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Postliberalismul ca istorism

Etapa sa „postliberalã“ îl reflectã pregnant pe John Gray – „prolificul autor“
ºi „fertilul teoretician politic“ preocupat „continuu de dezvoltarea ºi modificarea
gândirii sale“1 – ca pe un gânditor ºi „intelectual public“2 iconoclast, un contes-
tatar „consistent al ortodoxiilor teoriei politice academice“3, un adept al „gândirii
critice, demitizante, antiuniversaliste, cultivate mai ales în cadrul conservatoris-
mului modern“4. Într-un parcurs academic ºi editorial care l-a distins ºi indivi-
dualizat pe Gray în comunitatea ºtiinþificã îndeosebi ca pe un interpret de primã
importanþã al liberalismului, etapa „postliberalã“ în care s-a situat în cursul anilor
‘90 a reprezentat în principal dedicarea lui proeminentã criticii teoriei liberale5.
Gregory R. Johnson a remarcat cu acuitate în aceastã privinþã caracterul atipic al
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criticii lui Gray – critica teoriei liberale „nu pentru cã este liberalã, ci pentru cã
este teorie“ – ºi al apãrãrii „puternice“, în fapt, „a societãþii ºi practicilor liberale“
– o susþinere „mai curând asumat istoristã decât una teoreticã“6.

Prima ºi principala expunere a criticii teoriei liberale ºi a pledoariei lui Gray
în favoarea practicilor liberale a fost cea din eseul „What is Dead and What is
Living in Liberalism“, parte a lucrãrii Post-liberalism: Studies in Political Thought
(1993)7, care a marcat definitiv concepþia lui Gray asupra liberalismului actual8.
Perioada elaborãrii ei a fost cea a „posttotalitarismului“, a construirii societãþii
civile ºi a tranziþiei în societãþile destructurate ale fostului Bloc estic. În planul
reflecþiei politice, perspectiva criticã a lui Gray din Post-liberalism a urmat pu-
blicãrii eseului lui Francis Fukuyama „The End of History?“ (1989) ºi lucrãrii
sale The End of History and the Last Man (1992) în cuprinsul cãrora autorul
american anunþa „sfârºitul istoriei“ ca efect al „sfârºitului ideologiilor“ – dupã
sfârºitul Rãzboiului Rece ºi cãderea Zidului de la Berlin –, „triumful global al
liberalismului politic ºi economic“ sau „universalizarea democraþiei liberale ca
formã finalã ºi legitimarea recunoaºterii politice ºi a identitãþilor politice perso-
nale ºi colective prin transcenderea diferenþelor culturale ºi prin adoptarea valo-
rilor ºi modurilor de viaþã occidentale. Perioada publicãrii lor a coincis, de fapt, cu
cea în care pe plan mondial începuse „misionarismul“ liberalismului ºi democraþiei
ºi a promovãrii drepturilor omului, în anumite cazuri, cu „subtilitatea buldozerului“9.
Aceastã evoluþie politicãºi ideologic-doctrinarã a generat la Gray interogaþia asupra
„limitelor modelului occidental“.

Dupã Gray, „liberalismul, ca filosofie politicã“, este „mort“ întrucât, în mod
esenþial, „niciunul dintre elementele constitutive fundamentale sau esenþiale“ ale
„liberalismului doctrinar“, anume universalismul, individualismul, egalitarismul
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ºi meliorismul, nu a reuºit sã „supravieþuiascã ordaliei pluralismului radical al
valorilor“10. Testul pluralismului radical al valorilor, aºa cum a fost propus de
Isaiah Berlin, a fost preluat de John Gray ºi a dobândit la el atât un salutar rol
„distructiv“ în raport cu liberalismul doctrinar, cât ºi unul „constructiv“, în privinþa
„istorizrii liberalismului“11. Ca atare, „poziþia postliberalã“ a lui Gray a implicat
respingerea „pretenþiilor fundaþioniste ale liberalismului fundamentalist“12, a aspi-
raþiilor universaliste ale ideologiei liberale, a conceperii liberalismului ca mod de
viaþã justificabil (viabil) pentru toate fiinþele umane ºi ca etalon al progresului ºi
înfloririi umane. Gray a criticat înþelegerea drepturilor individuale ºi a egalitãþii
umane ca principii morale valide în mod universal care, ca standarde, legiti-
meazã toate regimurile politice, indiferent de timp, loc ºi diferenþe culturale13.

Ca revers al universalismului, „poziþia postliberalã“ a lui Gray a implicat în
mod definitoriu o concepþie istoristã asupra „societþii civile“, pe care a definit-o
ca ansamblu de instituþii ºi practici concrete care au evoluat in Occident ºi care
actualmente se rãspândesc în întreaga lume. Dupã Gray, „ordinile liberale... nu
au autoritate universalã sau apodicticã“14, cele patru trãsãturi constitutive ale
liberalismului putând fi susþinute raþional doar prin contextualizarea ºi istorici-
zarea lor ca trãsãturi ale societãþilor ºi politicilor modernitþii târzii sau postmo-
dernitãþii timpurii. În consecinþã, „ceea ce este viu în liberalism“ este „moºtenirea
istoricã... a unei societãþi civile care protejeazã libertatea ºi permite pacea civilã“,
este „societatea civilãliberalã“ care, nefiind singura legitimatã istoric, este cea
mai favorabilã culturilor contemporane ºi diversitãþii de concepþii incomensura-
bile ale binelui15 pe care le conþin ele. Ca formã de viaþã, caracterizatã prin indi-
vidualism, egalitarianism, pluralism, toleranþã, meliorism, ºi chiar o formã de uni-
versalism16, „societatea civilã“ constituie, dupã Gray, „sursa istoricã a practicii
libertãþii“17. Despre aceastã tezã a PostliberalismuluiAlasdair MacIntyre afirma
cu îndreptãþire cã „prezintã liberalismul nu ca pe o teorie filosoficã cu principii
prime proprii justificabile, ci ca pe o doctrinã ce informeazã despre o tradiþie a
practicii politice“. Dupã MacIntyre, „Gray era pregãtit sã apere liberalismul,
astfel înþeles, ca pe rãspunsul disponibil cel mai bun pentru nevoile ºi exigenþele
politice ale timpului“18, în condiþiile în care, în acelaºi timp, Gray asumase ex-
plicit în lucrarea Liberalisms (1989) cã (1) variatele strategii de argumentare a
fundamentelor gândirii liberale s-au încheiat cu un eºec, practic „toate versiunile
fundaþioniste ale liberalismului au fost sortite eºecului“, ºi cã (2) ele au „spus puþin“
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despre ceea ce a devenit apoi liberalismul ºi cum ar fi fost cel mai bine de conceput
practica liberalã19.

Se impune a fi subliniat, de asemenea, cã una dintre marile direcþii de cerce-
tare cãreia i s-a dedicat John Gray în Post-liberalism a fost cea a teoriei ºi practicii
politice a marxismului, anume examinãrii „ruinelor marxismului ca schemã de
interpretare istoricã ºi ca teorie a organizãrii economice“, examinãrii „sãrãciei
marxismului academic american“ ºi „deconstrucþiei ficþionale“ a marxismului
occidental, a „rãdãcinilor culturale ale totalitarismului, dar ºi a „deziluziilor
glasnost“ ºi a „ordinilor politice posttotalitate“ în Europa sud-esticã ºi fosta
Uniune Sovieticã.

„Proiectul iluminist“

În lucrarea publicatã în acelaºi an cu Postliberalism, Beyond the New Right:
Markets, Government and the Common Environment (1993), Gray a examinat
pericolul pe care îl implicã pretenþiile economice ºi politice ºi activitatea „pretin-
ºilor conservatori ai the New Right“ pentru „bunurile comune susþinute prin insti-
tuþiile ºi practicile liberale“. Rãspunsul pe care l-a dat acestui pericol a fost adop-
tarea unui „tip mai vechi de atitudine conservatoare faþã de tradiþia liberalã“20.
Mai precis, Gray a „atacat“ gândirea politicã New Right pentru „concepþia ei fun-
damentalistã asupra instituþiilor pieþei ºi neglijarea hubristã a nevoii umane de
viaþã comunã“, ca ºi pentru practica „fundamentalismului de piaþã“, care a „primej-
duit moºtenirea istoricã a instituþiilor ºi practicii liberale“21.

Enlightenment’s Wake: Politics and Culture at the Close of Modern Age (1995)
a fost menitã de Gray sã „completeze“ un deceniu de gândire asupra liberalismului,
asupra temeiurilor, scopurilor ºi limitelor lui cu „concluzia“ hegemoniei ideolo-
giei neoliberale ºi a impactului ei asupra gândirii ºi practicii conservatoare. Pentru
autorul britanic, unul dintre „efectele“ cele mai severe ale New Right este „destrã-
marea conservatorismului“ tradiþional ºi irelevanþa lui din punct de vedere politic
(„imposibilitatea întoarcerii la conservatorismul tradiþional“), adicã transformarea
sau denaturarea conservatorismului actual occidental „într-o varietate a proiectului
iluminist al emancipãrii ºi civilizaþiei universale“. Pe de altã parte, din argumentul
constituirii tuturor ºcolilor de gândire politicã contemporanã „în variaþiuni ale
proiectului iluminist“, actualmente un proiect „autosubminat ºi vidat“22, Gray a
„dedus“ „colapsul comunismului“ ca „înfrângere istoricã mondialã a proiectului
iluminist“, care a reprezentat „o continuare autenticã a tradiþiei revoluþionare
occidentale“ ºi semnul procesului de occidentalizare. Din perspectiva comunis-
mului, ca ºi a altor forme de fundamentalism iluminist care au „invocat valorile
iluministe ca antidot pentru bolile contemporaneitãþii“ ºi au prezentat o „copie
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igienizatã a tradiþiei pe care încearcã sã o reînvie“, valorile iluministe s-au dovedit
adesea a fi iliberale, rasiste sau totalitare. Din aceastã desfãºurare, Gray a con-
cluzionat asupra necesitãþii unei „gândiri proaspete a dilemelor modernitãþii târzii“
care, nu doar indicã modificãrile tradiþiilor intelectuale a cãror matrice este cea
a Iluminismului, ci reprezintã ele însele efectele Iluminismului – „îndeosebi,
asaltul asupra diferenþei culturale, concretizarea imperialismului cultural occi-
dental ca proiect al unei civilizaþii universale ºi concepþia umanistã a relaþiilor
omenirii cu lumea naturalã“23. Aceastã „gândire proaspãtã“ a fost identificatã de
Gray într-un „liberalism modificat“, un liberalism „reformulat în termeni explicit
postiluminiºti“ ºi într-o nouã poziþie – pluralismul –, care „sã nu acorde privilegii
practicii liberale“, ci sã promoveze cadrul coexistenþei armonioase între diferite
culturi ºi tradiþii. Ca atare, asumându-ºi într-o formã continuatã poziþia unui „liberal
clasic, cu tendinþe conservatoare ºi pluraliste“24, Gray a realizat în Enlightenment’s
Wake o criticã renuanþatã a proiectului iluminist ºi a celor mai recente formulãri
ale lui – elaborãrile teoretice ale „noul liberalism“. De fapt, în scopul legitimãrii
concepþiei sale pluraliste – „adevãratul succesor al proiectului liberal originat în
Iluminism“ –, autorul britanic a examinat „colapsul“ proiectului iluminist „la
scarã istoricã mondialã“.

În fond, la întrebarea „Ce a fost proiectul iluminist?“, Gray a atras atenþia
asupra varietãþii de contexte istorice ºi tradiþii intelectuale ºi politice pe care le
cuprinde Iluminismul ºi a invocat marile dezacorduri de doctrinã ºi perspectivã
pe care gânditorii iluminiºti le prezintã: concepþii aprioriste ºi concepþii empirice
asupra raþionalitãþii, interpretare optimistã ºi interpretare pesimistã a istoriei,
doctrina perfectibilitãþii, imperfectibilitãþii ºi progresului uman. În ciuda amplei
varietãþi, dupã Gray, acest proiect a fost detectabil la principalii gânditori ilumi-
niºti ºi poate fi distins la „noii liberali“, aºa cum influenþa lui generalizatã, „aproape
ca o presupoziþie universalã tacitã a discursului ºi politicii“, poate fi identificatã
în cultura politicã contemporanã a Statelor Unite ale Americii25, unde funcþio-
neazã ca religie civilã sau ideologie hegemonicã, fiind componentã a identitãþii
americane. În ciuda eºecurilor, el reprezintã un element, printre altele, al culturii
publice a tuturor democraþiilor liberale occidentale. În esenþã, proiectul de bazã
al iluminismului – care a animat marxismul ºi „liberalismul de toate tipurile“,
„noul liberalism“ ºi neoconservatorismul – include dizlocarea principiilor „morale
locale, cutumiare sau tradiþionale, ºi a tuturor formelor de credinþã transcendentã
de o moralitate criticã sau raþionalã care a fost proiectatã ca temei al unei civili-
zaþii universale. Conceputã în termeni contractualiºti sau utilitariºti, pe baza drep-
turilor sau pe baza îndatoririlor, aceastã moralitate ar fi secularã ºi umanistã ºi ar
stabili standarde universale pentru evaluarea instituþiilor umane“26. Astfel, pro-
iectul de bazã al iluminismului subsumeazã construirea unei moralitãþi critice
sau „reconstruirea raþionalã a moralitãþii“27, impunerea ei tuturor fiinþelor umane,
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promovarea raþiunii umane autonome, acordarea unui statut privilegiat ºtiinþei în
raport cu celelalte forme ale înþelegerii umane28, afirmarea prin ºtiinþã a autoritãþii
asupra tuturor celorlate forme de cunoaºtere ºi crearea unei civilizaþii universale.

Acest proiect unificã „în zilele noastre“, aºa cum arãta Gray, teoreticieni libe-
rali eterogeni precum ºi Hayek, Popper ºi Rawls, sau liberalismul statului mini-
mal ºi cel al statului redistribuitor egalitar. În culturile publice ale þãrilor europene,
a cãror identitate culturalã nu este definitã în termeni ideologici, reformularea cea
mai evidentã a proiectului iluminist este identificatã în lucrãrile lui Habermas.
„Noul liberalism“ – sau filosofia politicã anglo-americanã de dupã 1970 care,
într-o mãsurã substanþialã, reprezintã comentarii la lucrarea lui John Rawls, A
Theory of Justice (1971) – apare drept cea mai recentã formulare a proiectului
iluminist în contextul gândirii americane. El înglobeazã o antropologie filosoficã
distinctã, întemeiatã pe premisa cã apartenenþele tradiþionale, identitãþile locale
ºi diferenþele culturale – care nu sunt fundamentale, ci, în manifestãrile lor politice,
reprezintã evenimente tranzitorii ale relaþiilor umane – pot fi aglutinate ºi unite
într-o civilizaþie universalã întemeiatã în umanitatea genericã ºi moralitatea ra-
þionalã29. Identitãþile culturale nu sunt negate, ci sunt circumscrise „stilurilor de
viaþã al cãror loc adecvat este în viaþa privatã sau în sfera asociaþiilor volun-
tare“30, materializarea politicã a identitãþilor culturale, de pildã în cadrul naþiunii
suverane, fiind consideratã „o formã de atavism nepotrivitã pentru modernitate“.
Pentru Gray, punerea diferenþelor culturale în termenii „alegerilor“, planurilor de
viaþã personalã, preferinþelor ºi concepþiilor asupra binelui reprezintã o distorsio-
nare evidentã; dat fiind cã identitãþile culturale nu se pot constitui voluntar, ci ca
rezultat al moºtenirii, al recunoaºterii. Ele „sunt mai curând destine decât alegeri“
ºi acest caracter care þine de predestinare este cel care conferã „caracterul lor ago-
nistic ºi, uneori, tragic“31.
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