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Résumé. Cet article se propose l’interprétation de quelques aspects du
pouvoir du coté de l’individu. Par l’inclusion de la notion moderne de
l’individu du point de vue philosophique ( examiné par Alain Renaut
comme dimension nouvelle du concept de subjectivité) dans le contexte du
pouvoir politique, on peut découvrir des nouvelles significations, concernant
la puissance des certaines attitudes civiques et éthiques de l’individu.

În condiþia postmodernã în care „suveranitatea“, „statul de drept“, „legile de
interes general“, „sarcinile de serviciu public“ sunt noþiuni sau „credinþe“ demo-
cratice aflate într-o stare avansatã de relativizare ºi degradare (Braud), specificul
puterii politice poate fi determinat în funcþie de felul în care exerciþiul acestui tip
de acþiune umanã cu o dinamicã proprie (ºi nu rezultantã a infrastructurilor eco-
nomice ºi sociale) rezolvã „problema binelui politic sau a rãului politic“ (Ricoeur)1;
sau în funcþie de stilul în care aceastã lucrare desfãºuratã „în primul rînd (...) pe
bazã de reprezentare“ (Braud)2 îi manipuleazã pe oameni.

Din acest punct de vedere, putem deduce, din sfera binelui politic fac parte
regimurile democratice în care puterea este în principiu în serviciul cetãþeanului
ºi câºtigatã prin concurenþã loialã, în timp ce regimurile autoritare, dictatoriale
sau totalitare se situeazã, în funcþie de duritatea mãsurilor prin care se impun,
mai la marginea sau mai spre interiorul sferei rãului politic.

Dacã politicul în sine, „autonom“ este ceva raþional, „aristotelician“, împli-
nindu-ºi în chip fericit funcþia arhitectonicã în edificarea Statului ºi în organiza-
rea comunitãþii prin care individul se „umanizeazã“3 — chiar ºi în interiorul
celei mai bune dintre lumile politice posibile, aceea democratã, — jocul politic
constând în cucerirea ºi conservarea puterii þine de latura „sumbrã“ ºi „iraþionalã“4
a politicii.

Aºadar puterea poate fi asociatã unei valori negative a condiþiei umane.
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Dorinþa de putere ºi puterea (fascinaþia ei, miraculosul ei, am putea spune) sunt,
împreunã cu neliniºtea, seducþia ºi frustrãrile, „cuvintele-cheie necanonice“ ale de-
mocraþiei (Braud). Aici sunt puse în joc atracþia, aversiunea sau plãcerea, prin jocul
simulacrelor ºi al spectacolelor competitive oferite cetãþenilor — exceptându-i pe
aceia situaþi la „nivelul zero al emoþiei“5, indiferenþi faþã de politicã.

Dar aceastã „tribunã“, acest „teatru“ este ºi locul principal în care cetãþeanul,
individul, subiectul politic îºi poate manifesta nestingherit nemulþumirile (con-
form statutului democratic) ºi inepuizabilul talent de a parodia ºi ridiculiza pute-
rea, ajungând uneori, în acest cadru, la desãvârºire.

Paradoxurile politicului sunt luate în considerare, de pildã, aºa cum aratã
Johann Michel6, în multe dintre textele lui Paul Ricoeur: fie pentru a exprima, în
cursul unei discuþii cu Hannah Arendt, „dualitatea politicã între legãtura orizon-
talã a faptului de a trãi împreunã (coabitarea) ºi legãtura verticalã a dominaþiei“7;
fie pentru a arãta, în cursul unei discuþii cu Michael Walzer ºi cu sociologii
Boltanski ºi Thevenot, faptul cã „cetatea civicã“ sau sfera propriu-zis politicã
este în acelaºi timp o „cetate înglobatã“, guvernatã de regulile competiþiei pentru
putere, ºi o cetate „înglobantã“, în mãsura în care îºi propune sã dea formã con-
vieþuirii umane, sã construiascã cetãþenia ºi sã fixeze regulile coexistenþei între
diferitele „cetãþi“8.

În acest orizont hermeneutic adjectivul „înglobat“ caracterizeazã „politica“,
ce ne apare astfel în calitatea ei de principiu activ al dezbinãrii, în timp ce adjec-
tivul „înglobant“ caracterizeazã „politicul“, în calitatea lui de principiu coagu-
lant, de formã a existenþei cetãþii sau statului, de „esenþã“ neschimbãtoare a fap-
tului cã indivizii umani se adunã mai mulþi la un loc pentru a deveni mai puter-
nici ºi îºi instituie norme ºi legi pentru a-ºi putea duce la împlinire rostul superior
al apariþiei lor.

Pentru a preîntâmpina dezvoltarea relelor pe care le aduce politica, neajun-
suri care devin la un moment dat proprii statului, pentru a garanta autonomia po-
liticului, prevederea unor mecanisme (în spiritul liberalismului politic) de con-
trol al alegerilor libere, democratice ºi pluripartite, de asigurare a separãrii efec-
tive a puterilor ºi a protecþiei libertãþilor fundamentale, apare drept necesarã9.

Teza autonomiei politicului este în acelaºi timp legatã, pentru Paul Ricoeur,
de caracterul „imemorial“ (de „originea fãrã începuturi“) al „tradiþiei autoritãþii“10.

Dar aceastã veche tradiþie a autoritãþii ce întemeiazã autonomia politicului în
sensul arãtat mai sus intrã în coliziune, în epoca modernã, cu teza autonomiei in-
dividului la nivelul oricãrei componente posibile a personalitãþii sale.

Dupã Alain Renaut, istoria filosoficã a modernitãþii este sinonimã cu înþele-
gerea „felului în care se articuleazã rolurile subiectivitãþii cu cele ale individua-
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litãþii“11 ºi aici putem observa continuarea programului intelectual deschis prin
„La pensee soixantehuitarde“ împreunã cu Luc Ferry. Acesta din urmã, la rândul
sãu, în Homo Aestheticus. L’invention du gout a l’age democratique (1990), re-
discutã „marile momente conceptuale ale unei istorii a individualismului demo-
cratic sau ale subiectivitãþii moderne“, observând pe de o parte nãruirea ideii de
subiect odatã cu ascensiunea filosofiei nietzscheene ºi a psihanalizei, iar pe de
alta cum „printr-un paradox demn de cultura noastrã democraticã, decretul mor-
þii omului (de care s-a fãcut mare caz prin anii ºaizeci, dar a cãrui cronicã fusese
deja þinutã de Nietzsche) a fost însoþit de o revendicare a autonomiei cum, fãrã
îndoialã, nu s-a mai vãzut în istoria umanitãþii. La nivel global, în societãþile li-
beral-social-democrate care sunt ale noastre, urgenþa libertãþii, înþeleasã ca fa-
cultate umanã de a-ºi da propria lege, nu a fost niciodatã, orice s-ar spune, atât
de puternicã“12.

Alain Renaut adoptã premisa potrivit cãreia „modernitatea omogenã“ se ma-
nifestã ca „raportare la lumea în care omul se afirmã ca putere de fondare a acte-
lor ºi a reprezentãrilor sale, a istoriei, a adevãrului ºi a legii“, iar aceastã atitu-
dine defineºte subiectivitatea „în sensul în care apariþia omului ca subiect con-
sacrã poziþia acestuia de sub-jectum, de subiacent pe baza cãruia, de acum, totul
va trebui sã se sprijine“13. Filosoful francez percepe în manifestarea acestei moder-
nitãþi omogene „desfãºurarea metafizicii subiectivitãþii, deci ºi a procesului (care
defineºte umanismul) prin care omul se instaleazã în centrul existentului“14.

Acest fenomen specific epocii moderne este analizat de René Guenon dintr-o
perspectivã criticã încã din anii patruzeci, în cartea Criza lumii moderne. Pentru
René Guenon, individualismul reprezintã acelaºi lucru desemnat în epoca
Renaºterii prin „umanism“ ºi caracterizeazã „punctul de vedere profan“15. Aces-
ta din urmã se confundã, pentru Guenon, cu spiritul antitradiþional, în care se
concentreazã toate tendinþele specifice lumii moderne, ale cãrei manifestãri sunt
„limitate“ ºi „aberante“. De aceea, noutatea ultimelor secole de istorie o repre-
zintã „o civilizaþie edificatã în întregime pe ceva pur negativ, pe ceea ce am pu-
tea numi absenþã a principiului“16.

Altfel spus, deoarece în epoca modernã autoritatea ºi puterea sunt fondate pe
ceva trecãtor cum este individul (în zilele noastre George Bush, preºedintele
Statelor Unite ale Americii, este considerat omul cel mai puternic de pe planetã,
dar la rândul sãu recunoaºte în Dalai Lama simbolul pãcii universale), schim-
barea „subiectului“ apare ca singura tradiþie „evanescentã“, iar autonomia indi-
vidului ca „orizont al transcendenþei“. Acest traseu al înãlþãrii fiinþei umane pânã
aproape de „tronul ceresc“ este reconstituit de Alain Renaut. Pentru el moder-
nitatea în sens cultural este legatã de apariþia umanismului, iar în sens filosofic

42 LORENA PÃVÃLAN STUPARU 3

————————
11 Alain Renaut, Era individului. Contribuþii la o istorie a subiectivitãþii, traducere de Codrin Ciubotaru,

prefaþã de Florin Cântec, Iaºi, Institutul European, 1998, p. 16–17.
12 Luc Ferry, Homo Aestheticus. L’invention du gout a l’age democratique, Paris, Editions Grasset et

Fasquell, 1990, p. 11.
13 Alain Renaut, op. cit., p. 22.
14 Ibidem, p. 23–24.
15 Rene Guenon, La crise du monde moderne, Paris, Gallimard, 1946, p. 68.
16 Ibidem.



de naºterea ideii de subiect. Acest proces este urmãrit în termenii „devierii in-
dividualiste a subiectului“, cât ºi în termenii „devierii individualiste a umanis-
mului“ care marcheazã „era individului“. Istoria subiectivitãþii poate fi recon-
struitã þinându-se cont de distincþia dintre umanism, care presupune valorizarea
autonomiei, ºi individualism, care implicã valorizarea independenþei, ceea ce nu
exclude substituirea progresivã ºi diferenþiatã a subiectivitãþii cu individua-
litatea: „Individul rãmâne, bineînþeles, o figurã a subiectului, în acest sens tre-
buind sã se insiste asupra îndeplinirii condiþiilor fãrã de care individualismul nu
s-ar putea dezvolta, condiþii care sunt ºi cele ale modernitãþii, ºi anume cele pri-
vind încadrarea omului ca «valoare proprie» într-o lume non-intrinsec ierar-
hizatã; de asemenea ºi individualismul constituie, în mod sigur, o figurã sau un
moment al umanismului modern“17.

Printre condiþiile intelectuale care au contribuit la naºterea individualismului
un rol însemnat îl joacã metafizica subiectivitãþii, debutând cu sistemul lui Leibniz.
ConformMonadologiei, monadele diferã prin perspectivele lor, prin punctele de
vedere diferite în care reprezintã lumea, ceea ce conduce la afirmaþia cã existã
tot atâtea perspective, câte subiectivitãþi. Pornind de la constatarea cã subiectul
leibnizian este monada ca individ, A. Renaut aratã cum istoria subiectivitãþii
trece într-o istorie a individualitãþii, individualismul filosofic încheindu-se odatã
cu Nietzsche. Cum „de la cotitura leibnizianã încoace, modernitatea filosoficã a
cunoscut mai degrabã uitarea subiectivitãþii decât triumful acesteia“ (prin alu-
necarea spre ideea de individ), pentru reconstituirea filosoficã actualã este nece-
sarã evidenþierea „dimensiunii evanescente a subiectului“18.

Spre deosebire de individualitatea monadicã, subiectivitatea problematizatã
de Kant prin constatarea cã „faptul reprezentãrii ºi faptul conºtiinþei constituie
niºte enigme“ ajunge „la ea însãºi“ numai printr-o deschidere spre exterioritate
sau prealteritate. Aceasta se traduce, dupã Renaut, prin identificarea în consti-
tuirea subiectului a unei dimensiuni a transcendenþei depãºind autosuficienþa su-
biectului-monadã, ceea ce ar putea permite recompunerea subiectului „prin
reconstituirea adevãratei dimensiuni a libertãþii, cea pe care devierea umanistã a
individualismului o anulase în totalitate“19. Aceastã „rupturã a imanenþei“ face
posibilã deschiderea spre responsabilitate ºi autonomie: „pentru cã suntem fiinþe
finite, iar nu sfinþi, legea ni se impune din exterior“, dar totodatã „ruptura ima-
nenþei deschide astfel spre autonomia înþeleasã ca orizont al transcendenþei“20.

Din acest orizont al individului ca figurã a subiectului dotat cu imprescrip-
tibilul drept „monadologic“ la perspectivã proprie, prelungit în individualism ca
moment al umanismului, cucerirea de facto sau simbolicã a puterii depinde de
legãturile care pot fi stabilite între acest fenomen negativ în prea omenescul sãu
ºi demnitatea umanã.

Atunci când în lupta pentru demnitatea umanã fascicule autonome de pers-
pective (câte subiectivitãþi) izbesc ecranul „autonom“ al politicului, efectul se
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vede în iraþionalul ºi chiar „nerezonabilul“ ce caracterizeazã de-a lungul istoriei
politica oamenilor.

Aici practic nu prea se înnoadã, observa Blandine Barret–Kriegel, „nici alian-
þa adevãrului ºi a binelui pe care legislaþia divinã le-a poruncit fiinþei, nici armo-
nia logicii, eticii ºi esteticii ce i se dezvãluie aceluia care contemplã esenþele“21.
Viziunea aceasta fiind proprie filosofului, atunci când cariera acestuia îmbrãþi-
ºeazã la un moment dat ºi politicul, singurul lucru ce poate fi fãcut constã în
„studierea diverselor forme de guvernãmânt în perspectiva oferitã de concepþia
cã „fiecare cetate este constituitã în vederea unui anumit bine“ (Aristotel, Politi-
ca, Cartea I), cã „justiþia este esenþa societãþii“, în stabilirea anumitor tipologii,
sau în propunerea unor modele de societãþi perfecte, provocând astfel „imagi-
naþia regilor ºi a popoarelor“22.

Viaþa colectivã cotidianã în care se amestecã destinele individuale poate de-
veni totuºi decisivã în report cu opþiunile subiective, chiar ºi în timpurile cele
mai moderne. Este ceea ce constata Robert Schuman în 1953 la întâlnirile in-
ternaþionale de la Geneva. Acolo el afirma cã individul are o influenþã din ce în
ce mai micã asupra evoluþiei dezechilibrelor sociale ºi a instabilitãþii politice,
mai mult decât atât, cã „el se simte la bunul plac al colectivitãþii“, fiind „victima
erorilor ºi abuzurilor comise de aceasta“23, în sensul cã dacã omul european nu
mai este sclavul eliberat în funcþie de capriciile stãpânului sãu, el mai este încã
ameninþat de foamete ºi epidemii, de conflictele între mase umane rivale ºi de
crizele care zguduie din când în când naþiunile. Deºi datoritã emancipãrii politice
ºi multiplelor avantaje de ordin social omul „s-a putut înconjura de o anumitã
securitate pentru el ºi familia sa, el se simte încã expus unui nou tip de catastrofe
care pun în pericol colectivitãþile sau umanitatea în ansamblul sãu“24.

Totuºi, pe cât de slab ca individ neindependent în faþa manifestãrilor ira-
þionale majore din sfera geopoliticã sau la scara universului a cãrui raþiune rã-
mâne încã de nepãtruns, pe atât de puternic este individul ca subiect la nivelul
societãþii democratice în care trãieºte. Chiar dacã, aºa cum am vãzut, invocându-l
pe unul dintre pãrinþii Europei (Robert Schuman), autonomia individului nu este
deplinã (el nu îºi poate determina liber toate regulile la care se supune ºi toate
situaþiile în care evolueazã), în cadrul regimurilor democratice participative,
puterea lui este realã, în mãsura în care se foloseºte de ea, înþelegând prin putere,
conform dicþionarelor (aici, Petit Robert, 2007), faptul de a dispune de mijloa-
cele naturale sau ocazionale care permit o acþiune, capacitatea (legalã) de a face
un lucru, posibilitatea de a acþiona asupra cuiva sau a ceva, dreptul ºi posibili-
tatea de acþiune codificatã într-un domeniu precis.

Dincolo de faptul cã începând cu epoca modernã din definiþia identitãþii in-
dividului (a „esenþei“ sale filosofice) fac parte independenþa ºi autonomia care îl
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aºeazã „în centrul existentului“, puterea de cetãþean a individului constã în: ma-
nifestarea paºnicã sau violentã, dar fermã, în numele valorilor fondatoare ale de-
mocraþiei (egalitatea tuturor oamenilor în drepturi; împãrþirea ºi „rotirea“ puterii;
binele tuturor ca scop al acþiunii comune); participarea la asociaþii care apãrã
drepturile cetãþenilor, în deplina cunoºtinþã a tuturor dispoziþiilor legale recente
privind transparenþa procedurilor ºi a deciziilor puterii; posibilitatea de a face
parte din structurile oficiale care se creeazã sau care existã; dreptul la libera ex-
primare a pãrerii; întâlnirea cu aleºii care guverneazã ºi votarea acestora; în
cazul unei democraþii disfuncþionale, adresarea cãtre diferite organisme de re-
curs legal sau presiunea exercitatã prin intermediul presei scrise, al televiziunilor,
al Internetului.

Într-un regim democrat exerciþiul puterii cetãþenilor este un principiu garantat
constituþional, iar puterea politicã idealã este aceea care asigurã buna guvernare,
adicã respectul indivizilor de cãtre mandatarii care îºi cunosc responsabilitatea,
asigurând astfel transparenþa ºi eficacitatea deciziilor.

Între principiile puterii politice democratice ºi practica acesteia apar ºi deca-
laje, iar necesitatea mecanismelor de control ºi de asigurare a separãrii puterilor
ºi a protecþiei libertãþilor în vederea prevenirii relelor pe care le aduce puterea,
sesizate de Paul Ricoeur, devine un atu pentru puterea individului. Separarea
„puterilor“ poate însemna ºi o diminuare a „puterii“. Cei puternici depind unii
de alþii ºi de jocurile de culise, iar autoritatea, ca drept de a conduce ºi de a im-
pune supunere, este demistificatã în zilele noastre prin imaginile slãbiciunilor
omeneºti ale conducãtorilor despre care simplii indivizi apãraþi de indiscreþia
mass-mediei sunt pe deplin informaþi. Conducãtorii sunt adesea surprinºi de
camerele de luat vederi dansând, rãsturnându-se de pe scaun în timp ce ronþãie
ceva (ca sã nu mai vorbim de latura dezvãluirilor din viaþa intimã). Oare prin
aceastã strategie de psihanalizã colectivã postmodernã de relativizare se urmã-
reºte sã se arate cã totul poate fi luat ca o glumã, cã bufonul „regelui“ a fost înlo-
cuit de regele însuºi, cã e cazul ca oamenii sã nu se mai teamã de puterea poli-
ticã? Cã omul politic surprins ca individ este slab, în timp ce individul-cetãþean
ca spectator-critic este puternic?

ªi puterea lui într-adevãr creºte pe duratã lungã (fãrã a deþine puterea vre-
melnicã), fie pentru cã înþelege mecanismul puterii ºi îºi permite sã fie indiferent
sau sã ia atitudine atunci când i se cere (cum a fost cazul mitingurilor din mai
2007 ca reacþie la demiterea preºedintelui ºi a referendumului din 17 mai), fie
pentru cã nu înþelege ºi îºi vede liniºtit de viaþa lui, în timp ce aceia aflaþi la
putere (ºi încã una care asigurã oarece confort pentru toþi) duc o luptã continuã
pentru a-ºi pãstra locul, fie cã vede puterea ca pe un joc sau ca pe o luptã între
gladiatori disecaþi oricum la talk-show-uri ºi alte divertismente pe post de circ ºi
pâine pentru cetãþeni.

În istoria mondialã a politicii care funcþioneazã pe bazã de reprezentare (ima-
gistica) sunt unele momente ºi forme unice, singulare, subiective ºi memorabile
de parodiere ºi ridiculizare a puterii, în care individul uzeazã cu graþie de
„atuurile“ sale estetice ca semn ale „erei democrate“. Aºa cum face Charlie
Chaplin în filmul „Dictatorul“. Iar aceastã criticã artisticã a puterii rãmâne în
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memoria colectivitãþii, a cetãþenilor pe termenul indefinit al oricãrei generaþii de
indivizi receptivi, asociatã unei valori pozitive ce iradiazã din dreptatea ei cu
toatã forþa evocatoare ºi provocatoare de angajamente emoþionale: spre luarea
aminte de hazardul oricãrei puteri politice din care nu rãmân la un moment dat
decât versiuni subiective a ceea ce a fost cândva.

În fine, individul, dincolo de spaþiul public mai mult sau mai puþin simbolic
al cetãþeniei, deþine ºi alte modalitãþi de a-ºi exercita puterea: în familie, prin res-
pectul pe care îl impune celorlalþi membri, la locul de muncã prin aprecierea de
care se bucurã din partea colegilor ºi a conducerii, ºi mai ales în economie ºi
finanþe! Poate cã aceste ultime aspecte despre care au a se pronunþa specialiºtii
sunt cu adevãrat locurile de elecþie al puterii pãmânteºti.

Puterea individului are ºi o conotaþie spiritualã specificã (aceea care uneori
poate muta ºi munþii), cu nimic mai prejos de dimensiunea civicã din ce în ce
mai promiþãtoare, unde justificãrile omului politic nu le depãºesc cu mult pe
acelea ale simplului individ. Este un adevãr pragmatic, mereu redescris meta-
foric pe parcursul jocului dintre demnitatea umanã ºi putere sau puteri.
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