
VIRTUÞILE EURISTICE PERENE
ALE FILOSOFIEI POLITICE

CONSTANTIN NICA

Volumul pe care îl supunem dezbaterii se opreºte asupra evidenþierii
acumulãrilor pe care filosofia politicã le-a înregistrat pe durata unui sfert de veac
dupã încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial, din anul 1945 ºi pânã în 1970.
Cartea constituie — prin eforturile de identificare a „surselor“, de selecþie a lor,
de descifrare a contribuþiilor, de surprindere a semnificaþiilor ideilor ºi con-
ceptelor propuse — un demers ºtiinþific util, din multe puncte de vedere, ºi,
totodatã, reuºit, dupã cum vom arãta. Analiza ne prezintã — prin exegezele
asupra scrierilor celor mai reprezentative datorate exponenþilor contemporani ai
filosofiei politice — acumulãrile dense, proprii acestui mod aparte de cunoaºtere
a universului politic, într-o etapã istoricã de excepþie. Etapa menþionatã este mar-
catã de confruntarea pe toate planurile dintre Vest ºi Est, dirijatã de S.U.A. ºi de
U.R.S.S., dintre modelele de civilizaþie, propuse de acest superputeri, care îºi
disputã supremaþia. Aceastã «ciocnire» viza atât prezentul, prin aspiraþia fiecãrui
actor al sistemului mondial la hegemonie, cât ºi viitorul omenirii, al civilizaþiei.
Fiecare protagonist þintea sã-ºi elimine adversarul ºi recunoºtea cã luptã pentru
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a consacra «sfârºitul istoriei» prin victoria finalã asupra sistemului social cu care
se afla în competiþie. În acest context, filosofia politicã pãrea — ºi aceastã im-
presie va persista — cã s-ar afla într-o etapã de inevitabilã marginalizare, întrucât
în prim-planul confruntãrilor de idei dintre Vest ºi Est erau plasate ideologiile,
marile ideologii din a doua parte a secolului al XX-lea, liberalismul ºi comu-
nismul de tip sovietic, care se prezentau ca „actori culturali“, care, printr-o al-
chimie aparte, proiectau atât imaginea idealã a societãþii pe care o susþineau, cât
ºi caracterul eminamente decadent al aceleia pe care o doreau învinsã.
Ascendentul fãrã precedent al ideologiilor — care decurge ºi din predesti-

naþia instrumentalã a acestora — face mai necesar decât în alte perioade de-
mersul asupra scrierilor de referinþã de filosofie politicã ºi asupra autorilor lor.
Totodatã, cercetãrile menite sã evidenþieze mesajul cãrþilor, semnificaþiile ideilor
propuse devin mai interesante ºi mai încãrcate de responsabilitate socialã, deoarece
în cadrul istoric de astãzi destinul multor opere de filosofie politicã elaborate în
contextul irepetabil dintre 1945–1970 confirmã o particularitate profund sem-
nificativã a întregii culturi spirituale, anume cã o operã de culturã, indiferent de
domeniul cãreia i se circumscrie — oricât de valoroasã ar fi ea, oricât de mult
fructificã experienþa socialã a contextului în care este elaboratã — nu intrã au-
tomat în conºtiinþa acelei epoci. Întotdeauna, o scriere relevantã devine parte a
patrimoniului spiritual doar în mãsura în care ea este valorizatã — în momentul
publicãrii sau ulterior, chiar dupã multe decenii — prin dezvãluirea importanþei
ideilor ei sociale ºi prin evidenþierea virtuþilor ei aparte, într-un fel irepetabile,
ce o atestã ca pe o carte unicã, o carte-document pentru refacerea tabloului
cultural dat. Practic, fãrã o asemenea valorizare, ea poate fi ignoratã o perioadã
determinatã, pânã intervine descoperirea ei socialã, ce semnificã redescoperirea
ei. Totodatã, o creaþie emblematicã de filosofie politicã — asemeni oricãrei creaþii
de top din orice sferã a cunoaºterii — dobândeºte prin „redescoperire“, într-un
alt referenþial istoric, virtuþi noi, capacitatea de a influenþa socialul în mãsura în
care poate oferi, prin „ecoul“ ei social, rãspunsuri adecvate unor interogaþii strin-
gente legate de epoca pe care o reflectã sau poate facilita conturarea unei
perspective explicative, critice prin excelenþã, asupra prezentului.
Valoarea intransecã a scrierilor postbelice de filosofie politicã, datând din

intervalul precizat, este datã de „rezonanþa“ socialã a acestora în epoca elaborãrii
lor, iar statutul lor de opere perene decurge — dupã ieºirea din contextul în care
au fost concepute ºi tipãrite — din socializarea lor de cãtre generaþii noi, afir-
mate ºi maturizate dupã 1970 ºi pânã în prezent, care le-au receptat ºi continuã
sã le recepteze ca pe „momente culturale“ ale prezentului lor, deci ca pe „mo-
mente noi“ de culturã politicã ºi filosoficã. Socializarea operelor de culturã —
în cazul nostru de filosofie politicã — nu le conferã acestora valoare „prin adi-
þionare“, ºi nici nu le impune valoare, însã, aceastã receptare într-o „cheie nouã“
contribuie la fixarea locului lor în ierarhia specificã istoriei din toate timpurile a
filosofiei politicii. Totodatã, aceastã „reconsiderare“ genereazã succesiuni de
reacþie socialã faþã de ele, de la acceptare, de regulã, la adversitate, mai rar, in-
fluenþându-le asimilarea la nivelul conºtiinþei sociale în fiecare perioadã.
În lumina acestor precizãri ºi consideraþii se impune sã evaluãm prezentul vo-

lum din Enciclopedia operelor fundamentale ale filosofiei politice. Contempo-
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ranii 1945–1970, apãrutã în anul 2005 în Editura Institutului de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale, ce valorificã rezultatele unui amplu proiect de cercetare.
Operele reprezentative de filosofie politicã din primele decenii de dupã al

doilea rãzboi mondial au redat o imagine diferitã, întemeiatã pe rigoare, rafi-
nament ºi nuanþe, a societãþilor contemporane. Acestea au surprins — cãutând
insistent ºi onest sensul istoriei, meditând asupra rolului instituþiilor politice în
continua devenire a destinului uman — straturile profunde ale universului
social, mutaþiile de esenþã din planul civilizaþiilor, trãsãturile noi ale guvernã-
mântului, implicit ale supunerii, în condiþiile în care societatea modernã îºi gene-
ralizeazã atributele de „societate de masã“, controlul social se complicã, iar viaþa
cotidianã este marcatã de fenomene precum salturile în ºtiinþe, progresul teh-
nicii, explozia randamentului, accelerarea urbanizãrii, mediatizarea ºi alienarea
individului, a grupurilor sociale.
Temele cele mai frecvent abordate în intervalul 1945–1970 sunt subiectele

clasice ale filosofiei politice, dar, de cele mai multe ori, tratate ºi regândite din
perspectiva celor mai bune ºanse ale omului contemporan de a avea acces la
valorile transistorice — bunãstarea, libertatea, demnitatea, egalitatea º. a. Optica
distinctã de abordare a acestora conduce ºi la o evidentã redefinire a politicului
ca domeniu de sine stãtãtor prin care societatea se autoregleazã, iar omul, privit
ca individ ºi ca specie, se autorealizeazã, se emancipeazã. „Aceastã temã pro-
fundã — se subliniazã în volum — este cercetatã de Leo Strauss din perspectiva
deschisã de filosofia politicã, în înþelesul pe care el îl va da filosofiei politice:
«încercarea de a înlocui opiniile cu privire la natura faptelor politice printr-o cu-
noaºtere a naturii aceloraºi fapte politice»“ (p. 189). Statul, democraþia, liber-
tatea ºi drepturile omului, totalitarismul, revoluþia, hegemonia ºi legitimitatea,
emanciparea omului prin mobilizare politico-spiritualã ºi alte realitãþi politice
se numãrã printre acele „subiecte clasice“ cãrora exponenþii contemporani ai
filosofiei politice le-au dezvãluit valenþe inedite.

Statul— vezi, în acest sens, Ernst Cassirer,Mitul statului (p. 26–40), Jacques
Maritain, Omul ºi statul (p. 137–146) — îºi asumã funcþiile folosindu-se de
simboluri, de un larg „univers simbolic“ — în fond, un „ansamblu de chei“
pentru înþelegerea omului —, de mituri politice prin care se acþioneazã pentru a
schimba oamenii, a le transforma comportamentul controlându-le faptele. Statul
— parte a „corpului politic“ — este „partea dominantã a acestui tot“, dupã
opinia lui Jacques Maritain (p. 139).

Democraþia — ansamblu de instituþii ºi relaþii socio-umane, valoare-sintezã
— este prezentatã — vezi în acest sens, Karl R. Popper, Societatea deschisã ºi
duºmanii ei (p. 13–25), Anthony Downs, O teorie economicã a democraþiei
(p. 213–219), Friedrich A. von Hayek, Constituþia libertãþii (p. 233–256) — ca
ansambluri de experienþe menite sã elimine rãul social, când se instituie dicta-
turi, sã evite rãul, când planeazã anumite pericole, sã-l combatã întotdeauna ca
pe o eroare umanã lipsitã de orice justificare. Democraþia, în aceastã perspectivã,
conduce spre o mai profundã înþelegere a fiinþei umane, spre o criticã expresã ºi
constantã a experienþelor politice promovate ºi susþinute de duºmanii libertãþii.
„Rãul cel mai mic“ constã în opþiunea pentru democraþie, pentru apãrarea ei,
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susþine ºi conchide Karl Popper, iar evaluarea sa se regãseºte ºi la alþi repre-
zentanþi de marcã ai filosofiei politice.Atributele libertãþii umane pot fi asigurate
— în opinia lui Fr. A. von Hayek — de o „constituþie a libertãþii“, care sã redea
valorile fundamentate de teorie politicã, de eticã ºi de antropologie (p. 233–238).

Totalitarismul— ca reflecþie filosoficã asupra terorii practicatã de unele sis-
teme politice mai ales în secolul al XX-lea — reprezintã un demers original de
regândire a fenomenelor de patologie politico-socialã, manifestate îndeosebi
prin imperialism, control social total, antisemitism. Sistemele totalitare — vezi,
îndeosebi, Hannah Arendt, Originile totalitarismului (p. 103–112), Karl Jaspers,
Culpabilitatea germanã (p. 81–91), Raymond Aron, Democraþie ºi totalitarism
(p. 323–331) — dezvãluie, când meditaþia este profundã ºi onestã, o teribilã
confruntare de destin dintre cei care cad în ispita atotputerniciei umane, susþinutã
de „aparatele politice“, ºi cei ce sunt marcaþi de experienþa neputinþei de a se
emancipa, de a-ºi proteja demnitatea, valoare mai importantã decât avuþiile,
decât onorurile. Societatea totalitarã dominã absolut ºi sigur toate grupãrile
umane, astfel cã aceasta — o datã realizatã — se impune ºi se manifestã ca o so-
cietate a „cadavrelor vii“ (p. 109).

Hegemonia ºi legitimitatea— vezi, în acest sens, Max Horkheimer, Theodor
W. Adorno, Dialectica luminilor (p. 47–57), Simone de Beauvoir, Al doilea sex
(p. 91–95), Antonio Gramsci, Caiete din închisoare (p. 62–81), Albert Camus,
Omul revoltat (p. 129–136), Leo Strauss, Persecuþia ºi arta de a scrie
(p. 146–160), Ernst Bloch, Principiul speranþei (p. 202–213) — sunt „stãri“,
sunt inseparabile de indispensabile ordinea politicã modernã. Asemenea „stãri“
sunt indispensabile atât pentru a accelera emanciparea omului, cât ºi pentru a
depãºi statutul de inferioritate a forþelor oprimate, pentru a întãri procesul revo-
luþionar susþinut spiritual de filosofia praxis-ului, de teoria criticã. Filosofia po-
liticã de dupã al doilea rãzboi mondial — ilustratã mai ales de numele ºi de
titlurile menþionate — a rafinat analizele asupra necesitãþii ca guvernarea sau de-
mocraþia politicã exercitatã de o anume forþã socialã sã se realizeze mai ales prin
supremaþie culturalã, consideratã tip ideal de hegemonie, deoarece pune bazele
unei ordini politice asumate ºi înþelese, cu propensiune criticã. Hegemonia — ca
luptã culturalã de transformare socialã — se susþine pe sintezele de istorie a filo-
sofiei, de istorie a culturii, pe o concepþie lucidã ºi criticã despre lume, bazatã pe
conºtiinþa istoricitãþii.

*
* *

Operele reprezentative de filosofie politicã din primele decenii de dupã în-
cheierea celui de-al doilea rãzboi mondial evidenþiazã cu regularitate cã socie-
tãþile contemporane nu au reuºit, nici în Vest, nici în Est, o înaintare constantã,
exclusiv ascendentã, ci au cunoscut — pe fondul unor probleme diferite — o di-
namicã agitatã, sacadatã, cu stagnãri, cu forme de regres, cu „timpi morþi“.
Tendinþa dominantã de devenire a civilizaþiei contemporane — pe care repre-
zentanþii de frunte ai filosofiei politice au expus-o cu regularitate în scrierile lor
— traduce, însã, un progres impresionant, atât politic, cât ºi social, progres ce nu
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face lipsitã de sens strãdania de a descifra cauzele crizelor, ale sincopelor, ale
mersului ezitant ºi contradictoriu, datorat rezistenþelor ºi opoziþiilor forþelor so-
ciale conservatoare. Încheiem aceste referinþe asupra volumului Enciclopedia
operelor fundamentale ale filosofiei politice. Contemporanii. 1945–1970 amintind
cã acest eveniment ºtiinþific se datoreazã colectivului de cercetãtori ºi de co-
laboratori ai Institutului de ªtiinþe Politice, coordonat de dr. Ion Goian:
acad. Alexandru Boboc, drd. Adela Deliu, dr. Tatiana Disparte, dr. Mihai Milca,
drd. Henrieta Mitrea, dr. Lorena Pãvãlan Stuparu, drd. Rozmarie Pogoceanu,
drd. Cristian Popa, prof. univ. dr. Constantin Stoenescu, prof. univ. dr. Gheorghe
Stoica–Lencan, drd. Gabriela Tãnãsescu, Daniela Urjan, dr. Mihai D. Vasile.

ENCICLOPEDIA FILOSOFIEI POLITICE
DE LAMIJLOCUL SECOLULUI XX

ARISTIDE CIOABÃ

Cu lucrarea de faþã, apãrutã recent la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale, Ion Goian, împreunã cu colectivul ºtiinþific pe care-l coor-
doneazã, format din cercetãtori ºi universitari —Alexandru Boboc, Adela Deliu,
Tatiana Disparte, Mihai Milca, Henrieta Mitrea, Lorena Pãvãlan Stuparu,
Rozmari Pogoceanu, Cristian-Ion Popa, Constantin Stoenescu, Gheorghe
Lencan Stoica, Gabriela Tãnãsescu, Daniela Urjan ºi Mihai D. Vasile — a ajuns
la cel de-al treilea volum din seria care concretizeazã proiectul Enciclopediei
operelor fundamentale ale filosofiei politice, inauguratã în 2001 cu Epoca
modernã.
Dedicat Contemporanilor 1945–1970— volumul la care ne referim opereazã

o selecþie judicioasã dintre operele unei perioade complexe, în care filosofia
politicã s-a vãzut mai mult ca oricând provocatã nu doar de problemele exis-
tenþiale ale epocii, ci ºi de contestarea statutului sãu teoretic din partea abor-
dãrilor teoretico-metodologice scientiste, cele mai serioase þinând de ºtiinþa po-
liticã dominatã la jumãtatea secolului trecut de comportamentalism ºi teoria
sistemicã. De altfel, unul dintre criteriile distinctive în raport cu filosofia politicã
pe care ºtiinþa politicã ºi-l însuºeºte din arsenalul metodologic al pozitivismului,
viza tocmai decizia de a promova o abordare empiricã, eliberatã de valori ºi, prin
urmare, testabilã în mod concret ºi obiectiv. Reproºul principal fãcut filosofiei
politice constând tocmai în cantonarea acesteia în deducþiii speculative, ce
propun o explicaþie abstractã în legãturã cu care nu se poate stabili dacã este ade-
vãratã sau falsã; sau cã ar fi preocupatã mai degrabã de trecut ºi incapabilã sã
prescrie scopuri politice, concepþii coerente despre nevoile ºi problemele lumii
prezente.
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În ceea ce priveºte problematica abordatã, pe lângã temele perene ale filo-
sofiei politice, o preocupare majorã a constituit-o reflecþia asupra societãþii ºi
omului epocii moderne, responsabili de crizele ºi tragediile secolului XX, pe
fundalul confruntãrii radicale a marilor sisteme economice ºi ideologice repre-
zentate de societãþile libere ºi cele de facturã totalitarã.
Ecourile acestui gen de provocãri se resimt ºi în operele asupra cãrora se

opresc analizele grupului de autori ai Enciclopediei. Drept urmare, cum remarcã
pe bunã dreptate ºi Ion Goian în studiul introductiv, impactul ideologic asupra
practicii ºi gândirii politice n-a putut fi contracarat cu succes nici de cãtre filo-
sofia politicã — ca reflecþie criticã independentã asupra temeiurilor autoritãþii ºi
ordinii politice.
Temele clasice ale filosofiei politice sunt ilustrate în primul rând de opere

precum Dreptul natural ºi istoria (Leo Strauss), care se intereseazã de „natura
umanã reflectatã în ideea despre dreptul natural în opoziþie cu istoricitatea
omului ºi a umanitãþii (p. 189), sau prin Persecuþia ºi arta de a scrie a aceluiaºi
autor, în care metoda de interpretare a textelor clasice se împleteºte cu reflecþiile
asupra cauzelor care ar explica criza civilizaþiei moderne. Alte probleme cru-
ciale, cum sunt raporturile dintre stat ºi popor, elementele constitutive ale sta-
tului ºi drepturile omului; instituirea societãþii ºi unicitatea (totalitatea) dintre
stat, individ, spirit, drept public ºi privat; funcþia mitului ºi a altor puteri cultu-
rale în viaþa omului ºi în exercitarea dominaþiei statului asupra indivizilor, sunt
abordate în lucrãri filosofice precum Omul ºi statul (Jacques Maritain), Geneza
ºi structura societãþii (Giovanni Gentile), Mitul Statului (Ernst Cassirer). Nu
lipsesc nici analize asupra unor opere filosofice consacrate teologiei politice
medievale (Carl Schmitt, Ernst H. Kantorowicz) sau momentelor cheie ale mo-
dernitãþii din perspectiva ordinii politice a dreptului public european ºi relaþiilor
internaþionale (Legea Pãmântului— de Carl Schmitt).
Un domeniu de reflecþie în care intruziunea ideologicã îºi pune o amprentã

pronunþatã se circumscrie principalelor sisteme social-politice ale secolului XX,
sau confruntãrilor democraþiei ºi totalitarismului, dupã titlul uneia din lucrãrile
lui Raymond Aron. Problema totalitarismului ºi a condiþiei umane se regãseºte
ºi în alte lucrãri, precum Culpabilitatea germanã (K. Jaspers) sau Originile tota-
litarismului (Hanah Arendt), care abordeazã sub acest termen nazismul ºi
stalinismul din unghiul a trei criterii definitorii: tentativa statului totalitar de a
legitima forþa brutã, hegemonia partidului de masã ºi rolul charismatic al li-
derului (p. 110). Aici s-ar fi cuvenit, poate, sã fie reþinutã ºi o altã lucrare impor-
tantã — Totalitarian Dictatorship and Autocracy (1956) de Carl J. Friedrich ºi
Zbigniew Brzezinski — pentru a contura mai bine modurile de abordare a totali-
tarismului.
Analiza influenþei ideilor filosofice asupra configurãrii ºi funcþionãrii so-

cietãþilor umane capãtã o formulare exemplarã în lucrarea lui Karl Raimund
Popper — Societatea deschisã ºi duºmanii ei (1945). Autorul oferã o perspectivã
clarã criticii fundamentelor teoretice ale totalitarismului, identificate în ceea ce
numeºte istoricism, adicã gândirea profeticã ce a dominat filosofia ºi politica de
la Platon la Hegel ºi Marx, în virtutea cãreia mersul istoriei ar fi determinat,
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sensul ei putând fi prevãzut ºi cunoscut cu ajutorul metodei raþionale. Aºa cum
aratã autorul studiului consacrat acestei opere, Popper opune presupoziþiei amin-
tite o redefinire a principiului raþionalitãþii, ca un principiu minimal aplicabil
abordãrii ºi corectãrii discuþiilor politice asupra convingerilor ºi teoriilor, neig-
norând deci caracterul failibil al acestor demersuri ºi asumând responsabilitatea
consolidãrii instituþiilor politice ºi societãþii deschise, deci a democraþiei care ne
poate apãra de opresiunea totalitarã.
Democraþia, sub aspectul condiþiilor care o favorizeazã ºi al valorilor din

care se inspirã, formuleazã tema predilectã a altor lucrãri fundamentale precum
Constituþia libertãþii (Fr. A. von Hayek), Patru eseuri despre libertate (Isaiah
Berlin), Capitalism ºi libertate (Milton Friedman), Capitalismul ºi duºmanii sãi.
Ce înseamnã laissez-faire (Ludwig von Mises).
O criticã severã a raþionalismului în politicã, din perspectivã conservatoare,

conþine lucrarea lui Michael Oakeshot — Raþionalismul în politicã ºi alte eseuri
(1962). Incriminat drept sursã a rãului introdus în politicã prin abstractizãrile ºi
reþetele ideologice, raþionalismul este confruntat de autor în numele valorii
exemplare pe care o atribuie cunoaºterii experienþei, tradiþiei, asumãrii libertãþii
concrete, naturale a omului într-o societate axatã pe asimilarea câtorva precepte
liberale elementare, precum împãrþirea puterii, proprietatea privatã, supremaþia
dreptului ºi acceptarea diversitãþii (p. 305).
Din o cu totul altã perspectivã, Eric Voegelin, în Noua viaþã politicã (1952)

încearcã sã recupereze semnificaþia iniþialã a ºtiinþei politice ca discurs poli-
tico-filosofic asupra principiilor esenþiale ale existenþei umane, respingând ºi el
pozitivismul ca incapabil sã descopere realitatea transcendentalã, singura în mã-
surã sã ofere rãspuns la problemele fundamentale ale acestei existenþe. Simpto-
mele crizei spirituale ºi politice a lumii moderne sunt dupã el inseparabile de
atitudinea gnosticã „secularã“ a curentelor de gândire moderne ºi contemporane,
care întrevãd soluþia salvãrii omenirii prin anihilarea lumii vechi ºi crearea unei
lumi noi, reconstruitã raþional ºi în contradicþie cu ordinea eternã a fiinþei, pe
care ºtiinþa politicã n-ar trebui s-o ignore în explorãrile sale (p. 171).
Enciclopedia include de asemenea ºi alte lucrãri interesante. Unele dintre ele

sunt apropiate ca demers ºi metodologie de ºtiinþa politicã teoreticã ºi alte ºtiinþe
sociale, precumO teorie economicã a democraþiei (Anthony Downs) sau Calculul
consensului. Bazele logice ale democraþiei constituþionale (J. M. Buchanan ºi
G. Tullok).
Autorii studiilor consacrate operelor filosofice din acest volum reuºesc sã

prezinte în mod explicit ºi accesibil conþinutul acestora, încadrându-le în creaþia
de ansamblu a fiecãrui filosof ºi în evoluþia ideilor politice. Nu puþine dintre
studii reprezintã exegeze autentice, judicios ºi amplu documentate. Volumul
constituie o lucrare enciclopedicã utilã ºi salutarã în spaþiul cultural-ºtiinþific
românesc, un moment intermediar necesar în fortul editorial de traducere a ope-
relor fundamentale ºi cel de elaborare a unei istorii a ideilor politice.
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CETATEA CITITORULUI-REGE: UN SPAÞIU
AL RECUNOAªTERII, UN TIMP AL RECUNOªTINÞEI

LORENA PÃVÃLAN STUPARU

Procesul (sau parcursul) recunoaºterii este propriu gândirii simbolice: or-
dinea simbolicã este ordine a recunoaºterii, chiar ºi atunci când nu dezvãluie, ci
mai curând ascunde cifrul unui secret. Recunoaºterea este momentul esenþial al
oricãrei operaþii sau acte simbolice, ea fiind într-un fel scopul ºi noima acestei
complicate trude omeneºti vechi de când lumea, sublimatã în jocul cu irecognos-
cibilul: evident, pentru a-l face cognoscibil, atât cât se poate.
Ce anume, pe cine, când sau cum recunoaºtem? Polisemia cuvântului „recu-

noaºtere“ este pusã în evidenþã prin sensurile înregistrate de Emille Littré în
Dictionnaire de la langue francaise (compus ºi publicat de autor între anii
1859–1872) care sunt confruntate de Paul Ricoeur în cartea la care ne referim cu
acelea din Grand Robert de la langue francaise, ediþia a II-a, 1985 (sub direcþia
lui Alain Ray). Din aceastã prezentare paralelã rezultã cã ideile în jurul cãrora
graviteazã vocabula „recunoaºtere“ sunt reductibile la trei, ºi anume: „a recu-
noaºte“ poate însemna a înþelege un obiect cuprinzându-l prin spirit, prin gân-
dire, legând între ele imagini sau percepþii privitoare la acesta, sau a distinge, a
identifica, a cunoaºte prin memorie, judecatã sau acþiune; „recunoaºterea“ mai
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poate însemna a accepta sau a considera ceva adevãrat ca atare; „recunoºtinþa“
înseamnã gratitudinea faþã de ceva sau cineva anume (o acþiune, o persoanã).
Ecuaþia finalã dintre recunoaºtere ºi recunoºtinþã (omonime în limba francezã)
relevã trecerea vocabulei de la diateza activã, la diateza pasivã: recunosc activ
ceva anume, mã recunosc pe mine însumi ºi pretind la rându-mi recunoaºtere.
Cercetarea filosofului francez parcurge trei etape principale, corespunzãtoare

celor trei sensuri de bazã desprinse din confruntarea lexicograficã, grupate în trei
studii: I. Recunoaºterea ca identificare; II. Recunoaºterea de sine; III. Recu-
noaºterea mutualã.
Primul studiu începe cu examinarea metodei lui Descartes de distingere a

adevãrului de fals, pentru a face posibilã vorbirea despre un „parcurs al iden-
titãþii“. Acesta se desfãºoarã între momentul identificãrii a ceva anume recu-
noscut ca diferit (altul) faþã de orice altceva, trecând prin identificarea „cuiva“
în contextul „rupturii cu concepþia despre lume ca reprezentare“ (p. 360) ºi mo-
mentul construirii tranziþiei de la „cineva“ cãtre „sine însuºi“ (în capacitãþile sale),
operaþie posibilã ºi datoritã unei sinonimii între „atestare“ ºi „recunoaºtere“.
În studiul al doilea (în special în ultima secþiune) se stabileºte o punte între

formele individuale ºi formele sociale susceptibile a face tranziþia între recu-
noaºterea de sine ºi recunoaºterea mutualã: „Legãtura simbolicã între repre-
zentãrile colective ºi instaurarea legãturii sociale a marcat o fazã decisivã în pro-
cesul prin care formele de identitate devin din ce în ce mai complexe“ (p. 217).
Tema drepturilor îl ajutã pe filosof sã înainteze în discurs (sau în parcurs),
urmãrind cum recunoaºterea-atestare devine revendicare, dreptul de a cere, în
numele ideii de justiþie socialã.
Paralel cu discursul identitãþii se desfãºoarã acela al alteritãþii. Studiul al

treilea porneºte de la Hobbes ºi Hegel, pentru a ajunge la „multiculturalism ºi
politica recunoaºterii“ în contextul „luptei pentru recunoaºtere“ ce sugereazã
tocmai o desirabilã „stare de pace“. Problematica multiculturalismului este dupã
Paul Ricoeur aceea care a contribuit cel mai mult la popularizarea (împinsã pânã
la banalizarea) temei recunoaºterii. Miºcãrile feministe, ale minoritãþilor de cu-
loare sau ale colectivitãþilor minoritare au în comun nevoia celor care le aparþin
de a le fi recunoscutã identitatea distinctã de minoritãþi defavorizate. Este vorba
de o identitate precizatã în plan colectiv, iar revendicãrile egalitare în plan social
pun în joc stima de sine, mediatizatã de instituþiile publice ale societãþii civile,
(cum ar fi universitatea, ºi în final de însãºi instituþia politicã).
Paul Ricoeur invocã eseul lui Charles Taylor intitulat chiar Politica recu-

noaºterii, care gãseºte în spectacolul luptelor pentru recunoaºtere purtate de
grupurile minoritare sau subalterne „o confirmare a tezei cã identitatea noastrã
este parþial formatã prin recunoaºtere sau prin absenþa acesteia, sau, mai mult
decât atât, prin greºita percepþie a celorlalþi asupra noastrã“ (p. 312). Charles
Taylor, observã Paul Ricoeur, concentreazã discuþia în jurul „politicii dife-
renþei“, pe care o opune aceleia bazate pe principiul egalitãþii universale. Pentru
Paul Ricoeur, în trecerea de la o politicã la alta este vorba mai curând de o
„glisare“, decât de opoziþia frontalã, suscitatã de schimbarea definiþiei statutului
egalitar implicat de însãºi ideea de demnitate. Egalitatea însãºi ar impune un tra-
tament diferenþiat, pânã la „discriminarea inversatã“. Universalismului abstract
i se reproºeazã faptul de a fi rãmas „orb la diferenþe“, în numele „neutralitãþii
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liberale“ de aici conflictul între „douã politici egal întemeiate pe noþiunea de
respect egal“ (p. 313).
La începutul parcursului care urmãreºte stadiile luptei pentru recunoaºtere,

Paul Ricoeur observã opoziþia între versiunea „stãrii de naturã“ la Hobbes ºi te-
zele fondatoare ale ºcolii „dreptului natural“.
Dupã filosoful francez Leviathanul se remarcã prin aceea cã exclude orice

motiv originar moral, nu numai pentru ieºirea din starea de rãzboi al tuturor îm-
potriva tuturor, dar ºi pentru a-l recunoaºte pe celãlalt drept partener de compe-
tiþie, de suspiciune, de afectivitate sau de glorie. Hegel, aminteºte Ricoeur, a oferit
cu privire la aceasta un puternic instrument speculativ, punând în serviciul pro-
cesului de realizare efectivã a conºtiinþei sau a Spiritului, resursele negativului:
„nu se uitã uºor paginile despre crimã ca generator al normativitãþii“ (p. 316).
În corelaþie cu modelele succesive ale recunoaºterii, prin strãlucitul exerciþiu

de hermeneuticã post-analiticã al filosofului acþiunii sunt identificate „încre-
derea în sine“, „respectul“ ºi „stima de sine“. La un moment dat, sarcina pe care
ºi-a propune filosoful în regiunea recunoaºterii ia forma unei întrebãri neli-
niºtite: „Oare pretenþia de recunoaºtere afectivã, juridicã ºi socialã, prin stilul ei
militant ºi conflictual, nu se descompune într-o cerere la nesfârºit, figurã a «infi-
nitului rãu»“?
Problema nu priveºte numai sentimentele negative de lipsã a recunoaºterii,

dar ºi atestãrile (capacitãþile, competenþele) cucerite, lãsate astfel pradã unei
cãutãri insaþiabile, tinzând spre o nouã formã de „conºtiinþã nefericitã“, fie ca
specie a unui invincibil sentiment de victimizare, fie a unei „neobosite postulãri
de idealuri excepþionale“ (p. 317–318).
Pentru ilustrul filosof alternativa la ideea de luptã în procesul recunoaºterii

constã în cãutarea experienþelor paºnice de recunoaºtere mutualã, întemeiate pe
meditaþia simbolicã, sustrase atât ordinii juridice, cât ºi aceleia a schimburilor
negustoreºti. În acest sens, ideea de luptã pentru recunoaºtere este cuplatã cu
ceea ce Paul Ricoeur numeºte, împreunã cu Luc Boltanski, „stare de pace“ (for-
mulã care ar mai putea fi tradusã ºi ca „stare de împãcare“, „condiþii de pace“,
„stare de armonie“). Modelele culturale europene ale acestei stãri (ideale) au
denumiri care provin din limba greacã: philia, cu semnificaþia aristotelicianã a
iubirii din Etica Nicomahicã, vizând în mod precis reciprocitatea, condiþie a re-
cunoaºterii mutuale în prietenie, ceea ce aproprie aceastã ultimã noþiune de ideea
de justiþie; „eros“, cu semnificaþia platonicianã a iubirii ca pasiune eternã, „delir
divin“, dar totodatã ºi aspiraþie luminoasã spre unitate (dupã Denis de
Rougemont, L’Amour et L’Occident); agape, cu semnificaþia creºtinã ºi post-
creºtinã, care înseamnã o acþiune pozitivã ºi transformatoare, renunþare la
egoism, ascultarea lui Dumnezeu în suprema poruncã de iubire a aproapelui.
Aceastã din urmã accepþiune face posibilã tratarea iubirii, împreunã cu senti-

mentul justiþiei, drept „competenþe“ (sau „capacitãþi“) în cadrul unei sociologii
a acþiunii, aºa cum o dovedeºte Luc Boltanski în L’amour et la justice comme
competences (Paris, Metaille, 1990), în special în a doua parte, Agape. Une
introduction aux etats de paix (apud Ricoeur, op. cit., p. 319).

Agape, observa Ricoeur, pare a respinge din start chiar ºi ideea recunoaºterii
mutuale, în mãsura în care practica generoasã a darului-dãruirii (care plaseazã
discuþia pe terenul recunoaºterii simbolice, ºi nu în sensul în care Marcel Mauss,
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în Essai sur le Don. Forme et raison de l’echange dans les sociétés archaiques
considera darul subcategoria generalã a schimburilor), cel puþin în forma sa
„purã“, aceea fixatã de Sfântul Apostol Pavel în Întâia epistolã cãtre Corinteni,
nu pretinde recompensã: „Dragostea îndelung rabdã: dragostea este binvoitoare,
dragostea nu pizmuieºte, nu se laudã, nu se trufeºte. Dragostea nu se poartã cu
necuviinþã, nu cautã ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeºe rãul. Nu se
bucurã de nedreptate, ci se bucurã de adevãr“ (Corinteni, 13, 4–6).
Or, într-o lume a calculului ºi a echivalenþei, cel care adoptã atitudinea

descrisã prin modelul cultural descris mai sus, denominat drept agape, cetãþeanul
cãruia „sociologia acþiunii îi recunoaºte o faþã ºi un comportament“ (p. 326) se
simte derutat, pentru cã el este incapabil de „conduite justificative“. Figura de
neuitat a acestui tip uman este aceea a „Idiotului“, întruchipat în viziunea lui
Dostoievski de prinþul Mîºkin. Deºi se bucurã de o „stupefiantã“ capacitate de
înþelegere a unor situaþii tensionate, care îi reclamã prezenþa acolo unde este
vorba de disputã ºi contestaþie, acþiunile sale ar putea fi caracterizate, dupã
Ricoeur, mai curând în termeni de justeþe, decât de justiþie. Acest exemplu
ilustreazã totodatã situaþiile concrete de viaþã în care partenerii „basculeazã“
(Boltanski) între regimul instaurat prin agape ºi acela al justiþiei (în care agape
ºi-a pierdut puritatea, supunându-se regulilor echivalenþei). Aceasta þine de „pa-
radoxurile darului ºi contradarului“ într-o „logicã a reciprocitãþi“ (p. 327).
Cvasiindiferenþa la posibilitatea de a primi înapoi ceva cel puþin echivalent

cu ceea ce a dãruit, proprie omului înclinat spre agape stabileºte distanþa realã
dintre cuplurile de termeni „a da“–„a primi“ ºi „a primi–a da“, dar aceasta este
în acelaºi timp mãritã ºi depãºitã prin „etica gratitudinii“ (p. 353), înruditã, am
putea spune, cu gratuitatea ce caracterizeazã „stadiul estetic“ al dezvoltãrii
morale; altfel spus, cu o vorbã româneascã, „nu se ºtie cine dã ºi cine primeºte“.
Cu toate precizãrile de rigoare, „lupta pentru recunoaºtere va rãmâne,

probabil, interminabilã: dar cel puþin experienþele recunoaºterii efective în
schimbul de daruri, în principal în faza lor festivã, conferã luptei pentru recu-
noaºtere siguranþa unei motivaþii care o distinge de apetitul pentru putere ºi o
þine la adãpost de fascinaþia pentru violenþã, stare nici iluzorie, nici zadarnicã“
(p. 354). La aceastã consideraþie edificatoare a autorului cãrþii Parcours de la
reconnaissance, dincolo de culmile cele mai îndepãrtate ale interpretãrilor filo-
logice, filosofice, teologice sau estetice mai putem adãuga ºi gândirea politicii
globalizãrii, stabilind premisele intelectuale ale unei necesare recunoaºteri mu-
tuale reciproce a statelor incluse în proiectele includerii într-o formã (simbolicã)
de organizare transnaþionalã ca partenere egale de dialog.
Dar „recunoaºterea“ însoþeºte orice manifestare concretã trãitã ºi privitã cu

atenþie într-un spaþiu public, cu atât mai mult, cu cât acesta este proiectat la di-
mensiune culturalã. Astfel, o secvenþã dintr-un parcurs precum acela efectuat de
Paul Ricoeur pentru a vedea dacã este posibilã o filosofie a recunoaºterii la fel
de demnã ca multele filosofii ale cunoaºterii... recunoscute, poate fi consideratã
ºi incursiunea într-un târg de carte. Cum ar fi Bookarest 2005 din 1–5 iunie,
manifestare gãzduitã pentru ultima datã în acest an de Teatrul Naþional din
Bucureºti. Pe urmele cãrþilor, pe „aleile“ târgului, cãutând în piaþa cãrþilor, viaþa
lor ºtiinþificã (sau fantasticã), filosoficã (sau literarã), istoricã (sau mitologicã),
recunoaºtem în toate sensurile: ceea ce am mai cunoscut ºi am uitat, ºi care ne
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este re-amintitã de ceva sau cineva anume — o carte, un autor; ceea ce nu am
mai cunoscut niciodatã ºi ne este dat sã întâlnim acum pe baza unor indicii — o
carte nouã, un autor nou; ceea ce refuzãm (în subiectivitatea sau în „raþiunea“
noastrã) sã acceptãm, dar trebuie sã admitem ca evident, ca pe ceva sau cineva
care se impune — o carte valoroasã sau de succes, magnetismul unui autor. Un
târg de carte este (cel puþin din partea cititorului) un spaþiu de manifestare
profanã (mãcar cã paradoxalã) a tendinþei nostalgice spre agape, recunoaºtere
nereciprocã, gratitudine necondiþionatã faþã de cartea ºi autorul în care ne re-
cunoaºtem, formator, pãrþi din propria identitate, care se poate converti într-un
complicat gest care þine de „etica gratitudinii“: aceea a autorului faþã de cititorul
care a primit cu drag darul scrisului sãu (pus în evidenþã îndeosebi în momentele
festive ale „ºedinþelor de autografe“).
În fine, îmi place sã-mi închipui târgul de carte ca micro-polis, ca o cetate a

cetãþenilor cititori liberi, prefigurând „cetãþenia într-o societate bazatã pe cu-
noaºtere“. În care oricât de neînsemnat ar fi cetãþeanul-cititor, tot are parte, ºi
anume participã la exercitarea unei puteri dobândite nu atât prin luptã, cât prin
înnobilare: prinþi ai cititului, aflaþi sub „protecþia“ autorului-suveran, capabili
oricând sã-ºi creeze în minte cetatea idealã, pentru cã o pot recunoaºte.
În orizontul temei recunoaºterii (ºi în timpul târgului de carte) o formulã

fenomenologicã precum „absenþa este mai autenticã decât prezenþa“ îºi poate
descãrca o bunã parte din bagajul ei sugestiv de intenþionalitate. Remarcabilul ºi
fascinantul filosof francez Paul Ricoeur s-a stins din viaþã la venerabila vârstã de
92 de ani, la jumãtatea lunii mai a acestui an, este cum se spune „absent“ dintre
cei vii, dar la standul Editurii Polirom ne întâmpinã cea mai recentã apariþie
româneascã pe anul 2005 a unei cãrþi semnate de el:Despre traducere. Unde este
postulatã posibilitatea traducerii „ca o condiþie apriori a comunicãrii“. Am adãugat
aceasta, pentru cã în unele cazuri, „parcursul“ poate fi tradus prin „pelerinaj“.

Eratã:

În numãrul 1/2005, tom II al Revistei de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale, la articolul „Despre minciunã. Câteva surse clasice ale moralei
politice (Sofocle, Platon, Machiavelli)“ se cuvin urmãtoarele rectificãri:
— p. 135 — sfârºitul paragrafului al doilea se va citi „precede“, în loc de

„prevede“;
— paragraful al treilea de va citi „complexul arc-luptãtor fiind comparabil“,

în loc de „complexare“;
— paragraful al patrulea se va citi „pragmaticã“ în loc de „programaticã“;
— paragraful al cincilea de va citi „homerice“ în loc de „himerice“;
— paragraful al ºaselea se va citi „ºtie“, în loc de „ºtiu“;
— p. 136 — paragraful al treilea se va adãuga „replica autohtonã a

Principelui lui Machiavelli“;
— paragraful al patrulea, se va citi „experimentat“ în loc de „exprimat“;
— p. 137 — paragraful al doilea se va adãuga dupã „Principele“, „rãul“;
— paragraful al treilea se va citi „observaþia“ în loc de „observaþii“;
— paragraful al ºaselea se va citi „aceea“ în loc de „acea“.
Cu scuzele de rigoare, L.P.S.
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