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Filosofia politicã intrã, dupã al doilea rãzboi mondial, într-un relativ con de
umbrã. Primul plan revine ideologiilor ºi al confruntãrii dintre acestea, ultim
ecou al confruntãrilor armate recente. Dar acest conflict între ideologii se desfã-
ºoarã într-un spaþiu politic ºi cultural diferit faþã de epoca anterioarã1. Aºa cum
au arãtat unii autori, aparþinând celor mai diverse orientãri teoretice (Robert
Gilpin: War and Change in World Politics (1981), The Political Economy of
International Relations (1987), Michael Doyle: Empires (1986), Ways of War
and Peace (1997), Richard Falk: Human Rights and State Sovereignty (1981),
Robert Cox: Production, Power and World Order: Social Forces in the Making
of History (1987), John Galtung, The True Worlds: A Transnational Perspective
(1980), Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with
Historical Illustrations (1977) etc; de cele mai multe ori, ideea de hegemonie
apare — sau transpare, fãrã conºtiinþa deplinã a autorilor — ca fiind implicatã
de o anume teorie a relaþiilor internaþionale), momentul istoric, dupã al doilea
rãzboi mondial, este al hegemoniilor. Sfârºitul, în 1945, al rãzboiului va conduce
la o confruntare între douã sisteme fundamentate pe o abordare în spirit hege-
monic a relaþiilor între state, ceea ce se numeºte în mod curent rãzboiul rece. Pe
de o parte, Statele Unite ale Americii îºi impun poziþia dominantã în spaþiul nord-
atlantic, consecinþã ºi a faptului cã principalele puteri ale Europei continentale
sunt, din punct de vedere economic, epuizate de rãzboi ºi în politica internã
supuse unor mari presiuni din partea miºcãrilor sociale de stânga, în vreme ce
Marea Britanie, ºi ea slãbitã economic din pricina efortului de rãzboi, luptã pentru
menþinerea imperiului sãu colonial (principalul motiv, de altfel, al confruntãrii
cu Axa). De cealaltã parte, Uniunea Sovieticã, sub conducerea lui Stalin, îºi
construieºte la rândul ei un spaþiu de alianþe (numit, în limba românã, cu un bar-
barism, lagãrul socialist) în care îºi va impune propria hegemonie, prin interme-
diul partidelor comuniste, fundamentate pe o strategie politicã teoretizatã încã de
Lenin, în þãrile situate la periferia sistemului capitalist mondial, societãþi în care
stratificarea socialã ºi sãrãcia, acutizate ºi de rãzboi, inspirã maselor aºteptãri uto-
pice, pentru care ideologia comunistã funcþioneazã ca un fel de milenarism laic.
Aceastã structurã a relaþiilor între state, fundamentatã de o logicã maniheistã,

devine acum cvasiuniversalã, dar ea are antecedente care ne conduc pânã la
perioada ce urmeazã primului rãzboi mondial în Europa. Cum scriu într-o Istorie
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a continentului european Jean-Michel Gaillard ºi Anthony Rowley, „se instau-
reazã (dupã 25 octombrie 1917) o bipolaritate mondialã pe cât de curioasã, pe
atât de inegalã. Fiecare registru al relaþiilor dintre Statele Unite, Uniunea Sovie-
ticã ºi Europa mãrturiseºte despre un dezechilibru, diferit de la caz la caz, despre
care datele obiective nu dau o imagine completã. În acelaºi timp, nimeni nu
contestã faptul cã între 1917 ºi 1953 aceste douã þãri incarneazã douã forme ale
puterii ºi ale visului omenirii“2.
Vor trece aproape douã decenii de la încheierea rãzboiului mondial în 1945

pânã când cele douã hegemonii vor gãsi, fiecare în propria tabãrã, forþe contesta-
tare de o oarecare însemnãtate, douã decenii în care ideile rãzboiului rece se im-
pun nu numai în lumea politicã, dar ºi în culturã, supusã presiunilor ideologice
ºi represiunii în ambele tabere, desigur cu o brutalitate infinit mai evidentã în
lumea dominatã de Rusia stalinistã, unde statul sovietic reînvie vechea tradiþie
þaristã a unei birocraþii autoritare ºi fãrã nici o înþelegere pentru lumea ideilor,
care se sprijinã de un sistem poliþienesc ºi carceral foarte vizibil ºi peste tot pre-
zent. Dar nici „lumea liberã“ nu este, în aceastã perioadã a rãzboiului rece, chiar
un rai al libertãþii absolute de gândire ºi, dupã o recentã dechidere a arhivelor din
anii ’50 din Statele Unite, s-au putut documenta numeroase cazuri de abuzuri ale
serviciilor secrete inspirate de un anticomunism primitiv, al cãrui exponent nu a
fost doar senatorul democrat McCarthy, ºi la care a aderat cea mai mare parte a
clasei politice americane. Istoricul E. Kantorowicz, de pildã, autorul cunoscutei
lucrãri The King’s Two Bodies, adversar totuºi al ideilor comuniste încã din anii
’20, din perioada trãitã în Germania weimarianã, ulterior refugiat în Statele
Unite, a putut confirma din experienþã proprie aceastã paranoia anticomunistã
care atinge în deceniul al ºaselea societatea americanã3.
În aceastã lume complicatã, filosofia politicã supravieþuieºte cu dificultate

asaltului conjugat al ideologiilor, instrumentele impunerii unei viziuni hege-
monice nu numai a relaþiilor dintre state4, dar ºi asupra societãþii contemporane.
Conceptul de hegemonie, reelaborat de Gramsci în Caietele sale, scrise în în-
chisoare, ca o dezvoltare în spirit marxist a teoriei legitimitãþii, îºi datoreazã in-
fluenþa în filosofia politicã din ultimele decenii ambivalenþei sale esenþiale, fap-
tului cã descrie foarte exact atât modul în care se desfãºoarã relaþiile dintre state,
constituindu-se în paradigma dominantã dupã al doilea rãzboi mondial, cât ºi
relaþiile politice sau prepolitice în interiorul statului contemporan (uzul marxist
priveºte mai ales acest aspect ºi încearcã sã fundamenteze astfel teoretic stra-
tegia politicã a partidelor comuniste). În esenþã, hegemonie ºi dominaþie sunt
concepte complementare, meritul principal al lui Gramsci fiind acela de a fi
arãtat forþa unei dominaþii care se impune nu prin violenþa deschisã, ci prin
consensul indus în conºtiinþe, rezultat al unor strategii culturale. Pe aceeaºi linie,
deschisã de Gramsci, studii mai recente pun în evidenþã modul în care hegemo-
nia poate fi definitã ca o reducere a universului mental al individului la un sistem
închis. Aºa cum scria ºi Stuart Hill, unul dintre pionierii „studiilor culturale“
(cultural studies) ca disciplinã aparte în cadrul cercetãrilor de antropologie
culturalã, hegemonia presupune o încadrare a tuturor definiþiilor concurente ale
realitãþii în gama clasei dominante, înscriind toate alternativele în orizontul ei de
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gândire. „Clasa dominantã stabileºte limitele — mentale ºi structurale — în
cadrul cãrora «trãiesc» clasele subordonate ºi îºi descifreazã subordonarea astfel
încât sã susþinã dominaþia celor care le conduc“5. Deºi este o modalitate de a
închide universul mental al maselor într-un sistem de idei impus de clasa sau de
categoria dominantã în societate, hegemonia mimeazã o anume deschidere, cum
remarca acelaºi Stuart Hall: „E crucial ca hegemonia sã nu fie o stare de fapt
«datã» ºi permanentã, ci sã fie câºtigatã ºi asiguratã în mod activ; de asemenea,
ea poate sã se ºi piardã“6. Prin urmare, obþinerea unei poziþii hegemonice este
idealul oricãrei ideologii ca gândire organizatã ºi, de aceea, niciodatã total ino-
centã7. Întâlnirea sinergicã dintre ideologie ºi hegemonie, caracteristicã a epocii
rãzboiului rece, nu e deloc întâmplãtoare.
Evident, ideologia, ca succedaneu al gândirii filosofice, ca „gândire orga-

nizatã“, nu e, însã, o invenþie recentã ºi încã Napoleon o considera o potenþialã
ameninþare la adresa puterii sale absolute. În tot secolul al XIX-lea ºi în prima
parte a secolului al XX-lea, ideologiile au fost de multe ori în actualitate, uneori
adoptate de marile spirite creatoare, alteori denunþate sau ironizate (de pildã, de
Nietzsche, a cãrui filosofie este în primul rând o respingere a dimensiunii ideolo-
gice a spiritului uman). Un eveniment special este însã, în perioada rãzboiului
rece, acestã întâlnire între ideologie ºi hegemonie, prin care aspectele principale
ale ideologiei devin altele. Ideologia nu mai are, acum, în mod necesar o funcþie
criticã ºi nici o dimensiunea utopicã, ca în perioade anterioare. Prima intentio a
ideologiei este acum al funcþiei de legitimare a hegemoniei, prin impunerea nu
numai a unei percepþii maniheene a lumii, în alb ºi negru, dar ºi a unei viziuni
sistemice ºi definitive a realitãþii. Heidegger denunþa într-un eseu publicat în
volumul Holzwege, intitulat Die Zeit des Weltbildes („Epoca concepþiilor despre
lume“, în înþelegerea acestui text termenul heideggerian de Weltbild — care s-a
tradus aici „concepþie despre lume“, ar însemna mai degrabã „imagine a lumii“,
viziune globalã ºi nu analiticã, trebuind sã fie riguros deosebit de noþiunea de
Weltanschauung, implicând o mai mare parte de individualitate ºi de subiec-
tivitate8) tocmai aceastã funcþionare a ideologiilor contemporane ca fundamen-
tare a unei dominaþii pe cât de sistematice pe atât de factice: „Când lumea este
conceputã ca imagine (bild), sistemul îºi exercitã dominaþia, ºi nu doar în
gândire. Dar acolo unde dominã sistemul existã întotdeauna posibilitatea unei
degenerescenþe cãtre exterioritatea unui sistem pur ºi simplu fabricat ºi an-
samblat din elemente, ceea ce se întâmplã atunci când forþa originarã a proiec-
tului dispare“9. Dovadã a forþei de teoretizare a unei filosofii aparent desprinse
de preocuparea pentru realitãþile politice, exact acest lucru se va petrece cu dis-
pariþia unuia dintre cele douã sisteme hegemonice în 1989.
Într-o lume sistematizatã, impusã cu ajutorul ideologiilor, nu au loc, desigur,

elemente independente, ca ideile filosofice, cu atât mai puþin filosofia politicã,
reflecþia asupra fundamentelor autoritãþii ºi ale puterii politice, înlocuitã în est
prin „ºtiinþa marxist-leninistã“ a „socialismului ºtiinþific“, iar în vest prin versiu-
nea pragmaticã a „ºtiinþei politice“. Spre deosebire de abordarea ideologicã,
pentru care sistemul relaþiilor de putere ºi de dominaþie este un dat, justificabil
într-un univers constituit, închis, sistemic, abordarea filosoficã este esenþialmen-
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te criticã ºi, în special, nu acceptã justificarea prin realitatea datã, în spiritul unui
pozitivism care transcende deosebirile de ideologie. De aceea, filosofia politicã
este denunþatã de una dintre tabere ca „idealistã“ ºi „reacþionarã“, iar de cealaltã
ca suport al unei viziuni totalitare a lumii. Are loc astfel ceea ce am putea numi o
neutralizare a filosofiei politice de cãtre ideologie. Conceptul acesta de neutra-
lizare a fost, de altfel, propus de Carl Schmitt într-o conferinþã pe care filosoful
a þinut-o la Barcelona în 1929, al cãrei text este publicat în „Europäische Revue“
din acelaºi an cu titlul Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen
(Epoca neutralizãrilor ºi a depolitizãrilor), pentru a explica pluralitatea refe-
renþialelor ºi a conceptelor de adevãr care se intersecteazã ºi se interdeterminã,
neutralizându-se reciproc, în civilizaþia europeanã începând cu secolul al XVII-lea
încã, constituind ceea ce noi numim astãzi modernitatea.
Cartea lui Daniel Bell intitulatã The End of Ideology10, cu subtitlul On the

Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, a avut o contribuþie importantã la
rãspândirea opiniei cã abordarea pozitivistã ar putea aduce în cultura occidentalã
postbelicã ºi sfârºitul ideologiilor politice. De fapt, acest gen de pozitivism
devine el însuºi o ideologie, una dintre cele mai influente ºi mai insidioase, de
altfel, utilizând într-un mod foarte special referinþele la o realitate datã în mod
fragmentar. Prin aceasta se explicã constatarea lui Bell cã „ideologia înseamnã
transformarea ideilor în pârghii sociale“11. O formulare poate mai izbutitã este
aceea propusã de Max Lerner, care îºi intituleazã o carte Ideas Are Weapons
(Ideile sunt arme)12.
Ideologia, prin urmare, îºi datoreazã eficacitatea, aºa cum sugereazã ºi autorii

aparþinând ªcolii de la Frankfurt, faptului cã propune receptorului (consuma-
torului de ideologie) un sistem de fapte individuale, fragmentare, scoase din
contextul lor complex ºi introduse într-un sistem simplificat de relaþii date ca
univoce, prin urmare interpretabile într-un singur mod, acela dorit. În acest fel
se anihileazã dimensiunea criticã a conºtiinþei umane, aceea cu care opereazã
filosofia. Pe aceastã linie, de altfel, au cercetat fenomenul ideologic autori ca
Gustav Bergmann, Theodor Geiger, Ernst Topisch, aducând contribuþii substan-
þiale la analiza relaþiei dintre propoziþiile ideologice ºi realitatea la care acestea
se referã. Mario Stoppino clasificã acest mod de a privi lucrurile ca teoria
ideologiei ca „falsã prezentare“ a faptelor13. Esenþialã este, însã, nu atât confuzia
care se practicã între fapte ºi valori, de care vorbesc autorii citaþi, ci prezentarea
faptelor într-un sistem, acel Bild de care vorbeºte Heidegger, ceea ce le conferã
caracterul univoc interpretabil ºi o anume valoare de adevãr datã de sistemul
însuºi, acceptat ca un fel de „adevãr transcendent“14.
Prin urmare, aceastã viziune hegemonicã asupra lumii, impusã în perioada

postbelicã de un context politic intern ºi internaþional aparte, va conduce la mar-
ginalizarea filosofiei politice ºi la dominaþia autoritarã în cercurile intelectuale,
chiar ºi în lumea academicã, a fenomenului ideologic. Spiritul critic, gândirea in-
dependentã ºi „neorganizatã“, neaderentã la ideile dominante ale epocii,
nesupusã „normalizãrii“, pierde teren nu numai în faþa unor ideologii agresive,
dar ºi în faþa unei perspective aparent (doar aparent, cum am vãzut) neideologice,
acel pozitivism pragmatic care câºtigã teren în lumea academicã anglo-saxonã ºi
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care refuzã sã admitã semnificaþia ideilor generale, opunând filosofiei politice
„ºtiinþa politicã“15. Abordarea ºtiinþificã este consideratã „neutrã“ faþã de valori
ºi, prin urmare, mai puþin suspectã din punctul de vedere al unei orientãri po-
litice dominante. Cuvântul de ordine al acestei orientãri ar putea fi acela de a lãsa
faptele sã vorbeascã; imagine naivã, totuºi, cãci, în domeniul studiilor politice ºi
sociale faptele vorbesc, în general, doar în limba pe care este dispus sã o
vorbeascã ºi cercetãtorul.
Evocarea aceasta a unor fapte concrete, în general scoase din context, în cali-

tate de instanþã ultimã a condus în ultimele decenii la generalizarea, în gândirea
politicã, a acelui sindrom pe care Jean-Michel Gaillard ºi Anthony Rowley îl
numesc, în cartea lor Istoria continentului european, „dictatura memoriei“16.
Fiecare popor, fiecare grup social, în general fiecare exponent al unei poziþii
ideologice, îºi constituie un capital de fapte care servesc la confirmarea pro-
priilor „adevãruri“. Ireversibilitatea timpului istoric conduce la „contabilizarea
datoriilor tuturor rãzboaielor, faþã de victimele de ieri ºi faþã de generaþiile
viitoare“17, la o istorie simplificatã, de natura legendei, cu doar douã rubrici, ca
în evidenþele contabile. Tot ceea ce cade între aceste rubrici este neglijabil. Ver-
siunea pentru uzul maselor a istoriei este întãritã prin repetare, conducând la
stabilirea a ceea ce am putea numi adevãruri goebbelsiene, dacã e adevãrat cã
ministrul propagandei al celui de-al treilea Reich este acela (probabil nu primul
ºi nici, fãrã îndoialã, singurul) care a afirmat cã „o minciunã repetatã suficient
de des devine un adevãr incontestabil“. Un model care þine de psihologia rãzbo-
iului civil ºi care a apãrut iniþial în conflictele europene, în „rãzboiul civil eu-
ropean“, de care vorbesc unii istorici, tinde acum sã devinã un mod de gândire
cu caracter global, dovedind cã jus publicum europaeum, acel sistem al relaþiilor
dintre state care a fost elaborat în Europa pentru a limita efectul distructiv al
rãzboaielor, cum a arãtat Carl Schmitt în cartea sa Der Nomos der Erde, nu poate
fi, încã, generalizat la scara întregii umanitãþi18. Aceastã „dictaturã a memoriei“
este ea însãºi, în fond, rezultatul unei viziuni pozitiviste asupra faptului istoric,
considerat ca un dat evident, în afara oricãrui context istoric (gânditorii pozi-
tiviºti denunþã cu fermitate, de altfel, „mitul contextului“). Printr-o abordare
simplificatã ºi ideologizatã a istoriei, dictatura memoriei riscã sã devinã o
dictaturã a istoriei, dar a unei istorii simplificate, false prin omisiune ºi prin
mitologii derizorii. De altfel, încã de la originile sale, ceea ce noi numim astãzi
istorie, a oscilat mereu între sensul etimologic al termenului (în limba greacã
noþiunea de istorie a fost introdusã, probabil, de Herodot, a cãrui scriere bine
cunoscutã începe cu cuvintele: „Herodótou Thouríou historías apódexis héde..“,
„Herodot din Thourioi înfãþiºeazã aici rodul cercetãrilor sale“19, historía
însemnând aici pur ºi simplu cercetarea, investigarea faptelor20) ºi dimensiunea
mitologicã, reconstituirea miturilor de origine, aºa cum se întâmplã de multe ori
atât în privinþa „istoriei“ scrise în Orient, dar ºi în cazul unora dintre precursorii
lui Herodot (sau chiar, uneori, în cazul lui Herodot însuºi, menirea istoricilor
(numiþi atunci logopoioi, „fãuritori de povestiri“) fiind în special aceea de a
reînvia memoria oamenilor de seamã (ºi Herodot începe Istoriile sale arãtând cã
intenþia de a fixa în scris anumite informaþii vine din dorinþa „ca faptele
oamenilor mari sã nu pãleascã prin trecerea vremii“21). Prin urmare, istoria a fost
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mai mereu pe muchia subþire între fapte ºi mituri ºi doar probitatea istoricului
este aceea care îl ajutã sã þinã o cumpãnã dreaptã în favoarea adevãrului.
Pe de altã parte, o orientare iniþiatã în anii ’50 de cartea lui Leo Strauss

Natural Right and History va cere regândirea filosofiei politice ca o disciplinã
care sã aibã acces la valorile eterne, transistorice, care sã permitã, deci, o rede-
finire a politicului în afara istoriei, în relaþie directã cu datele esenþiale ale naturii
umane, ca în cazul ºcolii straussiene de filosofie politicã, care multã vreme a
putut pãrea doar o orientare excentricã, departe de actualitate. De peste douã
decenii, însã, aceasta a devenit, odatã cu constituirea unui curent politic neocon-
servator, orientarea dominantã în lumea politicã americanã ºi consecinþele se vãd
nu numai în planul dezbaterilor academice, dar ºi în politica practicã. Exemplul
american conduce la o înþelegere a politicii foarte diferitã de aceea europeanã,
incluzând obliterarea deosebirii ideologice dintre stânga ºi dreapta, mutarea
accentului pe o eticã anistoricã22 (aceea a drepturilor omului), dar ºi noþiunea
unui stat-spectacol23, în care locul ideilor politice este secundar, primul plan
fiind acela al personalitãþilor care se confruntã, ca o ilustraþie a locului diver-
sitãþii umane în politicã. De fapt, se ajunge în acest fel la o politicã nu numai
dezideologizatã, dar ºi depolitizatã, cel puþin dacã avem în vedere accepþiunea
filosoficã a noþiunii de politicã.

Calea de ieºire din acest impas rãmâne, totuºi, reflecþia criticã asupra istoriei
ºi asupra mecanismelor politice, filosofia politicã în înþelesul cel mai profund ºi
mai complex al noþiunii.
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