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ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“, 2019, 412 pp.

Cea mai recentã carte semnatã de cercetãtorul Cristian-Ion Popa, intitulatã Libe-
ralismul ºi adversarii sãi, este o cercetare a liberalismului contextualizat, privit în desfã-
ºurare istoricã ºi contemporanã, înþeles ca ordine constituþionalã ºi realitate economicã,
cu diverse forme ºi caracteristici, definite în continuare faþã de principalele sale adver-
sare politice, ºi anume, socialismul ºi conservatorismul, cu versiunile lor diverse, re-
marcate încã din secolul al XVIII-lea ºi prezente (sub diverse înfãþiºãri) pânã în zilele
noastre.

Ghidatã de ideea rawlsianã a justiþiei, ca valoare primordialã pentru instituþiile so-
ciale ºi de aspiraþia pentru adevãr, ca valoare primordialã a realismului în filosofia poli-
ticã, ancheta este structuratã în trei pãrþi ºi un epilog. Prima parte a lucrãrii surprinde spe-
cificul liberalismului prin comparaþie cu socialismul ºi cu statul bunãstãrii, ori cu prin-
cipalele trãsãturi ale conservatorismului, republicanismului ºi (neo) republicanismului.

A doua parte a cãrþii abordeazã relaþiile dintre stat ºi piaþã, luând în considerare
drepturile ºi libertãþile politice constituþionale ale cetãþenilor, problema constituþiei eco-
nomice în democraþiile liberale din zilele noastre, guvernanþa descentralizatã, semnifi-
caþiile liberale ºi socialiste ale datoriei publice ºi „voinþa poporului“. Toate acestea sunt
considerate în raport cu „binele comun“ ºi aºa-numita „tragedie a bunurilor comune“.

A treia parte a cercetãrii evalueazã liberalismul având în vedere provocãrile globali-
zãrii, tendinþele iliberale ale populismului ºi protecþionismului ºi implicaþiile „conste-
laþiei post-naþionale“ a statelor din Uniunea Europeanã. În sfârºit, epilogul discutã despre
criza valorilor europene ºi provocãrile globalizãrii.

Miza cercetãrii întreprinse în aceastã lucrare este de a defini raza ºi sfera legitimã a
puterii colective asupra activitãþilor individuale (ºi, în final, de a defini statul ºi gu-
vernul), un aspect care, la rândul sãu, subliniazã importanþa designului constituþional, a
înþelegerii comerþului ºi a pieþelor ºi a politicilor distributive ºi de redistribuire, care
asigurã drepturile ºi libertãþile cetãþenilor ºi organizaþiilor, bunãstarea societãþii ºi bu-
nurile publice. Un merit al cãrþii este în acest sens de a observa ºi cã nu existã soluþii
universale care sã genereze bunãstare ºi echitate pentru toate societãþile, oricând.

Autorul valorificã o documentare impresionantã ºi o bogãþie autenticã de interpretãri
privind libertatea, realitãþile întreprinderii individuale libere ºi ideile privind reacþiile la
libertate. Echilibrul armonios dintre bunãstarea generalã ºi liberalism este principala
provocare în ºtiinþele politice din modernitate ºi contemporaneitate. Aºa cum a remarcat
James M. Buchanan în „Frica de a fi liber“, „Chiar ºi pentru libertarienii puternici este
dificil sã apere rezultatele distributive total neconfinate ale proceselor de piaþã ºi ale ca-
pitalismului neîngrãdit, ca norme ale corectitudinii comune“ (p. 44).

Profilul dialogului democratic este distorsionat de poziþii ideologice radicale care
implicã obiective intransigente ºi mãsuri radicale. În prezent, republicanismul ar putea fi
înþeles ca o criticã postsocialistã a societãþii capitaliste contemporane (p. 134), dar res-
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pinge poziþiile mai extreme legate de ideea cã „proprietatea este furt“, precum ºi simpli-
tatea unei perspective liberale care susþine piaþa ca facilitator al libertãþii individuale,
propunându-ºi sã gãseascã mijloacele de a asigura libertatea socialã, chiar ºi prin in-
tervenþia statului în economie ºi societate, dar în forme legitime care nu abuzeazã ºi nu
dominã.

Astfel, pentru a pãstra libertatea individualã ºi a spori bunãstarea generalã, este nece-
sarã extinderea cooperãrii intro-sociale ºi inter-societate, în cadrul civilizaþiilor care
evitã atavismul, animismul, ignoranþa ºi iluziile „paradisului pierdut“.

S-ar putea societãþile contemporane sã devinã „proiecte de cooperare ºi de avantaj
reciproc“, precum ºi arhitecturi coerente de reguli ºi instituþii care promoveazã interesele
membrilor lor, aºa cum recomandã John Rawls? Autori precum Buchanan sau Hayek
susþin economia politicã constituþionalã, viziunea neoinstituþionalismului, bazatã pe
interconexiunea dintre ordinea regulilor ºi ordinea acþiunilor, o dezvoltare a „ºtiinþei
legislaþiei“ gãsitã în lucrarea Avuþia naþiunilor de Adam Smith, în lucrãrile mai recente
ale lui Ronald H. Coase, Ludwig van den Hauwe, Jürgen G. Backhaus, Geoffrey Brennan,
Jose Casas Pardo ºi alþii. Cealaltã direcþie se numeºte „economia bunãstãrii“ (vezi ºi
Victor J. Vanberg) situatã într-o „paradigmã de maximizare“, corelatã cu intervenþiile
statului recomandate în procesul economic (p. 177).

Autorul Cristian-Ion Popa atenþioneazã: Faptul cã oficialii guvernamentali, care nu
sunt aleºi, iau decizii finale cu un impact semnificativ inclusiv asupra reprezentanþilor
aleºi ar trebui sã trezeascã o preocupare suplimentarã pentru limitele constituþionale prin
care societatea îºi exercitã constrângerea asupra guvernului, oprind orice posibilã derivã
cãtre practicile „îndatorãrii“ birocratice (cu efecte potenþial coruptive) care ameninþã sã
transforme guvernele ºi societãþile din Leviatani (p. 201).

Buna guvernare a bunurilor publice, a pieþelor ºi a întreprinderii libere sunt la fel de
importante. Formele de parteneriat public-privat sunt cheia bunei guvernãri ºi genereazã
„poveºti de succes“, doar atunci când beneficiazã de cadre instituþionale ºi constituþio-
nale democratice legitime care reglementeazã centralizarea autoritãþii politice (p. 273).

Teoria ºi practica politicã sunt, aºadar, confruntate cu provocarea proiectãrii institu-
þionale adecvate pentru marile entitãþi colective (vezi ºi analizele lui E. Ostrom). Evo-
luþiile ºi procesele guvernamentale locale ºi globale pot intra în conflict. În consecinþã,
ºtiinþa politicã are în vedere necesitatea unui „contract social global“, între societãþile
dezvoltate ºi cele mai puþin dezvoltate, pentru a aborda echitatea unui regim comercial
global, eradicarea sãrãciei, accesul la cunoaºtere, protecþia proprietãþii intelectuale, drep-
turile, guvernanþa echitabilã globalã a „serviciilor de mediu“ furnizate de þãrile sãrace
din eforturile mondiale pentru conservarea biodiversitãþii, pentru încetinirea încãlzirii
globale, pentru reducerea emisiilor de carbon etc. Dupã cum aratã autorul, „Actuala
dezbatere asupra globalizãrii a devenit atât de intensã prin «mizele» sale, nelimitate la
bunãstarea economicã, dar extinse la problema supravieþuirii omenirii“ (p. 299).

De remarcat este faptul cã existã totuºi un orizont global întunecat (Joseph Stiglitz),
însã, cercetãtorul Cristian-Ion Popa considerã cã liberalizarea economicã rãmâne calea
cãtre reducerea sãrãciei prin câºtigul de eficienþã în urma specializãrii ºi eficienþei spo-
rite pentru divizarea muncii, productivitate etc. ºi împotriva accentuãrii de inegalitate
prin „captarea statului“ de cãtre cei bogaþi ºi puternici care tind sã-ºi asigure privilegiile
monopoliste (p. 333).

Cercetarea evidenþiazã anumite valenþe ale liberalismului, acelea care se impun ca
relevante pentru centralitatea idealurilor de libertate ºi autonomie, justiþie, drepturi ºi
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valori în societãþile contemporane, fãrã a nega ori minimaliza valoarea altor idei politice
aduse în atenþie de alte doctrine într-o ordine a filosofiei politice care rãmâne parte a filo-
sofiei culturii. Putem identifica în aceastã lucrare o pledoarie pentru liberalism, dincolo
de care se remarcã o pledoarie pentru teoria ºi practica politicã a unui „joc“ echilibrat.
„În cele din urmã, dialogul creativ ºi cooperarea paºnicã, nu monopolul fanatic ºi nici
confruntarea distructivã dintre societãþi ºi culturi, trebuie sã îmbunãtãþeascã starea
oamenilor de pretutindeni ºi acesta este rãspunsul principal oferit de o filosofie a culturii
la «provocãrile actuale ale globalizãrii»“ (p. 394).

Gheorghe Dãniºor
Însingurare. O filosofie despre istoria eºuatã a umanitãþii, Editura Universul
Juridic ºi Editura Simbol, 2019, 302 pp.

Raportarea omului la sine ºi la ceilalþi, la societate ºi la lume, are în general douã
înfãþiºãri, pe cât de relevante, pe atât de contradictorii: prima, în care ceilalþi ºi socie-
tatea apar individului ca extensie fireascã ºi valoricã a sinelui, ori, a doua, prin care
ceilalþi ºi societatea apar individului ca realitãþi strãine, solicitante ºi, eventual, împovã-
rãtoare, dar, de pe urma cãrora uneori se pot trage foloase.

Preocupãrile de definire a omului, de analizã ºi auto-analizã, de recunoaºtere a celui-
lalt ºi a sinelui, în celãlalt, urmãresc „surprinderea adevãratei valori a logosului“ (p. 7),
adicã, atât ca ratio, cât ºi ca sermo, dupã cum formuleazã perspectiva de interpretare
Gheorghe Dãniºor, în lucrarea intitulatã Însingurare. O filosofie despre istoria eºuatã a
umanitãþii. Individualismul timpului prezent aduce omului însingurare atât faþã de
ceilalþi, cât ºi faþã de sine. Totodatã filosofia politicã se desfãºoarã ca forþã de legitimare
a individualismului, al cãrui apogeu, în zilele noastre, face din însingurare un fenomen
accentuat, determinant.

Dupã pãrerea noastrã însã, problema ireductibilã este aceea cã trebuie sã recu-
noaºtem, în spirit esopian (vezi fabula sa despre limbã), cã atât ratio, cât ºi sermo sunt
(chiar ºi luate împreunã, nedisociate) în mod potenþial uneori surse ale conexiunii interu-
mane ºi alteori surse ale separãrii; nu putem identifica o parte a logosului sau a raþiunii
inteligibile ºi discursive ca fiind determinantã cu necesitate pentru coeziunea ºi solida-
ritatea, plinã de responsabilitate ºi recunoaºtere între oameni, ci este necesar sã identi-
ficãm logosul social.

Lucrarea ne propune o cercetare organizatã diacronic axatã pe coordonatele Anti-
chitãþii, Evului Mediu ºi, apoi, ale modernitãþii ºi postmodernitãþii. Pornind de la logic
ca temei al politicului, ajungem la noetic, la binele ontologico-noetic ºi la semnificaþia
binelui. De asemenea, gândirea anticã platonicianã evidenþiazã rolul educaþiei (paideia).
Prin filosofie ºi paideia, deschiderea cãtre theoreo conduce cãtre agathon. Prin contem-
plaþie accedem la nous ºi la domeniul ideilor ºi arhetipurilor care stau la baza creaþiei.

Calea filosoficã este în mod potenþial calea spre conºtiinþã. Calea filosoficã prin viaþã
este descrisã ºi de vechiul îndemn „Cunoaºte-te pe tine însuþi!“ Cunoaºtere în raport cu
ce? Cum contemplãm ºi ce analizãm, dacã eliminãm raportarea la marile idei ºi arheti-
puri, multe dintre acestea, cu un pronunþat caracter principial. Poate cã existã o cunoaº-
tere în absolut, lipsitã de referenþial ºi termeni comparativi, dar aceastã cunoaºtere pro-
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duce un tip de informaþie, nu neapãrat ºi semnificaþie (relevanþã socio-umanã). Conºtiinþa
individualã, ca ºi cea colectivã sunt structurate ºi orientate de interpretarea prin ra-
portare la principii, adicã, de semnificaþiile asumate, prin raportarea la perspective coe-
rente, la corpusuri de idei ºi arhetipuri. ªi aici, principiul ºi arhetipul sunt alãturate prin
asemãnare: arhetipul este interpretat ºi ca model, cu „forþã“ de semnificare, eticã, poli-
ticã ºi paideuticã aºa cum abordam recent ºi în cadrul unei tipologii a reprezentãrilor ºi
imaginilor, în societatea umanã guvernatã de imagine.

Dar îndemnul „Cunoaºte-te pe tine însuþi!“ nu se referã numai la privirea filosoficã
înãuntru, ci ºi la cea socialã, gnoseologicã, axiologicã ºi eticã, îndreptatã spre „în afarã“,
în prezent, în trecut ºi în viitor. Cunoaºterea vine cu putere ºi responsabilizare, precum
ºi cu adecvarea relaþionãrii cu celãlalt, la celãlalt ºi la context. Cu toate acestea, chiar ºi
dacã urmãm demersul interpretativ principial, dupã Platon, prin cunoaºtere, stãm doar la
„porþile Binelui ºi în vestibulul locuinþei acestuia“ (p. 29).

Acest beneficiu (de a sta – mãcar – „la porþile Binelui“) nu este apanajul exclusiv al
filosofului, dar aparþine omului înzestrat cu capacitatea intelectivã de conºtientizare a
beneficiilor logosului ºi nu doar pe cele ale relaþionãrii, acesta fiind avantajul individului
cu apetenþe filosofice. Odatã cu semnificaþiile clare avem ºi o mare probabilitate a des-
chiderii cãtre domeniul responsabilitãþii, al asumãrii, al consecinþelor ºi al finalitãþilor,
adicã al eticii. Aceastã mare probabilitate nu este garantatã. Dar, fãrã aceastã iluminare
filosoficã a raþionalitãþii întru socialitate, demersul etic devine irelevant, iar raþionalitatea
umanã se reduce la calcul. Renunþarea la agathon, la principiul cãlãuzitor ontologico-
noetic, presupune cã „nimic nu se «leagã». Fãrã raportarea la principiu, relaþiile devin
superficiale ºi uºor de destrãmat, solidaritatea socialã având de suferit. Fiecare cu
adevãrul sãu, fiecare cu interesul sãu sunt ingrediente care altereazã politicul ºi îl înde-
pãrteazã tot mai mult de spiritul polis-ului. Aceastã separare însã este distructivã, pentru
cã dispar þelul, finalitatea acþiunilor“. (p. 65) Dupã pãrerea noastrã, separarea este peri-
culoasã într-adevãr, dar mai degrabã pentru cã în multiplicarea individualistã a þelurilor
ºi finalitãþilor, care nu dispar, se creeazã o logicã de tipul „scopul scuzã mijloacele“,
dublatã de apariþia unui „spaþiu“ al þelurilor ºi finalitãþilor, o adevãratã „piaþã“ guvernatã
de logicã economicã a cererii ºi ofertei, care, la rândul sãu, conduce la creºterea ponderii
þelurilor ºi finalitãþilor care presupun câºtigul imediat, cu relevanþã individualã, aici ºi
acum.

Pe calea investigaþiei conduse de Gh. Dãniºor gãsim chiar în istoria filosofiei surse
ale individualismului rampant ºi ale însigurãrii. „Sofiºtii sau momentul fragmentãrii
logosului“ atenþioneazã asupra separãrii physis-ului de nomos, care echivaleazã cu sepa-
rarea politicului de natural (p. 54), astfel încât gândirea nu mai pune în miºcare, cu ade-
vãrat, logosul. Acesta, logosul, implicã un cogito plural (spre deosebire de ceea ce
întâlnim la sofiºti ºi la Descartes), un dialog al gândirii cu ea însãºi (vezi principiul
aristotelic al gândirii care se gândeºte pe sine) – p. 58. „Viciul curentului sofist de gân-
dire este cel al susþinerii cuvântului suficient sieºi, având aroganþa de a elimina princi-
piile, ca fiind nefolositoare, pentru cã nu pot fi dovedite. Conform logicii, principiile
sunt nedemonstrabile, dar sunt cunoscute nemijlocit“. (p. 59) În consecinþã sofiºtii
renunþau ºi la importanþa acordatã principiului unic – Binele. Gândirea mai degrabã
neprincipialã, implicã politica-negociere ºi chiar politica-negoþ, aratã Gh. Dãniºor, cu
consecinþe negative, neprincipiale, pentru întreaga societate. Gândirea ºi vorbirea filoso-
ficã au rostul de a surprinde ceea ce existã „genul celor reale“ (Platon), temeiurile ºi
fundamentele (ce estele despre care vorbeºte ºi Alexandru Surdu) ºi de aceea miza filo-
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soficã este ca drumul ce trece deopotrivã prin gândire întemeiatã ºi vorbire întemeiatã,
adicã, ºi cu temei ºi cu fundament sã conducã la Adevãr. Soluþia contractului, ancorat în
zona lui nomos, a convenþionalului relativ emancipat de principii, deoarece urmeazã
doar reguli, îngãduie avantajul, persuasiunea ºi, pânã la urmã, manipularea.

Elenismul a contribuit la „istoria eºuatã“ prin separarea interioritãþii de exterioritatea
umanã. Accentul pus pe relaþie, care decurge din separare, neglijeazã esenþa: unitatea
dintre polis ºi politeia, faptul cã „polis-ul nu este decât o modalitate trecãtoare de ex-
primare a acelui a-fi-împreunã-cu-ceilalþi“ (p. 67), a cãrui calitate (respectul pentru indi-
vidualitatea umanã întru coeziune socialã) depinde de logosul unitar ºi decurge din
acesta. Lucrarea lui Ion Banu, Filosofia elenismului ca eticã (1980) este frumos valo-
rificatã într-o discuþie despre filosofeme ºi structurã consonantã cu pledoaria pentru
unitatea dintre intuiþia individualã ºi raþional-discursivul structurant de care depinde
a-fi-împreunã-cu-ceilalþi, care este tocmai expresia logosului plenar.

Autorul demonstreazã cã Evul Mediu a adâncit ruptura dintre ratio ºi sermo, care a
generat ºi emergenþa individualismului în filosofie ºi drept, o disociere a logosului
exprimatã socio-politic prin fãrâmiþare excesivã, rezolvatã apoi prin absolutism. Dacã
„Universalul este idealitate (formã preexistentã) incorporatã în lucruri. Acesta este
existenþial-noeticul ca fundament“ (p. 98), iar raportarea omului la logos, universal ºi
idealitate „face“ istoria. Dar acesta este un temei cu potenþial etic. Este aspectul prin care
în logos avem ºi dimensiunea conexiunii, lego. Ancorarea ontologiei în logos presupune
un tip de deschidere, de libertate ºi eliberare, a cãror înþelegere ºi valorificare porneºte
de la acest îndemn, prin care totul câºtigã în semnificaþie ºi claritate.

Descartes este emblematic deopotrivã pentru „ideile clare“ ºi pentru o filosofie a
certitudinii, precum ºi pentru individualismul filosofic modern. Gh. Dãniºor demon-
streazã, pe urmele lui Kant, faptul cã „figura specific cartezianã a adevãrului va fi de
acum înainte certitudinea, al cãrei centru este raportul cu sine însuºi al «eului» ca «Eu
gândesc»“. (p. 107)Altfel spus, problema cartezianismului este eul care triumfã în raport
cu obiectivitatea. Cuget, deci exist este maxima individualismului modern ºi genera-
toarea „închiderii conºtiinþei în sine“ ºi a unei monadologii de tip Leibnzian, fãrã bene-
ficii pentru coeziunea socialã. Kant, fãrã a anula acel „eu gândesc“, abordeazã omul ra-
þional-acþional, care îºi dã (singur) legea ºi care, întemeind individualismul pe lege, îl
deschide, prin rãspunderea cu care îl investeºte, cãtre ceilalþi. Hegel angreneazã indi-
vidul în dialecticitatea unui Spirit absolut, într-o devenire universalã, întru înfãptuirea
libertãþii, iar înfãptuirea libertãþii ºi devenirea Ideii nu sunt „meritul“ individualului, ci
numai implicã individualul. (p. 113-125) Ca urmare, „Omul lui Descartes este un individ
care se izoleazã pe sine“, pe când „Omul lui Kant ºi Hegel se rãtãceºte într-o obiecti-
vitate în care el este simplu instrument al unei realizãri cãtre care priveºte cu uimire ºi
n-o mai înþelege“, fiind „prea supus raþionalului“ este totuºi îndepãrtat de agathon.
Autorul observã cã abia Levinas precizeazã cã „Nu existã libertate ºi, ca urmare, înþele-
gere decât în mãsura în care îl gãsesc pe celãlalt ca fiind eu însumi exteriorizat“, în „înþe-
legere ca act al bunãvoinþei originare“ fiind ºansa omului complet ºi nu în concepþia unui
„supraom“ (ca preamãrire nietzscheanã a individualismului), ori, a omului nou de tip
totalitar.

Critica logicii contractualiste este o criticã a logicii convenþionale orientatã într-un
fel sau altul de un interes, a cãror valoare întemeietoare moralã nu se va putea ridica
niciodatã la nivelul logicii principiale orientatã de agathon. Kant însuºi în contrac-
tualismul sãu, identificând conceptul de „voinþã bunã“ se apropie mult de o necesarã
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întemeiere ontologicã a moralei. Comparând modelele aristotelic ºi kantian de a gândi,
aºa cum o face ºi Anton Dumitriu, Gh. Dãniºor evidenþiazã cã modelul aristotelic este
bazat pe sesizarea intuitivã a esenþelor (modelul kantian fiind formal) ºi astfel, deschide
calea spre surprinderea realitãþii, spre înþelegere ºi de aici spre posibilitatea apartenenþei
ºi participãrii (p. 163). Sunt ingredientele existenþei sociale nedistorsionate. Ce semnifi-
caþie poate avea cu adevãrat o concepþie ca cea rawlsianã, a dreptãþii ca echitate dacã este
independentã de orice pretenþie de adevãr obiectiv, se întreabã autorul, valorificând o
observaþie fãcutã de R. Dworkin. Pânã la urmã, la o analizã mai atentã se poate sã rãmâ-
nem cu un argument (circular) de tipul „dacã echitatea este, echitatea trebuie sã fie“.

În postmodernism, interpretarea autorului îºi propune depãºirea viziunii deconstruc-
tiviste prin cuprindere-comprehensiune-înþelegere. Filosoful Gh. Dãniºor recurge în acest
sens la o esteticã a „uitãrii“ de sine, totodatã, o filosofie a „uitãrii“ ca privire (o coinci-
denþã interesantã, aceastã metaforã ºi „metodã“ a privirii, care aminteste de Levinas ºi
de discuþia despre problema cunoaºterii în feminism ºi „cunoaºterea situatã“ la Donna
Haraway, unde privirea evalueazã distanþele ºi le reduce), implicând „relaþionarea «la
vedere»“, o „artã a rãbdãrii înãlþãtoare“, o tendinþã cvasi-spontanã ºi unificatoare a pri-
virii, o întoarcere la sine prin uitarea de sine. A fi vizibil devine a fi pentru celãlalt ºi un
mod de a ajunge la postmodernismul etic. „Însingurarea contemporanã a fiinþei umane
este rezultat al incapacitãþii sale de a transpune în reguli acea dispoziþie interioarã de a
face bine. Aceastã dispoziþie naturalã trebuie conºtientizatã ºi transpusã în comporta-
ment universal, scoþând în relief capacitatea moralã a fiinþei umane. Nu trebuie inventate
reguli“ (p. 193), cãci sentimentul aristotelian al binelui ca firesc, va implica ºi raþiunea,
care, colaborând cu simþirea va face ca o anumitã vibraþie a binelui ºi a iubirii (agathon)
sã ajungã la celãlalt, sã-l „atingã“ ºi sã-i fie în aceeaºi mãsurã specificã, aºa, ca ºi cum
ar fi pornit de la sine. Conºtiinþa individualã rãmâne instanþã etico-moralã ºi în postmo-
dernism, acceptã autorul, dar este de pãrere cã aceastã instanþã este în postmodernism
slãbitã de accentul plasat pe sermo, pe discursivitate. De aici rezultã ºi o dispersie a
normelor în contingent (p. 204), discutatã în capitolul intitulat „Dreptul postmodern“.

„A-fi-împreunã-cu-ceilalþi“, centrul de greutate al acestui demers, „structura unifi-
catoare a vieþii în societate“ este logos social unificator, aducând împreunã raþiunea ºi
simþirea; graþie ºi educaþiei, al cãrui rol este de a aduce în domeniul vizibil al recunoaº-
terii grija, libertatea, corectitudinea, loialitatea, autoritatea, caracterul sacru. Prin educaþie,
oamenii îºi recunosc adevãrata naturã de fiinþe drepte, ale Binelui, care sunt determinate
sã se manifeste liber pentru a-ºi confirma acest habitus. Voluntariatul este întocmai o
confirmare a acestui habitus uman de a face bine în mod dezinteresat (pp. 287-297).

Societatea a fost ºi este relativ distorsionatã faþã de idealitatea contemplãrii, care
conduce la logos („logos social“), responsabilizare ºi recunoaºtere, adicã, la un tip de
socialitate dezirabilã. Relaþionarea întru bine reprezintã o înclinaþie de ordinul nor-
malitãþii, care devine eveniment doar în existenþa „întru imediat ºi pentru securitate“
(Lucian Blaga).

Henrieta Aniºoara ªerban
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