile ale ei. Revoluþiile sunt prin definiþie acte de
rupturã, de aceea, va spune autorul nostru, „orice revoluþie are în ea ceva funest“.
Suntem acum în mãsurã sã determinãm spiritul conservatorismului lui Burke,
care, aºa cum spuneam, nu înseamnã imobilism sau paseism, ci doar grijã pentru
echilibrul corpului social, pentru viaþa sa în cele din urmã. Autor extrem de
nuanþat, a cãrui viaþã politicã este o dovadã de echilibru — sã nu uitãm cã Burke
este un whig, ale cãrui luãri de poziþie anterioare Revoluþiei franceze sunt
încadrabile mai degrabã în curentul liberal —, el este un apãrãtor al insurgenþilor
americani, deci al libertãþii americane faþã de coroana britanicã ºi, de asemenea,
un luptãtor împotriva abuzurilor coloniºtilor englezi în Indii33, Burke este, în a-
celaºi timp, un vizionar care se teme de consecinþele nefireºti ale principiilor ab-
stracte ale Revoluþiei înainte chiar ca terorismul acesteia sã se fi declanºat. Din
pãcate, premoniþiile sale sumbre s-au confirmat peste foarte puþinã vreme. Deºi
încarneazã paradigmatic spiritul conservator, Burke nu este aprioric împotriva
revoluþiilor, devreme ce revoluþiile sunt urmarea schimbãrii contextului istoric.
El este însã împotriva revoluþiilor abstracte, care nu þin cont de realitate ºi care
fac din ideologie un instrument de teroare asupra realitãþii. Unei revoluþii abs-
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despartã caracterele moderate de cele curajoase, ci „urzindu-le împreunã prin comunitatea de opinii, prin ono-
ruri ºi faimã, ca ºi prin schimbul de garanþii, realizând astfel o þesãturã suplã ºi, cum spuneam, bine bãtutã, sã
le distribuie întotdeauna în comun funcþiile de conducere în cetãþi“ (Platon, Omul politic, în Opere, vol. VI,
Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1989, p. 471). Încã o formulare a lui Burke care aminteºte de
ideile lui Platon: „Suntem astfel capabili sã unim într-un întreg armonios diferitele idiosincrazii ºi principii o-
puse care caracterizeazã minþile ºi acþiunile oamenilor. Rezultã de aici nu o perfecþiune a simplitãþii, ci ceva
cu mult superior, o perfecþiune a compoziþiei“ (Ed. Burke, op. cit., p. 217).

33 F. Châtelet etc., op. cit., p. 180.



tracte precum cea de la 1789 el îi opune spiritul sau atitudinea conservatoare34
sau, cu alte cuvinte, o revoluþie paºnicã, în care schimbarea sã se facã fãrã con-
vulsii, fãrã perturbarea echilibrului social ºi, mai ales, cu luarea în consideraþie
a specificului fiecãrei comunitãþi politice. Probabil cã lecþia specificului politic
este cea mai importantã pe care o predã Burke, dincolo de critica, sã spunem,
contextualistã, a Revoluþiei franceze. Este o lecþie extrem de actualã, în con-
textul în care astãzi asistãm la o încercare de ºtergere a ideii specificitãþii comu-
nitãþii politice pe ecranul globalizãrii economice ºi sociale.
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