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Abstract. In this study I discuss some aspects of liberal individualism,
both as a philosophy of liberty like a creation of the individuals, and as a
desirable „theory of justice“ in a democratic state.
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Expresia „individualism liberal“ poate pãrea întrucâtva pleonasticã, de vreme
ce liberalismul proclamã tocmai unicitatea ºi demnitatea persoanei umane, drep-
turile individului a cãror afirmare intrã în conflict cu autoritatea reprezentatã la
un moment dat de o putere discreþionarã, de vreme ce singura autoritate la care
se raporteazã liberalismul (ceea ce, evident, reprezintã o premisã a sa) este raþiu-
nea individului. Apãrarea libertãþilor individuale ale omului este sfera mai largã
în care se înscriu toate speciile de liberalism, de aceea individualismul liberal
poate fi analizat numai pornind de la aceastã valoare ce se regãseºte în plan po-
litic ca liberalizare, presupunând, mai mult decât reducerea constrângerilor, pro-
movarea iniþiativelor privitoare la neîngrãdirea manifestãrilor cetãþeanului. Însãºi
ideea de cetãþenie, dupã cum sesiza Danilo Zolo, „rãmâne la asumarea indivi-
dualistã a teoriilor liberale clasice“. Cãci „statutul de cetãþean pus în funcþiune
de burghezie îºi revendicã libertatea individualã împotriva statului ca o conse-
cinþã a mecanismului diviziunii puterii“, fiind operant la nivelul unor organizaþii
ºi spaþii publice autonome pe care ºi le autocreeazã uneori în concurenþã cu pu-
terea politicã1.

Astfel, pe de o parte, discuþia despre individualismul liberal þine de liberalis-
mul perfecþionismului moral ºi de o abordare esenþialistã a unui curent de gân-
dire ce marcheazã începutul modernitãþii ºi, pe de alta, de o atitudine faþã de lu-
mea politicului ce conduce la conceperea democraticã a societãþii, diversificatã,
din chiar perspectiva individualitãþilor, atât în plan istoric, cât ºi în plan doctrinar,
„geografic“ sau naþional.
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Individualiºti, ironiºti, moraliºti

Abordãri esenþialiste ale liberalismului de secol XX apar la Friedrich von
Hayek, Ronald Dworkin, John Gray, Isaiah Berlin ºi, desigur, la mai vârstnicii
Ortega y Gasset, Alain (Émile Chartier), T.H. Green ºi alþii.

Cel dintâi dintre filosofii enumeraþi, în lucrarea Constituþia libertãþii (1960),
vede esenþa liberalismului în evitarea coerciþiei ºi în protejarea sferei private
recunoscute a individului de cãtre un stat care „creeazã condiþii ca fiecare indi-
vid sã-ºi determine propria sferã pe baza unor reguli generale cunoscute“. În
aceasta constã de altfel ºi „conotaþia pe care Hayek o aplicã libertãþii, anume li-
beratea individualã“, o specie care nu aparþine aceluiaºi gen cu al „libertãþilor“
— libertatea în sens de putere, libertatea politicã ºi libertatea interioarã2.

Natura libertãþii individuale ar consta, dupã Hayek, în relaþia ei specialã cu
cunoaºterea ºi, de aici, cu progresul, mai precis în teza recunoaºterii inevitabilei
ignoranþe a tuturor ca premisã a justificãrii libertãþii individuale. Întrucâtva,
aceastã recunoaºtere de bunãvoie a propriei ignoranþe ºi, prin aceasta, a unei per-
fectibilitãþi potenþiale a individului, se apropie de portretul „ironistului liberal“
efectuat de Rorty. „Ironistul liberal“ (o expresie fericitã a individualitãþii) repre-
zintã un tip uman (evident, ideal) dispus în permanenþã la autodistanþare criticã
faþã de propriu-i limbaj existenþial ºi, în acelaºi timp, capabil sã ia atitudine îm-
potriva cruzimii de orice fel. El are drept caracteristici autocreaþia (ce se des-
fãºoarã în spaþiul privat) ºi solidaritatea (ce se manifestã în cadrul comunitar),
acestea nefiind în mod necesar legate una de alta, dar nici incompatibile. De
altfel, în Contingenþã, ironie ºi solidaritate (1988), unde contureazã acest por-
tret, Rorty încearcã sã arate, dupã propria-i mãrturisire, „cum vor arãta lucrurile
dacã renunþãm la cerinþa unei teorii care sã unifice publicul ºi privatul, ºi ne mul-
þumim sã tratãm cerinþele autocreaþiei ºi solidaritãþii umane ca fiind în mod egal
valide, dar pururi incomensurabile“3. Autocreaþia ºi solidaritatea sunt cu putinþã
datoritã libertãþii individuale ºi toleranþei reciproce a indivizilor în cadrul unei
comunitãþi sau al unei societãþi, ceea ce invalideazã acuza adusã individualismului
cã ar fi o viziune atomistã.

Revenind la Hayek, libertatea ºi toleranþa ar fi dependente de aceastã „viziune
non-raþionalistã asupra funcþionãrii minþii omeneºti, cea a aderãrii la regulile pe
care experienþa ni le-a indicat a fi cele mai eficiente ºi cea a adaptãrii la ignoranþã
ca la un element fundamental, în sensul operãrii cu ºanse ºi probabilitãþi, ºi nu
cu certitudini“. Potrivit acestei constatãri, cunoaºterea ºi civilizaþia evolueazã
într-un mod lent ºi inegal, ca produse ale „energiilor spontane“ eliberate de des-
chizãtorii de drumuri pe care ceilalþi trebuie sã-i urmeze „concurenþial la nivel
interindividual ºi internaþional ºi fãrã de care ameliorãrile nu ar fi posibile, iar
societatea ar intra în regres“4.
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Viziunea aceasta oarecum în rãspãr cu liberalismul clasic (fie el esenþialist,
illuminist, þinând de eliberarea gândirii, fie politic, þinând de critica ºi limitarea
constituþionalã a puterii absolute, bazatã pe privilegii sociale) se apropie într-un
fel de aceea a individului de excepþie pe care Ortega y Gasset îl opune maselor.
Cãci dacã individualismul este legat de celebrul „epistem“ modern ce consacrã
omul atât ca subiect, cât ºi ca obiect5, descompus în epoca ce a urmat moderni-
tãþii, adicã aceea a secolului XX (ºi cãreia, într-o evidentã crizã de limbaj, i s-a
spus „postmodernism“) pentru a-l recompune în virtutea unui soi de „corp invi-
zibil“ de care beneficiazã orice individ ca produs al imaginii lumii în care se in-
clude ºi aceea de sine, — în mod paradoxal, acest epistem modern nu a avut ca
rezultat accentuarea ºi promovarea individualitãþilor, ci promovarea „omului-
masã“, a individului comun: „Trei principii au fãcut posibilã aceastã lume: de-
mocraþia liberalã, experimentul ºtiinþific ºi industrialismul“6 — afirmã Ortega y
Gasset în Revolta maselor. Omul de rând care, produs automat de societatea mo-
dernã, îºi proclamã însãºi mediocritatea ca pe un drept ºi „impune dreptul me-
diocritãþii“ — se opune unei minoritãþi de elitã compusã din acei indivizi care
sunt mai exigenþi cu ei înºiºi decât cu ceilalþi, „chiar dacã idealurile superioare
la care aspirã nu se realizeazã în ei“7. Dar tocmai prin aceasta ei se deosebesc de
„aceia pentru care a trãi înseamnã în orice clipã ceea ce sunt deja“, motiv pentru
care aceºti autoperfecþioniºti în viziunea lui Ortega ar trebui sã fie urmaþi de cei-
lalþi, atât ca modele, cât ºi practic, în mersul lor spre progres care include „uni-
tatea europeanã“8, un nivel interindividual internaþional, prin care Hayek ºi
Ortega y Gasset pot fi apropiaþi sub semnul liberalismului individualist.

Dacã autorii rezervaþi în privinþa universalitãþii virtuþii raþiunii ca singura au-
toritate la care se raporteazã indivizii ºi în funcþie de care îºi dau scopuri su-
gereazã cã aceastã atitudine ultraliberalã poate conduce la patologie socialã ºi
politicã, alþi autori pun accentul pe independenþa individului în raport cu auto-
ritatea statalã. Astfel, Ronald Dworkin, în Liberalism (Cambridge, 1978), afirmã
cã existã un singur tip de liberalism, în centrul cãruia s-ar afla o teorie a egalitãþii
ºi a respectului egal, ceea ce impune neutralitatea statului în raport cu proiectele
ºi aspiraþiile indivizilor. În viziunea sa, statul trebuie sã trateze indivizii în mod
egal, fãrã a acorda preferinþã unor proiecte individuale în dauna altora, sau a im-
pune tuturor o anumitã concepþie a binelui9.

John Gray afirmã în Liberalism (1988) cã individualismul împreunã cu egalitaris-
mul, universalismul ºi progresismul formeazã cele patru elemente comune tuturor
variantelor doctrinei liberale, în care se regãsesc, de altfel, trãsãturile ºi scopurile
liberalismului: toleranþa ºi pluralismul, limitarea puterii politice ºi separarea puterilor
în stat, libertatea individualã ºi proprietatea privatã, unicitatea ºi inviolabilitatea indi-
vidului, drepturi individuale ºi autonomie personalã, distincþia dintre sfera publicã ºi
cea privatã (ce trebuie protejatã de orice imixtiune din partea statului)10.
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Dar formula ce desemneazã spaþiul în care individul este liber sã facã ceea ce
crede de cuviinþã pentru afirmarea valorilor, intereselor ºi principiilor sale, cu
condiþia de a nu periclita prin comportamentul sãu dreptul egal al celorlalþi de a
face exact acelaºi lucru, este aceea a „libertãþii negative“. Ideea libertãþii nega-
tive a modernilor îi apare pentru prima datã lui Benjamin Constant în 1819 în
discursul intitulat „Despre libertatea modernilor comparatã cu libertatea antici-
lor“, pentru a fi reluatã în 1969 de Isaiah Berlin în eseul „Douã tipuri de liber-
tate“. Distincþia este, pe scurt, aceasta: „Anticii erau liberi sã participe în mod
direct la viaþa politicã a cetãþii, deliberând ºi votând legi, sau luând diferite deci-
zii politice; noþiunile de libertate individualã ºi drepturi individuale le erau însã
necunoscute. În lumea modernã însã, libertatea a luat o formã diferitã. Conºtienþi
de drepturile noastre individuale, vrem sã ne bucurãm de libertatea de a trãi cum
credem de cuviinþã în sfera vieþii private, fãrã a fi obligaþi sã luãm parte direct la
administrarea treburilor cetãþii.“11

Libertãþile fundamentale stipulate de liberalism au devenit în timp valori po-
litice democratice intersectînd cultura civicã, acea combinaþie între cultura po-
liticã ºi cultura participativã pe care fiecare individ ºi-o dozeazã dupã cum crede
de cuviinþã, proprie unei societãþi în care, pe lângã un numãr de cetãþeni neanga-
jaþi politic, existã un mare numãr de indivizi activi implicaþi în sfera publicã ºi
cea politicã, având scopuri raþionale, ca subiecþi ºi cetãþeni deopotrivã.

„În perspectiva eterogenitãþii valorilor, trebuie, conform lui Berlin, sã fim
atenþi la abuzul a ceea ce el a denumit „libertatea pozitivã“, anume libertatea ca
stãpânire de sine ºi realizare de sine (…). Pentru cã în timp ce libertatea este un
deziderat autentic, existã pericolul ca ea sã ia forme sinistre în mâinile maoiºtilor
ºi voluntariºtilor“, este de pãrere Roger Hausheer în The Routledge Dictionary
of Twentieth-Century Political Thinkers (second edition, 1998)12.

Ca sã nu mai vorbim de anarhiºti, cum ar fi, de pildã, Emma Goldman (Anarchism
and other Essays, conducãtoare a revisteiMother Earth— 1906-1918), discipolã
a lui Piotr Kropotkin, pe care a încercat sã-l integreze individualismului lui
Nietzsche, Max Stirner, Ibsen ºi adepþilor americani ai „amorului liber“, militantã
(prin prelegeri despre literaturã ºi teatru) pentru eliberarea femeii de „tiranii
interni“ ai moralitãþii represive ºi ai opiniei publice. Cu toate cã a rãmas o revo-
luþionarã pânã la capãtul vieþii (1940), dupã primul rãzboi mondial Emma
Goldman „s-a integrat tendinþei postbelice crescânde cãtre liberalism a multora
dintre anarhiºti, renunþând la credinþa de mai înainte, în favoarea unui program
progresiv de educare a individului“. Mai mult decât atât, în felul ei, a rãmas „o mo-
ralistã ºi o individualistã, mândrã de identitatea sa de liber-profesionist“. În plus, „Ea
a oscilat între un entuziasm kropotkian pentru mase ºi un dispreþ nietzschean pentru
gloatã, insistând pe puterea idealurilor pentru a motiva schimbarea ºi deplângând
pierderea valorilor eroice care au inspirat generaþiile anterioare de revoluþionari“.13

Într-o societate echilibratã cele mai importante repere (ºi nu atitudini extreme)
la care se raporteazã viaþa democraticã ºi competenþa civicã sunt libertatea de
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gândire ºi religie, libertatea de asociere ºi exprimare a propriilor opinii, libertatea
presei, libertatea de iniþiativã care împreunã cu consimþãmântul cetãþenilor ºi
contractul social au fost vãzute ca singurele forme de legitimare a puterii, în timp
ce constituþionalismul a fost conceput ca o modalitate de limitare a puterii cu
tendinþe absolutiste.

Între idealism ºi utilitarism

Sub aspect „esenþialist“, individualismul liberal poate fi interpretat ºi ca un
„idealism“, în contrast cu utilitarismul liberal.

„Individualismul, spre deosebire de egoism, dupã cum spunea Tocqueville,
este un concept „modern“. Strãmoºii noºtri nu cunoºteau decât „egoismul“, care
este „un sentiment calm ºi moderat care îl predispune pe cetãþean sã se izoleze de
mulþimea semenilor ºi sã stea la o anume distanþã, împreunã cu familia ºi prie-
tenii sãi; astfel încât dupã ce ºi-a creat o micã societate pentru folosul sãu, lasã
marea societate în seama ei“ (Alexis de Tocqueville,De la démocratie en Amérique,
vol. II, cap. II, ed. rom., vol. II, p. 109)“14.

Aceastã antitezã dintre materialismul utilitarismului ºi idealismul individua-
list ar fi, dupã Ghiþã Ionescu, a treia dilemã moºtenitã de John Stuart Mill de la
James Mill, tatãl sãu, ºi de la maestrul tatãlui sãu, Bentham. Prima ar fi (dupã A.
D. Lindsay în introducerea la lucrarea lui Mill, Utilitarianism) aceea a separãrii
hedonismului lui Bentham de o formã de utilitarism cu o altã bazã eticã, iar a
doua ar proveni din analiza interdependenþei dintre planurile legal, moral ºi poli-
tic ale societãþii interpretate în termeni utilitariºti, a transformãrii perpetue a pla-
nurilor economic ºi social. La data redactãrii lucrãrii Representative Government
(1861), Mill putea observa îndeaproape rezultatul funcþionãrii societãþii indus-
triale, constând în amplificarea sferei politicii. Aici autorul se referã la sãraci, la
clasa muncitoare, la muncã, la „marea dificultate cu care se pare cã s-a confruntat
pânã atunci un guvern democratic“ ºi anume, „aceea de a asigura, într-o societate de-
mocraticã…un ajutor social, un point d’ appui, pentru rezistenþa individualã faþã
de tendinþele puterii conducãtoare“15. Mill ºi-a afirmat totuºi speranþa în activitatea
satisfãcãtoare a instituþiilor economice ºi politice (Representative Government)
ºi de aici, în faptul cã datoritã acestei performanþe democratice, „identitatea intereselor
se va manifesta de la sine, ceea ce va avea ca rezultat final faptul cã tot mai multe
fiinþe umane vor dobândi tot mai multã fericire“, acolo unde Tocqueville ºi Green
(mai tânãrul sãu adept, autorul lucrãrii Prolegomena to Ethics, 1907) erau pesimiºti
„nu numai în privinþa calitãþii societãþii, ci ºi a integritãþii indivizilor ameninþaþi
sã fie absorbiþi de societate, ºi chiar a supravieþuirii individualitãþii“.

Anticipând, cumva, concepþia lui Ortega y Gasset, Green încerca sã lãmureascã
(într-un mod foarte complicat, dupã autorul care ne oferã aceastã sursã), pe de o
parte, dorinþa „ca eforturile omului sã se dedice instituirii dreptãþii ºi egalitãþii în
societate (ceea ce l-a fãcut sã fie mult mai cunoscut ca profetul idealist al statului
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autoritarist)“ ºi, pe de alta, dorinþa „de a menþine conºtiinþa individului treazã ºi
intactã în ambianþa materialistã ºi colectivistã“. Totuºi, Lectures on the Principles
of Political Obligation ºi The Prolegomena to Ethics dezvãluie deopotrivã „po-
sibilitatea de a coordona, potrivit filosofiei kantiene ºi creºtine, cele douã cauze
cãrora Green voia sã li se dedice. Libertatea pozitivã este pentru Green libertatea
individului a cãrui conºtiinþã, însufleþitã de de simþul moral al datoriei, îºi exer-
citã puterea libertãþii „cu ajutorul sau prin siguranþa pe care i-o dau semenii lui,
pe care el la rândul sãu se strãduieºte sã le-o garanteze“16.

Astfel Green reuºeºte sã reconcilieze conºtiinþa moralã interiorizatã cu con-
ºtiinþa exteriorizatã în acþiunile sociale ºi politice ale individului, pentru a ajunge
la o variantã proprie de filosofie a „omului capabil“ (pentru a folosi sintagma lui
Ricoeur, în ideea sublinierii continuitãþii marilor teme ale gândirii moral-poli-
tice): „Afirmând cã activitatea obiºnuitã a oamenilor, reglementatã prin legi ºi
tradiþii, contribuie la afirmarea capacitãþilor umane, Green remarcã faptul cã nu
din pricina acestei activitãþi îºi pun oamenii care aspirã spre o perfecþiune viitoare
«întrebãri despre þelul vieþii»“, definit drept „creaþie a excelenþei personale, mo-
rale ºi intelectuale“. Datoritã noþiunii de „excelenþã personalã“, calculele exte-
rioare privitoare la ceea ce poate aduce fericirea, se transformã „într-o evaluare
interioarã a perfectibilitãþii morale ºi intelectuale a unui individ care aspirã me-
reu spre perfecþiune“. Cãutând diferenþa dintre acest nou tip de individualitate,
vãzutã dinspre eul persoanei, ºi acela din capitolul despre individualitate din On
Liberty, Ghiþã Ionescu observã cum „Calculelor avocãþeºti ale lui Mill în privinþa
modului în care se pot stabili niºte limite legale în care individual poate acþiona
în exterior, fãrã sã îi afecteze pe ceilalþi sau societatea în ansamblu, sau în pri-
vinþa modului în care se pot fixa niºte limite controlului pe care societatea îl
exercitã asupra individului, Green le rãspunde cã soluþia este aceea de a-ºi gãsi
fiecare excelenþa în sine însuºi. Cãci cu cât vom reuºi mai mult sã atingem exce-
lenþa în noi înºine, cu atât mai mult va folosi ea societãþii, ºi cu cât vom reuºi
mai puþin, cu atât mai mult va concura ea cu excelenþa altora. Esenþa competiþiei
este de fapt de a ºti la ce lege, tradiþie ºi filosofie moralã materialistã sã faci apel
pentru a reglementa situaþia“17.

Justiþia ºi iluminarea individului

Dupã cum se poate observa, aceºti adepþi ai filosofiei individualist-liberale
susþin, contrar principiilor moralitãþii comunitare, o moralitate non-obiectivã,
variind de la individ la individ ºi de la o societate la alta. Din perspectiva gândirii
„tari“, aceea a metafizicii de tip tradiþionalist ºi aceea a religiei, rezistenþa acestui
edificiu clãdit pe conºtientizarea valorii drepturilor fundamentale ale individului
este problematicã.

Filosofia individualist-liberalã (dupã cum îi reface traseul Yehuda Cohen în
lucrarea Why Religion?) pretinde neutralitatea statului, pe de o parte, ºi neinter-
venþia individului în afacerile celuilalt, pe de alta. Cu toate cã partizanii indivi-
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dualismului liberal o vor nega, situând individul în centru ºi voinþa sa drept bazã
a libertãþii ºi drepturilor, aceastã filosofie slãbeºte înclinaþia naturalã a oamenilor
de a trãi în societate ºi totodatã angajamentele indivizilor în raport cu ea, obnubi-
lând calitatea de reper moral a societãþii.

Critica unui comunitarist modern, precum Michael Sandel, la adresa filoso-
fiei individualiste, îl vizeazã în primul rând pe Rawls. Sandel (aminteºte Cohen)
afirmã cã teoria lui Rawls a unui contract social minus interesele personale ale
acelora ce formeazã acordul este similarã cu starea de „raþiune purã“ a lui Kant
ºi cã Rawls pur ºi simplu „traduce“ teoria kantianã în termeni dezirabili pentru
americanii de azi. Sursa kantianã a normelor morale, „raþiunea purã“, era compa-
tibilã cu cultura germanã a vremii lui, dar nu este, potrivit lui Sandel, compa-
tibilã cu cultura americanã a secolului XX. În America culturii afacerilor, con-
ceptul unui „acord“ ar fi de departe mai agreabil ca bazã a unui cod etic. Astfel,
potrivit lui Sandel, Rawls ar deþine secretul unei conºtiinþe morale interioare, pe
care ar încearca sã le-o transmitã americanilor, folosind termeni care le-ar vorbi
inimii lor. Afinitatea lui Rawls cu teoria kantianã transpare în chiar limbajul fo-
losit de filosoful anglo-american care nu a fãcut altceva decât sã-l adapteze
pentru americanii secolului XX, cea mai mare schimbare fãcutã de el constând
în mariajul întreprinzãtorilor americani cu obiectivitatea kantianã. El propune
discreditarea sau chiar desfiinþarea intereselor egoiste, care prin natura lor nu
conduc la grija faþã de ceilalþi sau la justiþie (tot astfel precum Kant „eradicase“
emoþiile ºi sentimentele), cât ºi înþelegerea problemelor normative ºi a princi-
piile sociale printr-un „vãl al ignoranþei“ ce-ar face astfel încât aceia care defi-
nesc principiile moralitãþii sã nu-ºi recunoascã interesele proprii ºi astfel sã
poatã fi atinse fundamentele moralei. Atâta timp cât acest lucru va fi înfãptuit în
condiþii „juste“, el va produce un sistem etic „just“. Se poate observa faptul cã
acest scenariu imaginar în care participanþii îºi acoperã ochii ºi gândesc printr-un
„vãl al ignoranþei“ care-i orbeºte faþã de morala interioarã ºi sensurile raþionale
este nepotrivit realitãþii ºi irealizabil. De altfel Rawls însuºi nu pretinde cã aceastã
situaþie ar putea fi practic implementatã, ci într-o oarecare mãsurã numai cã
omul ar putea sã o reconstruiaascã în imaginaþia sa ºi, bazându-se pe aceastã re-
construcþie mentalã, sã schiþeze principiile corecte ale justiþiei18.

Dupã Amy Gutmann ºi Roberto Alejandro, A Theory of Justice reuºeºte sã in-
tegreze criticismul socialist în teoria liberalã. Cãci principiul libertãþii egale in-
clude libertãþile liberale (de gândire, de conºtiinþã, a cuvântului, de întrunire, de
a nu fi arestat ºi întemniþat arbitar, de a deþine posturi publice ºi proprietate per-
sonalã, sufragiul universal), dar nu ºi pe acelea ale pieþei capitaliste: dreptul de
a deþine proprietate comercialã, de a profita de bunurile produse. „Spre deosebire
de pãrþile din contractul social lockean, contractanþii lui Rawls trebuie sã aleagã
principiile distributive fãrã sã ºtie care le este avuþia sau din ce clasã socialã fac
parte. Neºtiind dacã sunt capitaliºti sau muncitori, se vor îngriji mai mult de asi-
gurarea unei vieþi decente, pentru ei înºiºi ºi pentru copiii lor, decât de protejarea
profiturilor proprietarilor“19. Pe lângã principiul libertãþii egale, al doilea principiu
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al justiþiei la Rawls se împarte în douã componente: aceea a diferenþei „care jus-
tificã numai acele inegalitãþi economice ºi sociale care maximizeazã beneficiile
cetãþenilor celor mai puþin avantajaþi“, cât ºi aceea a „egalitãþii imparþialitãþii ºan-
selor“ potrivit cãruia „oameni cu capacitãþi ºi talente similare ar trebui sã se bu-
cure de ºanse similare în viaþã…indiferent de categoria economicã în care s-au nãs-
cut“20. Întrebându-se dacã „nu cumva chiar ºi calculul rawlsian al maxi–mini-
ului riscã, în ultimã instanþã, sã aparã drept forma disimulatã a unui calcul uti-
litar?“, Paul Ricoeur considerã cã „ceea ce salveazã cel de-al doilea principiu de
justiþie al lui Rawls de aceastã recãdere în utilitarismul subtil este, în cele din
urmã, înrudirea sa secretã cu porunca iubirii, în mãsura în care aceasta este în-
dreptatã împotriva procesului de victimizare pe care îl sancþioneazã tocmai utili-
tarismul, nepropunând ca ideal decât maximizarea avantajului mediu al celui
mai mare numãr cu preþul sacrificãrii unui numãr mic de care aceastã implicaþie
sinistrã a utilitarismului trebuie sã rãmânã ascunsã“. Respectarea poruncii, în
acest sens, ar consta în evitarea de a ridica „vãlul ignoranþei“ ºi astfel, a situaþiei
în care fiecare ar tinde cãtre un câºtig cât mai mare, în urma unei împãrþiri cât
mai puþin echitabile. Dar înrudirea între cel de-al doilea principiu al justiþiei ºi
porunca iubirii „este în cele din urmã una dintre presupoziþiile neexprimate ale
faimosului echilibru reflectat, de care teoria rawlsianã a justiþiei se sprijinã în
ultimã instanþã, între teoria abstractã ºi „convingerile noastre cele mai raþionale“21.

Cele douã principii ale justiþiei, sunt de pãrere alþi autori, fac din noþiunea
rawlsianã de dreptate „un liberalism al celui mai puþin avantajat, un liberalism
care plãteºte un tribut moral criticii socialiste“22. De altfel, ºi Maurice Duverger
nota cã în democraþiile occidentale ale celei de a doua jumãtãþi a secolului XX,
concepþia libertãþii ca opoziþie faþã de putere se dezvoltã ca o caracteristicã a de-
mocraþiilor liberale. Dar concepþia liberalã a fost respinsã de statele socialiste
tocmai pentru cã libertãþile acestea sunt pur juridice ºi formale, urmãrind sã
mascheze dominaþia unei clase de cãtre alta. O concepþie justã ar trebui sã se
intereseze în primul rând de exercitarea materialã a libertãþilor pe care legile le
atribuie indivizilor. Cãci: Ce este libertatea domiciliului pentru un locuitor fãrã
domiciliu? Ce este libertatea presei, din moment ce condiþiile economice sunt de
aºa naturã încât jurnalele se aflã în mâinile celor care deþin puterea banului? Ce
este libertatea de a gândi, pentru aceia care, obligaþi sã munceascã din copilãrie
pentru a-ºi câºtiga traiul, nu au condiþii pentru a primi educaþia necesarã exerci-
þiului gândirii?23

Revenind în plan etic-esenþialist, este unanim recunoscut faptul cã drepturile
indivizilor reprezintã mãsura libertãþii ºi fac parte dintr-o raþionalitate socialã.
Astfel este pusã în acord demnitatea individualã a omului ca fiinþã raþionalã, pe
de o parte, cu semenii sãi, iar pe de alta cu instanþa autoritarã ºi în final cu liber-
tatea. Este ceea ce putem regãsi în definiþia kantianã a dreptului ca „totalitatea
condiþiilor conform cãrora liberul arbitru al unui om se poate uni cu liberul ar-
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bitru al altui om, conform unei legi universale a libertãþii“24. Potrivit criticii lui
Sandel, se pare cã Rawls, ca ºi Kant, cautã o „sursã obiectivã“ a moralitãþii ca
un fel de substitut al lui Dumnezeu. Rawls ar combina, potrivit acestui interpret,
versiunea sa modificatã a filosofiei kantiene cu o versiune diluatã a contractului
social hobbesian. El nu vorbeºte de un contract social constituþional care instau-
reazã o nouã societate (ca Hobbes), ci mai curând despre înþelesuri ale îmbunã-
tãþirii unor reguli ale societãþii deja existente. Ca om din plin secol XX, când „re-
ligia secularã“ a prins deja rãdãcini, Rawls nu se lasã condus de acelaºi motiv ca
ºi Kant, ºi anume de dorinþa de a legitima principiile justiþiei, care au divorþat de
Dumnezeu, pentru poporul obiºnuit cu ideea cã sursa adevãrului nu poate fi decât
Dumnezeu sau natura. Oricum ar fi, Rawls a adoptat fundamentele filosofiei
kantiene privind obiectivitatea necesarã în elaborarea unor reguli etice obligatorii.

Cu toate acestea, superioritatea comunitãþii ºi a contractului social faþã de in-
dividualismul liberal poate fi înþeleasã, continuã Cohen, fie ºi numai din aceea
cã susþinãtorii ascensiunii individului pun adesea semnul egal între interesul
egoist ºi drepturi. Astfel, drepturile ar fi un fel de produs al egoismului, iar oa-
menii obþin drepturi potrivit intereselor lor (fie comune, fie individuale). Întregul
sistem social ºi funcþionarea lui sunt dictate de interese, fiindcã interesul egoist
al unei persoane este ceea ce o va motiva pe aceasta sã caute acest drept ºi în cele
din urmã sã-l traducã în viaþã.

Ecuaþia este simplã, dupã cum observãm: un drept permite atingerea unui in-
teres, iar un interes este protejat de un drept. Oricine crede în individualismul
liberal, precum Dworkin, de pildã, crede cã fiinþa umanã e centratã pe o schemã
în care se leagã conexiunile între voinþã ºi drept, între drept ºi interes, între
interes ºi dorinþã ºi aºa mai departe. În loc sã spunã cã numai voinþa naþiunii
poate prin virtutea însãºi existenþei sale sã se prefacã în drept sau în lege —
teoria liberalã a lui Dworkin accentueazã supremaþia individului faþã de „binele“
general al societãþii.

E drept, observã Cohen, ºi comunitarianismul occidental modern asociazã in-
teresul propiu omului cu voinþa sa. Comunitariºtii privesc omul ca centru ºi scop
al eticii ºi moralitãþii, dar, în contrast cu individualiºtii moderni, de vreme ce vãd
individul ca pe o creaþie socialã, ei vorbesc despre comunitate ºi societate. În
felul acesta, atât individualismul liberal, cât ºi comunitarianismul zilelor noastre
se asociazã cu tensiunea între supremaþia dreptului indivizilor ºi interesul general
al societãþii. Numitorul comun între aceste douã teorii este centralitatea intere-
sului egoist al omului. Aceasta este chestiunea ce distinge ambele teorii de o
eticã bazatã pe credinþa religioasã a evreilor25. Aceasta, desigur, din perspectivã
religioasã, cãci din perspectivã filosoficã, un Michel Foucault, de exemplu, a se-
sizat afinitãþi indubitabile între concepþia iluministã kantianã a emancipãrii indi-
viduale (care include ºi palierul moral) ºi gândirea poporului evreu. Cãci, intrarea
în istoria gândirii a „imprudentei“ întrebãri kantiene „Was ist Aufklärung?“ (cã-
reia filosofia modernã nu i-ar fi gãsit rãspuns) reprezintã, dupã Michel Foucault,
nu doar o prescripþie individualã, ci mai ales o problemã politicã. ªi aceasta,
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deoarece, spune el, „iluminarea“ kantianã ca proces firesc de evoluþie a speciei
este de asemenea o sarcinã ºi o obligaþie moralã, un îndemn la responsabilizare
ºi la depãºirea unui statut imatur. Comparând demersul kantian cu maniera lui
Moses Mendelssohn de a trata acelaºi subiect (cu numai douã sãptãmâni înainte,
în paginile aceleiaºi publicaþii), Foucault aminteºte cã prin textul „Phäedon,
oder, Über die Unsterblichkeit der Seele“ („Phaidon, sau despre luminarea sufle-
tului“) încearcã sã identifice problemele comune ale gândirii evreieºti ºi ale filo-
sofiei germane: „Cu cele douã texte publicate în Berlinische Monatschrift, Ilu-
minismul german ºi Haskala evreiascã recunosc cã aparþin aceleiaºi istorii“26.

Limitãri istorice ale individualismului liberal

O istorie ce tatoneazã puterea individului ºi care, pânã la instaurarea acesteia
de cãtre postmodernism, avea sã aºeze pe poziþiile unei confruntãri dramatice
puterile grupurilor ºi ale colectivitãþilor. Aici aveau sã se înfrunte poate cel mai
aprig gândirea ultraconservatoare, colectivistã, identitar naþionalistã, paseistã cu
aceea individualistã, emancipatoare, progresistã, universalist-internaþionalistã.

Fie ºi cu o trecere cam bruscã în planul propriu-zis politic al eticii liberale, s-a
observat cã prima „contestare“ a operei democratice a individualismului liberal,
într-o formã nemaîntâlnit de violentã pânã atunci, a fost primul rãzboi mondial.

Sesizând aceastã crizã a liberalismului, Alain Émile Chartier în Le citoyen
contre les pouvoirs îºi exprimã pãrerea (de orientare liberalã) cã echilibrul rapor-
tului dintre cetãþean ºi puteri (care asigurã inclusiv menþinerea pãcii) se poate
realiza prin controlul puterii de cãtre popor, fiecãrui cetãþean revenindu-i rolul
de a contribui prin activitatea sa ºi prin decizia politicã individualã la puterea co-
munã. Pentru Alain „umanitatea actualã“ este compusã din indivizi care gândesc
ºi care trebuie sã rãmânã indivizi oriunde s-ar afla, fie ei de rang prim sau de
rang secund: „Pe scurt, trebuie ca forþa cetãþenilor sã fie aceea de a judeca me-
reu, fãrã nici o pretenþie de guvernare (…). Pentru a spune totul în câteva vorbe,
mã îndoiesc profund de o Voinþã Generalã care s-ar ivi din poporul organizat“27.
Dar revoluþia sovieticã ce instaureazã un regim colectivist, revoluþiile italianã
din 1923 ºi germanã din 1933 pun în discuþie pentru un timp valabilitatea univer-
salã a acestei observaþii, cãci ºi în Italia ºi Portugalia individualismul liberal face
loc corporatismului.

Ca replicã la manifestarea tendinþelor colectiviste de dreapta, în România
anilor 1933, Manifestul Grupului Individualist, din care fãcea parte ºi Tudor Vianu,
stipula: „Individualismul liberal este o doctrinã de necesitate naþionalã ºi de sa-
lubritate publicã“28. Iar Emil Cioran, în plinã ascensiune a acestei ideologii, re-
cunoºtea cã „ascensiunea naþiunilor moderne nu s-a datorat ideii colectiviste. Spi-
ritul de concurenþã, de întreprindere, de speculaþie, atomizarea individualistã,
cari sunt sufletul democraþiei ºi al capitalismului, au fost mobilele ascensiunii lor
rapide. Dând fiecãrui individ iluzia posibilitãþilor lui gigantice, condiþiile acestea
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politice ºi economice au declanºat energii nebãnuite, forþe ascunse“29. Pe de altã
parte: „noi n-am avut calitãþi prin cari sã rãzbatem într-un regim de concurenþã
ºi de luptã, în care statul rãmâne neutru la ascensiunea ºi prãbuºirile individuale.
Democraþia româneascã a manifestat la începuturi un elan fecund ºi surprinzãtor,
pentru ca maturitatea ºi decadenþa s-o compromitã fãrã scãpare. Meritul ei consistã
în a fi realizat modernizarea þãrii, atribuindu-i totuºi o falsã conºtiinþã universalã
ºi o iluzie cu totul înºelãtoare a forþei“30.

Un alt „echilibru“ al forþelor se încercã prin al doilea rãzboi mondial, care,
între altele, pune sub semnul întrebãrii sistemele democratice fondate pe doc-
trina liberalistã. Sfârºitul lui nu va da câºtig de cauzã colectivismului de dreapta,
ci va împãrþi câºtigul între sistemul capitalist, liberal ºi acela socialist, marxist-
leninist. „Al doilea rãzboi mondial, cu sãlbãticiile ºi distrugerile fãrã precedent
pe care le-a provocat, a scos la ivealã brutalitatea aflatã în chiar inima înaltei ci-
vilizaþii tehnologice, putând apãrea astfel drept o culme a modernitãþii demo-
nice, o modernitate care fusese, în cele din urmã, depãºitã“31.

Restaurarea bunului individualism

De aceea, rolul de a regãsi individualismul „bun“ al modernitãþii ºi nu pe
acela de masã, insurgent ºi insubordonat vreunei autoritãþi recunoscute de bunã
voie, dintr-o opþiune de liberã gândire, nu pe acela al „individului“ ce îºi reven-
dicã rãzvrãtirea din proiectul iluminãrii prost aplicat ºi degradat în revoluþie, re-
vine, în bunã mãsurã, postmodernismului. În discursul (a cãrui þintã pare Lyotard,
deoarece respinge noþiunea de „consens raþional legitimator“) intitulat „Moder-
nitatea: un proiect neterminat“ (tradus în englezã „Modernity versus postmoder-
nity“) rostit cu ocazia decernãrii premiului „Th. W. Adorno“ al municipalitãþii
din Frankfurt (1980), Jürgen Habermas asociazã postmodernitatea cu „neocon-
servatorismul“ celor care considerã necesarã suprimarea utopiilor modernitãþii
eºuate. El argumenteazã cã modernitatea „nu reprezintã un proiect ratat, ci doar
unul neterminat“ ºi îndeamnã la respingerea postmodernitãþii care prin vocea lui
Lyotard postuleazã „dezacordul ca principiu cãlãuzitor“, iar prin Michel Foucault
ºi Jacques Derrida se înrudeºte cu „Tinerii conservatori“ din timpul Republicii
de la Weimar (Jungkonservativen — Ludwig Klages, Fraþii Junger, Oswald
Spengler — n.m.), descind, aºadar, „din cel mai antimodern dintre filosofii postmo-
derni, Friedrich Nietzsche“32.

La aceastã chestiune Lyotard oferã un savuros rãspuns în „Postmodernismul
pe înþelesul copiilor“, arãtând, între altele, acolo unde Habermas considerã cã ex-
perienþele individuale concrete „desublimeazã sensul“ ºi „destructureazã forma“
nu ca eliberare, ci ca plictis baudelairian — cã trebuie acceptat eclectismul ca
„grad zero“ al culturii, de altfel o soluþie „trans-avangardistã“33. Postmodernismul

11 CÂTEVA ASPECTE ALE INDIVIDUALISMULUI LIBERAL AL SECOLULUI XX 63

————————
29 Emil Cioran, Schimbarea la faþã a României, Bucureºti, Editura Vremea, 1941, p. 145.
30 Ibidem, p. 146.
31 Matei Cãlinescu, Cinci feþe ale modernitãþii, traducere de Tatiana Pãtrulescu ºi Radu Þurcanu, Bucureºti,

Editura Univers, 1995, p. 224.
32 Ibidem, p. 228-229.
33 Jean-François Lyotard, „Answer to the question: What is the postmodern?“, în The Postmodernism

Reader. Foundational Texts, ed. cit., p. 231, 233.



„bun“ recupereazã un fel de tainicã modernitate ce se preparã în laboratorul su-
biectiv al oricãrui individ care nu îºi neglijeazã conºtiinþa, a cãrui atitudine deli-
berat modernã constã în conceperea propriei existenþe ca „operã de artã“, ca
„obiect al unei complexe ºi dificile elaborãri“, ca autoinventare ºi autoproducere
(dandysmul, aºa cum îl caracteriza Baudelaire). Aceastã „ironicã eroizare a pre-
zentului“ (Foucault) se desãvârºeºte prin postmodernism — ca etapã finalã a
modernismului — care trebuie sã împlineascã ceea ce acesta ºi-a propus: matu-
rizarea, individualizarea ºi multiplicarea discursurilor conºtiente de sine, sau
autocreaþia cum ar spune Rorty ºi, de ce nu, purtarea cu graþie a „vãlului ignoranþei“.

În acest sens s-a arãtat (indirect), sub atributele umanizatoare ºi relativiza-
toare, cum poate fi înþeleasã postmodernitatea ºi ca „erã a individului“, iar
postmodernismul ca discurs umanizator ºi relativizator în sensul bun, antidog-
matic. Acest lucru l-a fãcut, între alþii, filosoful declarat liberal Alain Renaut, în
l’Ère de l’individu, criticându-i, de fapt, pe postmoderni, dar situându-se, prin
aceasta, în ordinea spiritului dezacordului de principiu. Aceastã atitudine reflec-
tând schimbarea de paradigmã din anii ’80 din mediul intelectual liberal francez,
prin afirmarea grupului de autori din jurul revistei Le Débat ce îºi propuneau,
între altele, deconstrucþia „marxismului lui Bourdieu“, a „nietzscheanismului lui
Foucault“, a „heideggerianismului lui Derrida“ ºi a „freudismului lui Lacan“
(Florin Cântec)34, este totuºi una tipic postmodernã: prefiguratã nu numai de
viziunea goliciunii marilor concepte ºi demitizarea raþiunii, nemulþumindu-se
însã cu aceasta, ci încercând sã arate cã nu ne alegem cu niciun folos din aceastã
criticã (în fond, la fel de „gratuitã“ ca ºi studiul istoriei filosofiei cu metode cla-
sice) dacã nu este actualizatã „pragmatic“, adicã delimitînd aspecte ale operelor
filosofilor „care s-ar putea adapta cerinþelor studiului actual al problematicii filo-
sofice, aºa cum îl înþeleg eu“35. Este vorba de un înþeles obþinut prin regândirea
istoriei filosofiei în termenii filosofiei politice, reformulatã în limbaj analitic.
Consecvent acestui „crez“ filosofic, în cartea citatã, Alain Renault adoptã pre-
misa potrivit cãreia „modernitatea omogenã“ se manifestã ca „raportare la lumea
în care omul se afirmã ca putere fondatoare a actelor ºi reprezentãrilor sale, a is-
toriei, a adevãrului ºi a legii“, iar acest fenomen defineºte subiectivitatea „în sensul
în care apariþia omului ca subiect consacrã poziþia acestuia de sub-jectum (s.a.),
de subiacent pe baza cãruia, de acum, totul va trebui sã se sprijine“36. Plecând
de la Descartes, Berkeley, Hume, Leibniz, Hegel ºi Nietzsche, filosoful francez
ajunge sã perceapã în manifestarea omogenitãþii modernitãþii „desfãºurarea
metafizicii subiectivitãþii, deci ºi a procesului (care defineºte umanismul) prin
care omul se instaleazã în centrul existentului“37.

Care este, de fapt, deosebirea dintre individualizarea ºi relativizarea moderne,
ºi acelea postmoderne?

De fapt, nu este vorba de o deosebire, ci de o refacere, de o revenire din crizã
a modernitãþii: postmodernitatea este diferenþã, diversitate, plurivoce, dar construitã
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pe structura de rezistenþã a modernitãþii omogene, inclusiv în valorizarea plicti-
sului, ironiei, divertismentului, a eradicãrii sentimentului gravitãþii, înlocuit cu
ludicul, infantilizarea ºi „neseriozitatea“ deliberate. Cãci abia în exaltarea cul-
turii divertismentului, tipic postmodernã, „ne recunoaºtem noi înºine drept su-
biecte a ceea ce facem, gândim, spunem“38.

Descoperirea caracterului subiectiv al actelor umane este foarte importantã.
Cãci postmodernii criticã exact execesul de obiectivitate ºi obiectivare socio-
economico-tehnologicã al modernitãþii.

Aceste douã aspecte pot fi puse în corespondenþã, prima, cu individualismul,
cea de-a doua cu subiectivismul, reunite în vocaþia modernitãþii de „creaþie prin
rupturã ºi crizã“ (Matei Cãlinescu). În aceastã situaþie de crizã perpetuã, sesizatã
de mai toþi filosofii, „subiectul“ apare pentru Alain Renaut ca singura „tradiþie“
(evanescentã), iar autonomia individului ca „orizont al transcendenþei“. Astfel,
istoria subiectivitãþii poate fi reconstituitã þinându-se cont de distincþia dintre
umanism, care presupune „valorizarea autonomiei“, ºi individualism, care im-
plicã „valorizarea independenþei“ (Renaut), ceea ce nu exclude substituirea pro-
gresivã ºi diferenþialã a subiectivitãþii cu individualitatea.

Din acest orizont al individului ca figurã a subiectului, dotat cu imprescriptibilul
drept „monadologic“ la perspectivã proprie, prelungit în individualism ca moment
al umanismului, stadiul postmodern al persoanei trece într- un discurs relaxat ºi fluid
ce se revarsã din propria conºtiinþã a celui care îl rosteºte ca individ responsabil, ºi
nu în numele unei instanþe presupus obiective, sau ca mesager al unor concepte
abstracte, precum unii iluminiºti ºi raþionaliºti care au falsificat „cântul existenþei“.
Cu riscul inconsistenþei, postmodernul se pronunþã numai asupra a ceea ce mintea
sa poate concepe, a ceea ce a experimentat în ordine practicã sau teoreticã.Absolvit
de marile „rãspunderi“ metafizice individul îºi revendicã, în schimb, explicit,
posibilitatea de a vorbi în nume propriu, la scarã umanã, autoreferenþialã, ferit de
curentul „marilor naraþiuni“, numai despre acele fenomene majore pe care le poate
cuprinde cu mintea sa minorã: despre ce altceva vorbeºte, de fapt, postmodernul,
decât despre condiþia sa, despre individul uman ºi libertãþile lui sau ale grupului, co-
munitãþii din care face parte?

Abia în felul acesta de fapt istoria devine cu adevãrat ºtiinþã a individualului,
a potenþialului „public“ al oricãrei „vieþi private“ ºi al oricãrei comunitãþi, oricât
de restrânse (cum ar fi a cercetãtorilor socio-umanului), continuând proiectul
modernitãþii „bune“. În care subiectul teoretico-filosofic, expunându-ºi propria
teorie a micilor lui percepþii, cãutându-ºi astfel identitatea, se poate redescoperi
chiar ºi în alteritãþi, care înseamnã tot atâtea subiectivitãþi diferite ºi tot atâtea
ºanse de redefinire: dacã nu se poate identifica cu infinitatea perspectivelor
individuale, postmodernul cel puþin se poate „salva“ prin discursul sãu tolerant.
O spune ºi Michael Walzer: „Indivizii liberi ºi fragmentaþi din societãþile
democratice nu-(ºi) vor oferi ei înºiºi ajutorul (de care au nevoie) ºi nu vor
autoriza guvernele lor sã-l ofere, dacã nu vor recunoaºte importanþa grupurilor
(al lor propriu ºi toate celelalte) în formarea indivizilor, cum sunt ei înºiºi —
dacã nu recunosc cã scopul tolerãrii nu este, ºi n-a fost niciodatã, (acela) de a
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elimina pe „ei“ ºi pe „noi“ (ºi desigur nici pe „mine“), ci de a asigura coexistenþa
ºi interacþiunea lor paºnicã. Eurile divizate ale postmodernitãþii complicã aceastã
coexistenþã, dar, în acelaºi timp, depind de ea în ceea ce priveºte propria creare
ºi înþelegere de sine“39.

Dar dincolo de perspectiva idealistã, esenþialist filosoficã, eticã ºi esteticã („ro-
manticã“ i s-a mai spus), liberalismul individualist se manifestã din plin în domeniile
oligarhiei economice ºi financiare, al tehnodemocraþiei, cât ºi în domeniul juridic.

Cum însã din urmãrirea atentã a evoluþiei individualismului liberal se poate
constata cã nivelul de dezvoltare al societãþilor este direct proporþional cu atenþia
acordatã problemelor teoretico-filosofice ale acestui curent de gândire, nu ne
rãmâne decât sã le punem în circulaþie, în ideea cã astfel contribuim la crearea
unor condiþii ale jocului politico-economic în care condiþia câºtigului sã stea nu
atât în abilitatea jucãtorului, cât în priceperea ºi darurile lui naturale, în antrena-
mentul, în munca lui ºi mai ales în respectul regulilor care sã-i legitimize câº-
tigul. O altã concluzie pozitivã a individualismului liberal ar fi aceea cã fiecare
om are datoria moralã de a-ºi cãuta propria excelenþã, iar comunitãþile în care se
integreazã ºi statul, pe aceea de a-l ajuta sã ºi-o gãseascã, oferind condiþiile per-
formanþei ºi demonstrând printr-o politicã justã cã are nevoie de aceºti indivizi.
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