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Abstract. La catégorie philosophique de mondialisation s’inscrit dans
une constellation conceptuelle où figurent aussi les notions de monde, mon-
daneité, être-au-monde. Notre rapport au monde „moderne“ émerge après
que se soient épuisées les autres deux grandes modalités, c’est à dire ap-
partenence au cosmos antique et situation dans le mundus de la tradition
juive et chrétienne. La mondaneité moderne se détermine comme destruc-
tion du cosmos et du mundus. L’homme est au monde sur le mode de
l’être-jété, et cet „être-jété“ se découvre comme forme de la constitution
humaine d’un monde de l’homme, supposé pouvoir faire à partir de ses
capacités.

Nu se poate spune nimic despre noþiunea de mondializare fãrã a o înscrie într-
o constelaþie semanticã ºi conceptualã unde apar noþiunile de lume, mondanei-
tate, a-fi-în-lume. Raportul nostru cu lumea, cu lumea noastrã „modernã“, nu
vine de la sine, el emerge dupã epuizarea altor douã mari modalitãþi anterioare
de situare în lume, care pot fi definite sumar ca apartenenþã la cosmos-ul antic ºi
ca situare în mundus-ul tradiþiei evreieºti ºi creºtine.
Cosmos-ul antic este totalitatea simþitã ºi ierarhizatã a tuturor fiinþelor, to-

talitate datã în forma sa originarã ca ordine, cu locurile sale, omul ocupând un
loc intermediar care îl face sã aparþinã atât divinului, inteligibilului, cât ºi fizicu-
lui, sensibilului. Aceastã dublã apartenenþã este mijlocitã de natura etico-politicã
specificã a animalului uman care are logos ºi trãieºte în polis, unde îºi poate ac-
tualiza virtutea sa propriu-zis umanã, în sfera praxis-ului. Aceastã sferã este ori-
ginalã în sensul cã omul liber, cetãþeanul, eventual, o poate face sã fie câmpul
activitãþilor poiético-practice. Cu toate acestea, viaþa bunã, eu prattein, nu are
pentru filosof decât o necesitate relativã. Pentru satisfacþia totalã este importantã
viaþa conform cu theoria, conceperea ordinii în eternitatea sa, care singurã dã site-ul
unde cosmos-ul poate fi înþeles, semnele sale descifrate, legea sa ascultatã.
Mundus-ul creºtin nu repune în chestiune ordinea, dar îi înnoieºte profund

economia ºi sensul. Lumea astralã ºi terestrã, cerul ºi pãmântul, nu mai sunt
eterne, ci create de un Dumnezeu personal, creator, care intervine în cursul sãu
pentru a o transforma într-o istorie a mântuirii. Ierarhiile terestre ale cetãþii între
oameni liberi ºi sclavi nu sunt distruse, dar toþi oamenii sunt fiii lui Dumnezeu
cãrora El le promite mântuirea, însã nu le-o oferã. Pierdut prin pãcat, omul repre-
zintã, prin libertatea sa, rãtãcirea în creaþie, dar el poate reprezenta, de asemenea,
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chemarea salvatoare a revelaþiei, trãind în lume ca ºi cum nu ar fi din aceastã lu-
me, folosindu-se de ea pentru a se pregãti pentru timpurile viitoare, transfor-
mând aceastã lume prin munca sa.
Mundaneitatea modernã se determinã ca distrugere a cosmos-ului ºi a mun-

dus-ului. Natura nu mai este ceea ce trebuie imitat, supranatura devine prejude-
catã. Omul este în lume ca o fiinþã-aruncatã, ºi acest „a-fi-aruncat“ se dezvãluie
ca formã a constituirii unei lumi a omului, a unei istorii poiético-practice pe care
omul este chemat sã o facã prin capacitãþile sale. Întrucât aceastã mundaneitate
se scindeazã din ea însãºi în lumea civilã a naþiunilor, în imperiul inteligibil al
libertãþii dincolo de imperiul necesitãþii, „mundanul“ a încetat în toate cazurile
de a mai fi un dat cosmologic, sau o creaþie tragicã, el devenind procesul auto-
producerii omului, al tuturor oamenilor de-acum liberi. El este un produs al unei
activitãþi de producþie obsedate de modelul causa sui, la care toþi oamenii par-
ticipã în calitate de subiecþi autonomi.
Modul nostru de a-fi-în-lume, în lumea devenitã mondialitate, rezultat al pro-

cesului de mondializare a producþiei, semnificã în primul rând sfârºitul lumii,
sfârºitul lumii date antice, precum ºi cel al lumii în care ne este datã chemarea
de a trãi în aceastã lume, fãrã a ne simþi fii ai ei. Mundaneitatea modernã, des-
considerând cosmos-ul ºi mundus-ul, se întemeiazã pe puterea dorinþei, a subiec-
tivitãþii doritoare, se proiecteazã ca lume a autoproducerii sale, realizând astfel
Sinele sãu absolut. Cum remarcã Jean-Luc Nancy1, dorinþa care lichideazã con-
siderarea aºtrilor divini desconsiderã lumea pentru a face din ea obiectul deside-
rium-ului sãu, care se proiecteazã el însuºi în producerea lumii producþiei pentru
producþie, capitalistã, pânã la o nouã ordine. Planeta rãtãcitoare a dorinþei libere
produce dezastrul cosmos-ului ºi al mundus-ului, ºi ea face din teritoriul pe care
îl ocupã propria sa planetã. Multã vreme, aceastã autoproducere a fãcut coinci-
dentã cucerirea pãmântului ºi promisiunea mondialistã, universalistã, fãcând din
aceastã cucerire uluitoare lumea pe care libertatea umanã o produce pornind de
la ea însãºi, regnum hominis, adevãrata mundus intelligibilis. Pornind de la una
dintre aceste promisiuni, dorim sã interogãm filosofia actualã în confruntarea sa
cu mondializarea.

De la apologie la apocalipsa mondializãrii
sau cum sã ne orientãm în gândire

Dacã în momentele sale cele mai înalte, filosofia occidentalã modernã a vrut
sã fie gândirea universalului raþional ca fundament al mondialului sub auspiciile
dreptului (Kant ºi cosmopolitismul), dacã, împreunã cu Hegel ºi Marx, ea a gân-
dit acest universal împreunã cu contradicþiile lumii reale, filosofia actualã, cel
puþin în Franþa, a renunþat sã gândeascã mondializarea în mod direct, unificând
elaborarea categoriilor universalului cu analiza determinatã a proceselor efective.
Singurele excepþii notabile sunt acelea ale lui Eric Weil care, în a sa Philo-

sophie politique2, acum uitatã cu totul, se interoga asupra mecanismului social
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în curs de mondializare; sau ale filosofilor marcaþi de ce a dat mai bun Marx
(Henri Lefebre, Étienne Balibar, Jacques Bidet, Daniel Bensaid, Jean Robelin,
Yves Schwartz, Jean-Marie Vincent). Filosofia transferã aceastã analizã
ºtiinþelor sociale, care o abordeazã într-un stil diferit, fiecare dintre ele. Astfel,
economia politicã prezintã un câmp antagonic unde se înfruntã teza liberalã (do-
minantã) a pieþei mondiale ca bazã a unei noi ordini internaþionale ºi teza criticã
(minoritarã) a acestei ordini în numele structurii divizate a economiei mondiale
(ºcoala lui Samir Amin, a lui Giovanni Arrighi, a lui Immanuel Wallerstein). Tot
astfel, sociologia, de la Max Weber încoace, trateazã problema pornind de la o
interogare asupra specificitãþii societãþii moderne ca societate a raþionalizãrii
mondiale a structurilor economice, politice, juridice ºi culturale. O enormã lite-
raturã specializatã a apãrut pe acestã temã, deºi s-ar putea spune cã ea nu a atras
destul atenþia filosofilor profesioniºti.
Aceastã împãrþire a sarcinilor conduce filosofia sã abordeze mondializarea

capitalismului în mod indirect, apelând la eufemisme. În mod grosier, abordarea
filosoficã a mondializãrii poate fi regrupatã în douã categorii, aceea a apologiei
mondializãrii prin redarea eufemistã a contradicþiilor sale, ºi aceea a considerãrii
ei drept evenimentul neîndoielnic al unei apocalipse totale.
Apologia indirectã a mondializãrii capitaliste este creaþia filosofiei politice

ivite din liberalism. Aceasta ia act de mondializarea pieþei capitalurilor, de inter-
dependenþa economiilor capitaliste, de dominaþia tehnologiilor cu mare valoare
adãugatã, cum sunt tehnologiile comunicãrii ºi informaþiei. Ea îmbracã forma
tezei noii ordini mondiale presupusã a emerge în urma dispariþiei comunismului
de tip sovietic, susþinând cã în contradicþiile ºi inegalitãþile pieþei mondiale se
realizeazã o complementaritate a economiilor ºi a politicilor care exprimã con-
stituirea de noi zone de liber-schimb care tind la unificarea într-o federaþie
cvasi-statalã (precum Comunitatea Europeanã). Nu s-a remarcat îndeajuns cã
aceastã filosofie politicã acceptã o împãrþire iniþialã a sarcinilor cu economia
politicã, cãci ea acceptã determinarea din exterior a obiectelor sale de studiu, se-
parate de condiþiile lor de posibilitate economice ºi sociale. Ea renunþã la pro-
priile sale obiecte politice asupra dreptului ºi moralei. De aceea, tematica justi-
þiei ºi a principiilor sale etice permit asigurarea comunicãrii cu practica liberalã
la nivel socio-economic fãrã sã fie tematizate procesele de demantelare aWelfare
State-lui, rezistenþele care o acompaniazã, transformãrile statului invitat sã de-
vinã socialmente modest, toate aspecte ale mondializãrii. Consacrând ruptura
între economie ºi politicã ºi asigurând subordonarea funcþiilor publice ale statu-
lui elementului juridico-moral, aºa cum îl defineºte aºa-zisa societate civilã, teo-
riile justiþiei redefinesc libertatea statului ca libertate de adaptare la legile rede-
venite „naturale“ ale economiei.
Aceastã apologie indirectã culmineazã cu elaborarea unui nou drept interna-

þional public ºi privat cu instituþiile sale proprii: pe de o parte, O.N.U. ºi gene-
ralizarea dreptului de ingerinþã în politica statelor presupuse a nesocoti dreptu-
rile omului ºi cetãþeanului; pe de altã parte, Fondul Monetar Internaþional ºi
Banca Mondialã care condiþioneazã ajutorul lor de aplicarea de politici econo-
mice bazate pe productivitatea capitalului. Dacã juriºtii ocupã prim-palnul, o
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fracþiune non neglijabilã a filosofiei acompaniazã aceastã miºcare dezvoltând o
filosofie a dreptului comunicaþional ºi o eticã a unui discurs universalizabil, în
care mondializarea ar îndeplini în mod pozitiv promisiunile modernitãþii.
Pe de altã parte, în siajul marilor critici ale modernitãþii ca realizare a meta-

fizicii, critici provenite de la Nietzsche ºi Heidegger, filosofia procedeazã la o
recunoaºtere panicatã a mondializãrii capitaliste, identificatã cu dominaþia teh-
no-ºtiinþei ºi cu nihilismul sãu. Mondialitatea este manifestarea destinalã sau
epocalã a unei uitãri a fiinþei în manipularea omului de cãtre om. Aceastã abor-
dare nu þine cont de constituirea comunitãþii internaþionale, nici de dreptul sãu,
în care nu vede decât ultimul avatar al aceluiaºi proiect metafizic. Ea se vrea
radicalã ºi se plaseazã pe planul ontologic. Iar ontologia sa este o ontologie
negativã al cãrui pathos este acela al tragicului. Ea face sã aparã non sensul unei
producþii identificate cu tehnica ca atare, menitã sã devinã autoreferenþialã. Ea
subliniazã transformarea acestei producþii în consum, în consumul oamenilor ºi
al lucrurilor. Ea identificã în criza ecologicã fãrã precedent pe care o cunoaºte
planeta efectul nihilismului occidental, cãutând soluþii exclusiv în gândirea poe-
ticã ori în idealizãrile contrafactuale ale unor experienþe istorice ale trecutului.
Prin modializarea metafizicii, devenitã tehnicã planetarã de manipulare a oa-
menilor ºi lucrurilor, se constituie o lume i-„mundã“.
Vrem sã contribuim la critica acestor douã modalitãþi speculative de a gândi,

sau mai curând de a negândi, mondializarea-proces ºi mondialitatea-rezultat.
Amândurora, în definitiv, le lipseºte specificitatea istoricã a mondializãrii ca
devenire-a-lumii raporturilor de producþie capitaliste.
În ce o priveºte, apologia juridico-comunicaþionalã a societãþii civile interna-

þionale face din mondializare un universal abstract separat de condiþiile ºi de
formele sale contradictorii de realizare: ea îl idealizeazã ca pe un fel de ultra-
imperialism (tezã deja dezvoltatã de teoreticianul Internaþionalei a II-a, Karl
Kautsky): concentrarea capitalurilor va conduce la fuziunea „paºnicã“ a capita-
lismelor naþionale capabile sã regleze în mod paºnic concurenþa lor internã
printr-o exploatare în comun a resurselor. Or, se constatã cum capitalul nu se
poate coaliza în formele sale diferenþiate ºi contradictorii împotriva muncii fãrã
sã producã diviziuni interne în sânul forþei de muncã, fãrã sã opunã diversele
fracþiuni ale forþei de muncã internaþionale unele contra altora; se constatã, de
asemenea, cã statele nu coexistã indiferent, ci se unesc ºi se ierarhizeazã în
centre ºi periferii, divizându-se, ºi ele, dupã aceeaºi logicã a diviziunii centrului
ºi periferiei. Se constatã, în sfârºit, cã în acest proces neîntrerupt de restruc-
turare, dereglarea operatã în funcþie de diferenþele de productivitate este modul
însuºi al reglãrii, ºi cã prin urmare rãzboiul economic ºi militar este oricând
posibil (ºi real). Dacã dreptul internaþional public ºi privat face semn în direcþia
unei organizãri universale a muncii sociale, adicã spre un suprastat, acest orizont
este nu numai îndepãrtat, ci ºi ambiguu. Bunãoarã, dreptul, dacã nu este o simplã
ideologie de legitimare, rãmâne o dicþiune universalã a constituirii ierarhiei
economiei mondiale, nici o dominaþie nemaiputând de acum înainte sã se men-
þinã fãrã a putea afirma un universal al dreptului, fãrã a putea sã se spunã ca acest
universal. În cele mai bune cazuri, dreptul internaþional este protestul împotriva
inumanitãþii unei atari afirmãri ºi promisiunea unui drept mai uman.

36 ANDRÉ TOSEL 4



Pe de altã parte, apocaliptica ontologicã compromite luciditatea care i-ar per-
mite sã individualizeze riscurile majore ale mondializãrii printr-o viziune fantas-
maticã a proceselor efective ale economiei mondiale. Acestea se transformã în
mari entitãþi demoniace, adevãrate figuri ale rãului ontologic care se concen-
treazã în cuplul Cunoaºtere-Putere, identificabil pe rând cu Metafizica, Tehnica,
Tehnoºtiinþa, cu Nihilismul. Denunþul întemeiat al fantasmei raþionaliste a con-
trolului constituie adversarul sãu într-o totalitate fãrã exterioritate, fãrã fisuri ori
ecarturi interne, unde o rezistenþã, o luptã determinatã ar putea sã aibã sens.
Mondialofiliei economico-juridice, cultului sãu abstract al unei noi ordini inter-
naþionale coincidente cu dreptul, idealizãrii sale naturalizante a pieþei i se opune
o mondialofobie ontologico-esteticã la fel de abstractã, cu complezenþa sa esteti-
zantã pentru negativ, cu identificarea sa masivã a metafizicii ºi a tehnicii, cu in-
capacitatea sa de a analiza, fãrã a filosofa în mod arbitrar, mondializarea ca teh-
nologie socialã a unui raport social determinat, raportul capitalist. O luciditate
ontologicã neputincioasã ºi pieziºã denunþã promisiunile neþinute ale dreptului
internaþional, dar rateazã dreptul ca moment al noii tehnici sociale a capitalis-
mului mondial ºi, odatã cu el, raportul social fundamental.
În ambele cazuri, gândirea abdicã, dezorientatã, oscilând între semi-asigura-

rea unei transsubstanþieri juridice a riscurilor majore care definesc mondializarea
ºi seducþia morbidã faþã de formele negativului, a crizelor de tot felul, a sensului
ºi a valorilor caracteristice. Problema este, aºadar, aceea a bãtrânului Kant: între
apologie ºi apocalipsã, cum se orienteazã gândirea mondializãrii?

Mondializarea ca tehnicã socialã — economico-politicã —
a internaþionalizãrii capitalismului istoric

Filosofia este astfel confruntatã cu sarcina abordãrii directe, nici apologetice,
nici eufemistice, a mondializãrii, cu datoria teoreticã de a-i defini conceptul în
mod riguros. Presupunem cã mondializarea este internaþionalizarea raportului de
producþie capitalist bazat pe subordonarea realã a muncii de cãtre capital. Dacã
Marx nu poate fi creditat cu o analizã completã a acestei internaþionalizãri, el i-
a stabilit principiile. Teoreticienii economiei mondiale le-au putut dezvolta ºi
rectifica. Încercãm sã le reformulãm arãtând cum aceastã reformulare este sus-
ceptibilã de a reorienta filosofia dreptului internaþional, de a-i depãºi limitele,
care sunt chiar acelea care fac din ea o apologeticã constitutivã capitalismului
mondializat, ºi de a orienta analiza structurilor societãþii moderne. Rezultatele
obþinute pe terenul filosofiei sociale, politice ºi juridice ne vor permite astfel sã
revenim asupra problemei propriu-zis ontologice a mondialitãþii.
Mondializarea este creaþia unei noi structuri de ansamblu a producþiei, purtã-

toare a unui nou sistem de tehnici sociale, toate finalizate printr-o urmãrire a
productivitãþii diferenþiate a capitalului cu ajutorul reducerii timpului de muncã.
Aceste tehnici sociale sunt acelea ale gestionãrii informatizate a producþiei, ale
generalizãrii muncii „imateriale“. Susþinutã de aceste tehnici inovatoare, care nu
sunt niciodatã pure tehnici, ci întotdeauna materializãri sociale ale raportului de
exploatare, miºcarea capitalului internaþionalizeazã piaþa capitalurilor ºi a pro-
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ducþiei. Mondializarea este radical economicã ºi tehnicã, dar ea este totodatã po-
liticã, în mãsura în care nu se poate realiza decât în miºcarea unei perpetue
reierarhizãri politice a statelor protectoare ale firmelor dominante (inclusiv a
multinaþionalelor care au întotdeauna o bazã naþionalã). Mondializarea obligã în
primul rând la recuzarea concepþiei societãþii ca ansamblu de sectoare sau de
practici separate, organizate fiecare conform ordinii sale de justificare proprii
(potrivit concepþiei expuse de Luc Boltanski ºi Laurent Thévenot în lucrarea lor
De la justification. Les économies de la grandeur). Ea este deopotrivã econo-
micã, politicã, tehnicã ºi juridicã, ºi ea ne obligã sã recurgem la un model teo-
retic fondat pe impuritatea ºi intricarea practicilor. Ea nu poate fi gânditã ca un
metanivel care ar veni sã supradetermine nivelul naþional sau local. Ea este de
acum înainte prima scenã care investeºte în dimensiunile sau scenele naþionale,
din interior, ºi le transformã. Mondialul este un nivel intern al naþionalului.
Acest primat al internaþionalului permite reconsiderarea problemei statului

dincolo de truismele repetitive ale teoriilor statului de drept. Statele nu sunt
chemate sã disparã în societatea civilã internaþionalã, aºa cum ar vrea sã ne facã
sã credem utopia neoliberalã. Ele sunt menite sã asume o altã funcþie care se
înrãdãcineazã în mod negativ în incapacitatea lor de a controla formarea pieþei
mondiale a capitalului (alþi operatori economici putând, în definitiv, sã antici-
peze toate mãsurile luate de state în materie de limitare a schimburilor). Statele
au de acum înainte funcþia de a asigura politic gestiunea diferenþiatã a forþei de
muncã asimilând tehnicile de delocalizare a întreprinderilor în funcþie de costul
diferenþiat al forþei de muncã ºi promovând tehnicile bazate pe creºterea produc-
tivitãþii (economia timpului de muncã). Singurele care pot sã dezvolte aceste
tehnici cu înaltã valoare adãugatã sunt firmele multinaþionale capabile sã creeze
reþele de întreprinderi alcãtuite din numeroase unitãþi de producþie. Cum, la rân-
dul lor, aceste firme au o bazã naþionalã dominantã, mondializarea este politicã:
ea specializeazã statele în funcþie de legãturile lor cu firmele, cu sectoarele pro-
ducþiei unde se redefineºte productivitatea muncii ºi deci a capitalului. Creºterea
productivitãþii se transformã în resursã politicã directã, comandând ierarhizarea
statelor.
Mondializarea nu este, aºadar, instaurarea unei noi ordini internaþionale unde

s-ar schimba ºi s-ar forma complementaritãþi ale sectoarelor. Ea este o ordine ºi
un spaþiu al dominaþiei hegemonice unde locul în ierarhie este decis de capaci-
tatea fiecãrui stat de a produce ºi exporta bunuri via firmele „multinaþionale-na-
þionale“, dacã se poate spune astfel, bunuri care reclamã muncã foarte calificatã
ºi mase tot mai mari de capital financiar. Aceleaºi state sunt, de asemenea, acelea
unde munca mai puþin calificatã a devenit prea scumpã în raport cu preþul pieþei
internaþionale a muncii: lor le revine deopotrivã sarcina de a trata ºomajul struc-
tural ºi de a crea condiþiile politice care sã permitã firmelor sã recurgã la delo-
calizare pentru producþia bunurilor primare devenite mai puþin rentabile. Mon-
dializarea este forma tehnico-socialã nouã a soluþiei clasice date problemei
structurale a capitalismului istoric: cum poate creºte profitul capitalului menþi-
nând ridicatã cererea de muncã din partea muncitorilor, evitând deci ocuparea
deplinã. Ea are întotdeauna drept conþinut – horresco referens – lupta claselor, a
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capitalului ºi a muncii. Aceasta nu se poate reduce exclusiv la cooperarea dintre
sectoare, dintre care unele s-ar internaþionaliza, exportând produse de înaltã
tehnologie, cu rentabilitate ridicatã, iar celelalte, producãtoare de bunuri primare,
s-ar deconecta de piaþa mondialã. Întotdeauna capitalul (financiar, în acest caz),
prin miºcarea sa de ansamblu, pune în concurenþã pieþele naþionale ale forþei de
muncã ºi reclamã articularea la politica statalã. Aceasta se prezintã, aºadar, deo-
potrivã ca gestionare a acestei forþe de muncã ºi ca agent constitutiv al consoli-
dãrii sectoarelor competitive care pe piaþa mondialã definesc norma socialã a
productivitãþii.
Statul teritorial-naþional nu dispare în mai mare mãsurã decât clasa munci-

toare. El se transformã devenind agentul unei proiecþii inedite a teritorialitãþii
naþionale, dincolo de teritoriul istoric. Statul nu mai reprezintã unitatea unei
simple pieþe interioare care în trecut realiza, la scara sa, funcþionarea capitalului.
Deºi pãstreazã gestionarea teritorializantã a forþei de muncã, el se proiecteazã în
constituirea unui teritoriu exteritorializat, care este acela al locurilor unde statul
produce, vinde ºi garanteazã aceastã producþie ºi aceastã vânzare. Franþa nu mai
este în primul rând un loc comun de viaþã ºi de culturã; ea este în reþeaua fir-
melor franceze care vând. Preºedintele Republicii îºi concepe rolul sãu precum
pe acela al unui comis-voiajor ºef. Statul intervine în mod decisiv în politica
firmelor orientate spre expansiune, reducând costurile activitãþilor care nu se
înscriu în reþeaua firmelor. Funcþia suveranitãþii statului se schimbã, cãci ea nu
mai constã în concentrarea raporturilor de putere la scara sa, ci în a le transforma
pentru a le reprezenta la nivel internaþional. Reprezentarea politicã este totodatã
reprezentanþa comercialã a întreprinderii Franþa ºi a firmelor sale, dar ea se de-
dubleazã întrucât în interiorul teritoriului naþional statul reprezintã aceastã con-
figuraþie de întreprinderi naþionale în faþa altor forþe3.
Se înþelege cã ofensiva împotriva Welfare State-ului se înscrie în aceastã

perspectivã a unei mondializãri destul de dezemancipate în materie de drepturi
sociale, nemaiîntâlnind rezistenþa adecvatã. Se înþelege de ce ºi în ce mod are loc
procesul de privatizare a statului ºi a aparatelor sale ideologice, care sunt servi-
ciile publice (transporturi, sistemul de formare ºcolarã ºi universitarã, serviciul
de sãnãtate ºi de securitate socialã). Statul se privatizeazã în mãsura în care pie-
þele ºi întreprinderile publice se supun normelor de productivitate rezultate direct
din piaþa mondialã. Marile negocieri internaþionale devin evenimente de politicã
internã ºi de drept intern. Politica economicã internaþionalã oferã sau impune tot
mai mult subiectele sale politicii interne.
Mondializarea dezvoltã astfel un naþionalism specific propriu-zis economic

care transformã naþiunea într-o întreprindere – modelul întreprinderii devenind
pilonul ideologiei necesare în obþinerea supunerii statelor faþã de normele pro-
ductivitãþii pieþei. Ea constituie concurenþa drept concurenþã naþionalã între fir-
mele care nu sunt apatride, ci naþionale, în aptitudinea lor de a transforma în teri-
toriu naþional locul unde opereazã.
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Statul nu are putere decât în mãsura în care poate articula reþele economico-
financiare, care sunt totodatã politice ºi instituþionale. Aceastã putere are drept
condiþie gestionarea diferenþiatã a forþei de muncã: partea din aceastã forþã de
muncã care nu corespunde rentabilitãþii medii mondial definite nu poate fi decât
în poziþia de exluziune structuralã permanentã. Chiar dacã masa excluºilor
variazã, ea capãtã forma (post?)modernã a unei individualitãþi umane definite
într-o manierã privativã ºi cumulativã: ea acoperã masa crescândã a „oamenilor
fãrã“, fãrã muncã, în primul rând, apoi fãrã domiciliu fix, adicã fãrã acte, în
cazul imigranþilor netoleraþi. Gestiunea forþei de muncã implicã o legãturã speci-
ficã între naþionalism ºi rasisme, cãci „rasizarea“ masei refugiaþilor economici,
veniþi din naþiuni dominate, pusã în concurenþã cu muncitorii naþionali, permite
statului divizarea acestei forþe de muncã opunând-o ei însãºi, diferenþiind-o,
transformând cetãþenia naþionalã într-un privilegiu, deopotrivã economic ºi po-
litic.
Concurenþa mondialã capãtã totodatã forma unei întoarceri la ceea ce tradiþia

marxistã a numit imperialism. Dar mondializarea modificã acest imperialism
dându-i forma tendenþialã cvasiimperialã, care dominã astãzi, precum „impe-
riul“ Statelor Unite (cu zona sa de expansiune directã asupra întregii Americi de
Nord ºi o parte a Americii Centrale). Formarea de spaþii supranaþionale cu
vocaþie imperialã sau sub-imperialã se bazeazã pe constrângerile productivitãþii,
cucerind spaþiile producãtoare ºi exportatoare de tehnologii de înaltã producti-
vitate. Economia se transformã încã o datã în politicã întrucât unificarea econo-
micã (niciodatã totalã) a acestor spaþii se simplificã atunci când se transformã în
unificare politicã (întotdeauna instabilã). Mondializarea înseamnã aducerea la
putere a statelor cvasiimperiale (inclusiv Europa se poate afla în aceastã situa-
þie), hegemonizarea statelor naþiuni mai slabe, subordonându-le cu ajutorul
constrângerilor exercitate de pieþele capitalurilor ºi antrenându-le în procesele de
„rasizare“ ºi de etnicizare. Astfel, la toate nivelurile sistemului mondial, ope-
reazã transversal aceeaºi normã a productivitãþii, motorul concurenþei econo-
mice, politice, militare, stimulând opoziþiile naþionalitare ºi identitare. Ea unificã
ceea ce sociologia liberal-socialã a ordinelor de justificare ar vrea sã ne prezinte
ca fiind sfere distincte, susceptibile de a produce fiecare norma sa de justiþie
(Walzer, Thévenot ºi Boltanski).
Aceastã unitate acþioneazã asupra unei pluralitãþi de istorii cu viteze diferite,

o unitate pe care cosmopolitismul mondialofil refuzã sã o gândeascã în mod
radical, iar ontologia mondialofobã o ignorã cu înfumurare, dând astfel radicalis-
mului sãu o turnurã echivocã.

Dreptul internaþional în condiþiile mondializãrii

Orice discurs asupra dreptului internaþional ºi noii ordini mondiale presupuse
a urma mondializãrii trebuie aºadar evaluat pornind de la aceastã analizã. Nu se
poate subscrie tezei conform cãreia, prin jocul mondializãrii, s-ar forma o or-
ganizaþie a comunitãþii internaþionale care, pentru prima datã în istorie, ar face
din drepturile omului carta sa, având totodatã ºi o structurã politicã efectivã.
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Asistãm astãzi la apariþia unui cosmopolitism rãzboinic straniu, a unui cosmopa-
cifism militar, denumit mondializare. Dacã Hobbes credea cã este imposibilã
tranformarea stãrii de naturã, care domneºte între statele suverane ºi semnificã
permanenþa rãzboiului, dreptul internaþional gândeºte cã a sunat ceasul punerii
în practicã a proiectului kantian al unei federaþii a statelor de drept care sã reali-
zeze între ele starea civilã. Faimosul Terþ, care lipsea în relaþiile internaþionale,
de exemplu, în Societatea naþiunilor, dupã 1918, ºi neputându-se realiza în Orga-
nizaþia Naþiunilor Unite, dupã 1945, ar fi adus la ordinea zilei de mondializare.
Un contractualism cosmopolitic ar putea guverna sistemul mondial.
Acesta ar avea urmãtoarele trãsãturi:
1. Între state se poate încheia un pact preliminar de non agresiune, aceste

state propunându-ºi constituirea unei asociaþii permanente. Acesta este pactum
societatis 1.
2. Un al doilea pact, mai pozitiv, se formeazã dacã statele cad de acord asupra

unei serii de reguli comune pentru rezolvarea diferendelor dintre ele ºi pentru or-
ganizarea recurgerii la o forþã legitimã comunã. Acesta este pactum societatis 2.
3. Trebuie sã se realizeze o supunere la o putere comunã capabilã sã impunã

pactele 1 ºi 2, deja adoptate, recurgând dacã este nevoie la forþã. Acesta este pac-
tum subjectionis.
4. Recunoaºterea ºi protejarea drepturilor fundamentale la libertate sunt asigu-

rate, aceste drepturi limitând ºi totodatã autorizând puterea constituitã. Aceasta
este schema care structureazã deja în mod potenþial Organizaþia Naþiunilor
Unite. Rezultat al unui pactum societatis, Organizaþia trebuie sã dispunã de
acum înainte de pactum subjectionis, adicã de monopolul exerciþiului legitim al
puterii de constrângere internaþionalã. Rãzboiul din Golful persic contra Irakului
a încercat în 1991 aceastã trecere de la un pact la altul, Statele Unite putând fi
considerate drept braþul armat al O.N.U. pentru restabilirea suveranitãþii unui
stat independent agresat pe nedrept. Astfel, un drept cosmopolitic ar exprima
noua ordine internaþionalã justificând întoarcerea la teoria rãzboiului just, justum
bellum al scolasticilor catolici.

Este posibilã ºi o altã lecturã a ceea ce este în mod sigur primul rãzboi cos-
mopolitic al epocii mondializãrii. Iatã aici rudimentele unei traduceri strategice
realiste a rãzboiului dreptului internaþional. În cinci lecþii:
Lecþia 1. Dupã sfârºitul Imperiului Rãului sovietic ºi al rãzboiului rece, Sta-

tele Unite, în alianþã cu statele europene occidentale, au responsabilitatea evolu-
þiei pieþei economice, politice ºi morale a lumii „mondializate“. Funcþia lor tre-
buie redefinitã în sensul Global Security. Statele Unite au ocazia istoricã de a
construi un sistem internaþional în sfârºit just, bazat pe valorile morale ºi politice
ale pãcii ºi echitãþii ºi, de asemenea, bazat pe economia capitalistã mondializatã
ºi pe generalizarea democraþiei. Acest Manifest Destiny implicã deci construcþia
unui sistem de securitate globalã între þãrile care aparþin zonelor celor mai indus-
trializate, sub conducerea politicã ºi militarã a Statelor Unite.
Lecþia 2. Aceastã construcþie, la rândul sãu, reclamã o corecþie radicalã a

O.N.U., care nu mai poate sã fie un simplu loc de exprimare a conflictelor, re-
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flectând raporturile de forþe internaþionale, paralizat de opoziþiile celor douã
vechi superputeri ºi ale blocurilor lor. Naþiunile Unite trebuie sã fie locul formu-
lãrii sistemului de securitate globalã, aºa cum îl concep Statele Unite. Dacã
O.N.U. nu poate asigura aceastã formulare, întrucât voturile manifestate aici
sunt incerte, atunci N.A.T.O. poate fi cadrul acestei strategii ºi, departe de a fi
desfiinþatã, ea trebuie sã fie utilizatã drept cadrul ºi forma de intervenþie pentru
restabilirea militarã a dreptului, cum a arãtat-o rãzboiul din Kosovo, purtat îm-
potriva unui stat, Serbia, care nu era formal în rãzboi împotriva niciunuia dintre
statele justiþiare. Restabilind dreptul, N.A.T.O. asigurã securitatea comunitãþii
mondiale, aºa cum o interpreteazã þãrile hegemonice.
Lecþia 3. În definitiv, acestea sunt pe bunã dreptate interesele naþionale ºi

imperiale ale þãrilor care sunt protejate într-o situaþie de vulnerabilitate produsã
de reconstrucþia instabilã a identitãþilor naþionale. În definitiv, unele state nu sunt
în mãsurã sã asigure protecþia naþionalitãþilor lor ºi cautã, odatã cu independenþa,
protectoratul statelor mai puternice din centrul capitalist (cazul ex-Yugoslaviei).
Altele sunt tentate sã se constituie în puteri subimperiale bazându-se pe controlul
resurselor strategice (petrolul) ºi al spaþiilor strategice în concurenþã directã cu
acest centru (cazul Irakului). Toate trebuie sã fie reprimate, redefinite ºi supuse
ordinii de drept.
Lecþia 4. Pentru a îndeplini în mod concret obiectivele noii strategii, marile

puteri industriale trebuie sã abandoneze vechiul principiu al non ingerinþei în
afacerile interne ale statelor suverane, principiu care aparþine vechiului drept
european ºi pe care Societatea Naþiunilor ºi O.N.U. l-au slãbit deja, continuând
pe baze democratice procesul iniþiat de Sfânta Alianþã la sfârºitul rãzboaielor
napoleoniene. Noua Sfântã Alianþã, sub conducerea imperialã americanã, refor-
muleazã principiul teologic al justum bellum sub forma dreptului umanitar de
ingerinþã în toate cazurile în care ea ar crede necesar sã intervinã pentru rezol-
varea crizelor care atenteazã la ordinea mondialã.
Lecþia 5. Pacifismul rãzboinic al cosmopolitismului juridic înfruntã riscul

unui rãzboi total împotriva inamicului, care este imediat criminalizat ca inamic
al dreptului, ºi deci al genului uman. Inamicul dreptului nu mai este, în definitiv,
un justus hostis, el ocupã locul lui injustus, al nelegiuitului cruciadelor, dragi
justum belllum-ului. Acest inamic meritã pedeapsa care îl declaseazã sau îl
despecificã, separându-l de demnitatea sa de fiinþã umanã. Presa americanã, spre
deosebire de presa europeanã, n-a ascuns violenþa nemaipomenitã care a caracte-
rizat rãzboiul Golfului: recursul la noi arme de distrugere în masã, teroarea exer-
citatã asupra populaþiilor civile, dezastrele ecologice, blocada economicã devas-
tatoare menþinutã zece ani dupã confruntãri, controlul total al media private prin
lipsirea lor de imagini, tãcerea impusã victimelor din tabãra opusã, rãzboiul fiind
prezentat el însuºi ca un imens joc video fãrã riscuri pentru justiþiari (zero morþi).
Primul rãzboi al mondializãrii, rãzboiul dreptului internaþional ºi al pacifismului
sãu, a fost un rãzboi total, negând inamicului statutul sãu politic pentru a se pre-
zenta ca o operaþiune de poliþie umanitarã. La limitã, acest drept a restaurat în
mod paradoxal principiul detestabil ºi imoral al machiavelismului vulgar potrivit
cãruia „scopul justificã toate mijloacele“. „Virtutea“ nu a ezitat sã se transforme
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în teroare, omagiu neaºteptat adus „îngrozitorului Robespierre“. Exterminarea
persoanelor nevinovate a fost judecatã conform moralei ºi dreptului reunite.
Principiile acestei morale ºi ale acestui drept au fost adaptate unei noi scolastici
în care foºtii „noi filosofi francezi“ sunt specialiºti. În Statele Unite s-a dezvoltat
o nouã specialitate, etica rãzboiului just, prin lucrãrile importante ale lui Charles
Beitz, Stanley Hoffman, Michael Walzer (unul dintre puþinii care au fost traduºi
în francezã, cu Guerres justes, guerres injustes, Paris, Belin, 1998). Putem pre-
zice fãrã a ne înºela importul lor zgomotos în Franþa. Nu este nici uimitor, nici
nou cã moralismul se preface în terorism.
Comunitatea internaþionalã, aºa cum se prezintã ea prin instituþiile sale

(O.N.U. ºi tribunalele internaþionale), nu poate fi consideratã drept reprezen-
tantul umanului ºi al drepturilor sale. Aceastã comunitate se compune din state
inegale ºi inegal capabile sã afirme dreptul internaþional. Ce spune dreptul?
Rãspuns: ce spune cel care spune dreptul. Cine spune dreptul? Statele cele mai
puternice ºi, în particular, statele cvasiimperiale, care, fãrã a dispune de altfel de
o putere într-adevãr internaþionalã, îi oferã braþul armat. Departe de a preexista
acestei afirmãri, dreptul rezidã în construirea sa. Dar aceastã construcþie rãmâne
aceea a unui diferend, cãci este oricând posibilã excercitarea dreptului de a pro-
testa împotriva dreptului spus de puterea imperialã. Contradicþiile rãmân, fãcând
din drept producþia specificã a unui universal normativ, dar acest universal nu
este niciodatã separat de condiþiile realizãrii sale ºi de formele contestãrii sale.
Contrar a ceea ce afirmã doxa liberalã asupra acestui punct, mondializarea, în

faza sa actualã, nu este legatã prin nici o cale de universalismul efectiv. Acesta
a cunoscut momentul sãu de vârf în perioada 1945–1968, atunci când decolo-
nizarea (inclusiv rãzboiul din Vietnam) a coincis cu extindereaWelfare State. De
atunci, contrarevoluþia neoliberalã a impus, odatã cu demantelarea rudimentelor
statului de drept social, o dezemancipare internaþionalã scindând umanitatea
conform raporturilor contradictorii ale unei cooperãri-concurenþe ºi organizând
întoarcerea la rãzboiul just ºi la dreptul de rãzboi. Mai mult, în ciuda pretenþiei
lor, marile instituþii care emerg din aceastã mondializare nu revin la umanitatea
ca subiect. Ele nu revin decât la comunitatea internaþionalã de fapt, care este o
putere moralã „fictivã“, o putere moralã ale cãrei puteri imperiale trebuie sã-i
asigure reprezentarea. Dreptul internaþional public nu-ºi poate depãºi astãzi
limitele, cãci acestea þin de mecanismele reprezentãrii care fac din comunitatea
internaþionalã reprezentarea statelor care o fondeazã. Reprezentatul real nu este
umanitatea, ci chiar ceea ce o divizeazã ºi inegalizeazã, productivitatea capita-
lului, care regleazã puterea productivã a statelor, inseparabilã de puterea lor
politicã. Sau mai curând: partida nu s-a terminat, reprezentatul „este“ conflictul
care naºte rezistenþe faþã de aceastã productivitate oarbã.

Mondializare, ontologie ºi nihilism

Nu ne putem totuºi mãrgini la o criticã a dreptului internaþional arãtând la ce
impasuri conduce mondializarea. Problema are chiar o dimensiune ontologicã,
cum a fost perceputã de o manierã fantasticã de apocaliptica mondialofobã.
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Gândirea fiinþei-în-lume dezvoltatã de analitica existenþialã a lui Martin Hei-
degger, prelungitã de meditaþia asupra condiþiei umane a lui Hannah Arendt ºi a
altora, poate fi consideratã o abordare ontologicã negativã a mondializãrii, în
multe privinþe mai profundã ºi mai puþin ipocritã decât cosmo-politismo-beli-
cismul liberal. Ducând la paroxism dorinþa subiectivitãþii libere de apropriere a
fiinþei, mondializarea nu se confunda atât cu fiinþa-în-lume a lui Dasein cãreia
ea îi agrava alienarea. Dacã viaþa noastrã este marcatã de faptul de a fi în lume,
dacã lumea este existenþialul vieþii, care are sensul de a fi conþinut în fenomenul
sãu, acest in-der-Welt-Sein nu se confundã cu mondializarea, care este uitarea sa.
Activitatea dominatã de producþie alieneazã subiectul producãtor în lume ºi face
din el un rãtãcit, un strãin, o cauzã pierdutã, fãrã astru, un dezastru. „Conce-
perea“ lumii în mondialitatea sa productivã desface în mod ireversibil legãtura
umanitãþii cu pãmântul ºi cu cerul. Producþia mondialitãþii anihileazã condiþia
originarã de posibilitate a fiinþãrii-noastre-în-lume, în imagini ale lumii unde se
reflecteazã în mod narcisist, fãrã alteritate, dorinþa raþionalã devenitã voinþã de
stãpânire. Prinsã în producerea lumii sale aflate în expasiune totalizantã, subiec-
tivitatea stãpânitoare renunþã sã „locuiascã“ lumea, pentru a o face, desface ºi
reface, dupã imaginea sa, obiect al proiectului sãu de stãpânire. Suntem deopo-
trivã stãpânii imaginari ai acestei lumi a mondialitãþii ºi sclavii legii sale de
reproducere identicã. Am pierdut raportul-cu-lumea, fiinþa-în-lume, am devenit
fãrã lume, suntem ca ne-lumea, „i-munzi“ (nous sommes im-monde(s)). Dacã
aceastã abordare nu poate trece drept o analizã a proceselor specifice ale mon-
dializãrii, nu i se putea nega o anumitã luciditate sumbrã, care nu se lasã abuzatã
de iluziile lecturii liberale ºi de avatarurile sale. Heidegger face din fiinþa-în-
lume altceva decât o categorie corelativã producerii; el face din ea un existenþial.
Lumea este proprie Dasein-ului. Dasein-ul este fiinþarea-în-lume-împreunã,
Mitsein.
Comunitatea oamenilor în raportul sãu cu lumea, sesizatã în istoricitatea sa,

nu se confundã cu mondialitatea rezultat al mondializãrii, cãci aceasta este de-
pendentã de ipseitatea subiectului-suveran. Heidegger regãseºte marea polemicã
care a scindat idealismul german. În gigantomahia filosoficã, el se situeazã alã-
turi de Schelling, contra lui Hegel, el dând criticii romantice a modernitãþii cea
mai mare pertinenþã, la înãlþimea provocãrilor secolului.
Altfel spus, suntem confruntaþi cu ecuaþia heideggerianã între tehnicã ºi mon-

dializare, mondializare ºi metafizicã. Mondializarea ar fi forma pe care o ia des-
tinul metafizicii ca tehnicã devenitã planetarã, tehnicã a manipulãrii ºi consumu-
lui oamenilor ºi lucrurilor, a fiinþelor. Am avea aici transcrierea reversibilitãþii
între producþie ºi nihilism reperatã de Marx în Manifestul partidului comunist ºi
formulatã în fraze de foc: „Burghezia a creat piaþa mondialã [...] Aceastã bulver-
sare continuã a producþiei, aceastã zdruncinare neîntreruptã a întregului sistem
social, aceastã veºnicã agitaþie ºi nesiguranþã deosebeºte epoca burghezã de toate
epocile precedente. Toate raporturile sociale tradiþionale încremenite, cu corte-
giul lor de credinþe ºi de idei admise ºi venerate, se dizolvã; iar cele care le în-
locuiesc se perimeazã înainte de a se cristaliza. Tot ce era solid ºi stabil se vola-
tilizeazã, tot ce era sacru este profanat“. Capitalul ar pune capãt metafizicii fã-
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cându-se lume, dar consumând posibilitatea fiinþãrii-în-lume. Aspectele cele mai
violente ºi destructive ale mondializãrii capitaliste, húbris-ul sãu, ne obligã sã
luãm în serios pe un Heidegger, acela care, în limbajul sãu, dã cifrul existenþial
ale riscurilor efective ale situaþiei noastre ontologice ºi ne obligã sã renunþãm la
asigurãrile raþionalismului teleologic, la afirmarea unui Subiect-origine promis
actualizãrii fericite a Þelului(rilor) sale. Lumea noastrã, aceea în care suntem
„aruncaþi“, nu-ºi mai poate povesti Istoria(iile), cum o spune Louis Althusser în
ultimele sale texte. „Lumea“ noastrã este aceastã lume, ea este aici; ea este acel
„existã“ al sãu, ºi ea nu se supune logicii nici unui Sens-Conducãtor, cu sigu-
ranþã nu aceleia a cosmopolitismului drag noului drept internaþional.
Ontologia destinalã are cel puþin valoarea unei provocãri la autocriticã a mo-

dernitãþii mondializate. Este adevãrat cã noua producþie este producþia unor noi
distrugeri de oameni, de savoir-faire, culturi, moduri de viaþã, capitaluri ºi teh-
nici devenite învechite înainte sã-ºi fi pierdut eficacitatea. Ea este aneantizarea
a tot ceea ce obstaculeazã infinitul acumulãrii în cãutarea idealului causa sui, pe
care Spinoza nu o rezerva decât substanþei, gândind-o în legãturã cu sfârºitul
sclaviei. Dar nu putem rãmâne aici. Subliniem ceea ce nu se poate susþine în
aceastã nouã abordare filosoficã a cãrei radicalitate trebuie menþinutã cu rezerve
critice (cum o fac unii filosofi postheideggerieni care nu se orienteazã nici în
sensul unei moºteniri religioase, nici în acela al unei nostalgii a originii: Jacques
Derrida, Gérard Granel, Jean-Luc Nancy). Douã puncte meritã astfel sã fie su-
bliniate.
Deconstrucþia proiectului modern ca tehnicizare a fiinþei poate ajunge la

o constatare indepasabilã. Nimic nu poate fi înfãþiºat altfel decât a lãsa-sã-fie ºi
sã survinã, sã se realizeze alienarea lumii mondializate ca destin. Diversele
forme istorice de exploatare ºi de dominaþie care continuã sã se hrãneascã din
muncã sunt aºadar legitimate ca tot atâtea forme ale destinului sau ale hazar-
dului. Ontologia riscã sã se destrame în aºteptarea unei apocalipse fãrã Dumne-
zeu. ªi de a se preface într-o altã apologie – negativã – a ceea ce este, fãrã mira-
col. Nimic nu mai este posibil, nu mai este nevoie deloc de subiect. Triumful
„Tehnicii“ sfârºeºte astfel prin spiritualizarea miºcãrii capitalului în putere
autoreflexivã, sui referenþialã, în spirit. De la spiritul capitalismului la capitalis-
mul ca spirit (chiar malign). Rãmâne sã aºteptãm ca societatea mondialã a pro-
ducþiei-destrucþiei sã ajungã la capãt prin ea însãºi, la „prãbuºirea“ sa, ca ea
sã-ºi termine declinul, fãcând sã coincidã excesul cu declinul sãu. Singura formã
de responsabilitate ar fi aceea a unei seninãtãþi greu dobândite, singurul recurs
ar fi acela al meditaþiei poeziei gânditoare ºi al deschiderii sale.
Acest calm nu poate fi justificat decât dacã se acceptã concepþia heidegge-

rianã asupra tehnicii. Or, important este de a constata cã, separatã de legãtura sa
cu metafizica subiectivitãþii, tehnica rãmâne o abstracþie nedeterminatã cãreia i
se atribuie o constelaþie informã de raporturi sociale complexe. Efectul de suges-
tie ºi de provocare al constatãrii heideggeriene are un preþ exorbitant, acela al
negãrii posibilitãþii oricãrei alte analize. În definitiv, o tehnicã nu este în primul
rând o operaþie de control al existentului, ea este ºi rãmâne o separaþie ingenioasã
ºi modestã a realului ºi posibilului, ea este o experimentare tatonantã într-o lume
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fãrã ordine ºi predeterminare. Finalizarea socialã a unui ansamblu de tehnici sub
un raport social este un lucru, Tehnica în sine este un altul. Mondializarea im-
plicã o tehnologie socialã care a modelat ordinea productivã în jurul unor tehnici
decisive în organizarea subordonãrii mondiale a muncii ºi în creºterea producti-
vitãþii sale sub dominaþia capitalului care le-a încorporat. Acestea sunt tehnicile
reflexive care formeazã ºi organizeazã tehnicile. Analiza lor finã scapã ontolo-
giei destinale. Or, ea cere determinarea de soluþii alternative. Mondializarea
redefineºte întrebuinþarea socialã indisolubil economicã ºi politicã a tehnicilor în
sensul transformãrii lor în timp: câºtig de timp în mobilizarea muncii, în circu-
laþia capitalului financiar ºi a informaþiilor, în deprinderi, câºtig de calitate. La
scarã mondialã se confruntã diversele activitãþi ale sectoarelor de producþie stra-
tegice. Evitând perspectiva cea mai rea, s-ar putea inversa tendinþa gravã prin
care mondializarea produce o lume fãrã mundaneitate pentru masele crescânde
de oameni, dacã analiza criticã ar individualiza în mod concret o altã finalizare
a tehnologiei sociale, redescoperind înþelepciunea artelor ºi meseriilor ºi conju-
gând-o cu arta politicã a unei acþiuni care sã fie deopotrivã producþie, ºi a unei
producþii care sã fie acþiune.

Finitudine ºi riscuri majore.
Sau despre imposibilitatea posibililor

Divizarea umanitãþii produsã de mondializarea capitalistã drept condiþia sa de
posibilitate paradoxalã pune astfel într-un mod inedit problema ontologicã,
aceea a finitudinii înþelese într-un mod pozitiv, a unui raþionalism trans-raþional,
eliberat de obsesia stãpânirii lucrurilor ºi oamenilor, a dominãrii naturii ºi isto-
riei. Umanitatea astãzi, în epoca economiei mondiale capitaliste, nu este definitã
atât ca ansamblu al posibilitãþilor îngrãdite, cât ca ansamblu de imposibilitãþi
practice legate de constrângerea unei productivitãþi dezlegate de orice grijã pen-
tru binele comun. Posibilitatea unei productivitãþi infinite a capitalului, obþinutã
prin exploatarea productivitãþii muncii, devenitã un imperativ necondiþionat, se
transformã în producerea unei mase crescânde de muncitori separaþi de condi-
þiile exerciþiului libertãþilor lor, de excluºi din procesul de exploatare a muncii,
exilaþi ai lumii în lumea într-adevãr imundã a tuturor lipsurilor, a sãracilor abso-
luþi, a celor „fãrã acte, fãrã muncã, fãrã locuinþã“. Umanul se divide în inegali-
zãrile care structureazã ierarhia socialã. Mondializarea realizeazã umanul în
inumanul unei separaþii tot mai adânci între cei care nu dau pentru cã nu mai au
nimic de dat ºi cei care nu dau pentru cã nu vor sã dea. Dreptul se divizeazã în
inegalitãþile crescânde ale afirmãrii sale în momentul în care cei mai puternici
ocupã locul universalului.
Acest universal existã de fapt în mod negativ în suma riscurilor majore pe

care mondializarea capitalistã le produce. El nu existã ca un posibil care tinde
spre scopul sãu pre-existent. Riscul unui prag de ireversibilitate în divizarea
umanitãþii în umanitãþi mereu mai inegale nu este singurul. El obligã la repune-
rea problemei binelui comun ca problemã din nou ºi în alt mod substanþialã, nu
numai proceduralã, cãci ea decurge în definitiv din subzistenþa maselor umane
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sãrãcite ºi din substanþa însãºi a vieþii în aceastã lume. Dacã problema ontologicã
este aceea a fiinþei pentru fiinþa care o pune, mondializarea modalizeazã
aceastã problemã ca fiind aceea a fiinþãrii-noastre-împreunã. ªi de aici acest
a-fi-împreunã îºi reveleazã locul fiinþei ca naturã ºi ca viaþã, într-o finitudine
radicalã. Riscul inegalizãrii ºi reducerii la umanitatea goalã este solidar de acum
înainte riscului unei degradãri ireversibile a condiþiilor naturale – fizice, chi-
mice, biologice – ale vieþii umane pe planeta Pãmânt. Problema ecologicã este
ontologicã, iar mondializarea capitalistã poate produce o catastrofã ecologicã
gravã. La rândul sãu, problema ecologicã este solidarã cu problema bioeticã,
care priveºte posibilitatea datã speciei umane de „a se face“ intervenind asupra
mecanismelor reproducerii vieþii. Aceastã posibilitate nouã, în condiþiile mon-
dializãrii, nu poate sã nu fie supradeterminatã la rândul sãu de condiþiile de pro-
ductivitate a capitalului ºi de generalizarea producþiei de mãrfuri; o bioindustrie
supusã unui biocapital este deja o realitate încãrcatã de noi inegalitãþi ºi noi
violenþe. Mondializarea pune din nou problema ontologicã ca triplã problemã a
raportului nostru cu fiinþa-noastrã-în-comun socio-istoricã, cu fiinþa noastrã ca
fiinþe vii ºi cu fiinþa noastrã ca lucru natural în naturã.
Conºtiinþa planetarã, care animã spiritele bune, se defineºte în realitate prin

faptul cã aceste trei imposibilitãþi practice ameninþã sã se transforme în posi-
bilitate realã. Ele se constituie de acum înainte în limitele de netrecut ale acþiunii
politice. Oricât sunt de inevitabile ºi permanente, dezbaterile asupra conþinutului
pozitiv al umanului ºi disputa pentru a desemna ce va spune dreptul ºi dreptul de
a spune dreptul, aceastã disputã ºi aceste dezbateri nu sunt formulabile astãzi
decât în termenii unei ontologii sociale negative: este urgentã identificarea inu-
manului istoric ºi gândirea dincolo de limita sa în copul de a determina formele
de „imposibilizare“ a posibilitãþii sale reale. Acest uman se spune în cele trei
riscuri majore care definesc mondialitatea ºi care sunt tot atâtea ameninþãri asu-
pra vieþii umanului. Ele ne spun ce nu trebuie fãcut ºi ceea ce, odatã fãcut, face
deopotrivã imposibilã supravieþuirea maselor umane la limita subzistenþei, viaþa
bunã a celor care au produs condiþiile de viaþã relativ umane ºi, în sfârºit, pur ºi
simplu viaþa pe acest pãmânt. Aceste trei riscuri majore se înrãdãcineazã într-o
tehnologie socialã a cãrei finalitate este productivitatea absolutã a capitalului, iar
nu în preocuparea activã a unei libertãþi acordate tuturor de a dispune omeneºte
de condiþiile de reproducþie ºi de producþie. Dacã umanitatea nu este ºi nu poate
fi subiect, ci rãmâne o imagine scindatã, modelatã de puterile economice care au
puterea politicã ºi juridicã de a o defini, forþele sau puterile antagonice existente
care pot exercita propria lor putere de a zice ºi contrazice inumanul imanent
celor trei riscuri ontologice ale mondialitãþii. Umanul nu existã decât în contro-
versa pentru afirmarea inumanului ºi în golul lãsat deschis de aceastã contro-
vesã. Nimic nu poate reprezenta umanitatea în afarã de contradicþia inumanului
afirmat de forþele care se opun oricãrei pretenþii de reprezentare hegemonicã dar
particularã a umanului, cãci, ºi în acest caz, reprezentantul se substituie repre-
zentatului. Lupta pentru a zice ºi a contrazice inumanul în formele sale mondiale
este chiar lupta pentru drept, este lupta împotriva dreptului ºi în interiorul drep-
tului, pentru un drept care, spunând ce nu trebuie fãcut, dar care este de acum
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înainte posibil de a fi fãcut cu riscul de a compromite fiinþa umanului, înfruntã
sarcina de a spune prin negaþia sa însuºi pozitivul pe care el acceptã în sfârºit sã-
l facã pentru a nu face imposibilul, adicã de a produce moartea oricãrei posi-
bilitãþi.
Mondializarea, precum revoluþia francezã sau bolºevicã, este un eveniment

filosofic, singurul eveniment al actualitãþii noastre. A nu-i reordona problemele
sale în jurul acestui eveniment care nu este o promisiune, ci o prezentare a riscu-
rilor unei imposibilitãþi reale ºi a unei limitãri absolute a politicii, ar însemna ca
filosofia sã demisioneze în faþa sarcinii de a gândi legãtura care uneºte lumea ºi
ne-lumea, închizându-se în autofagie ºi în ideologie. Filosofia nu trebuie sã
regrete pierderea unui sens care reprezenta Sensul, sensul sensului, nostalgia
Fiinþei regãsite. În non sensul radical al triplului risc ontologic al mondializãþii
trebuie zãbovit pentru a produce, prin luptã, sensul, un alt sens, a face sensul. Le-
gãtura a tot ceea ce face sens în non-sensul mondializãrii este constituitã de
rezistenþa contra ordinii productivitãþii devenitã imperialistã a capitalului ºi a
mãsurii sale, profitul. Cãci existã întotdeauna lucruri, bunuri, servicii, oameni
care nu se lasã înghiþiþi de neantul activ al capitalului, care trãiesc ºi i se opun.
Ce este mai rãu nu se petrece întotdeuna.
Ontologii ºi deconstructorii mondialofobiei nu deþin decât un semiadevãr,

cãci ei se înºealã asupra cauzei devenirii imunde a mondializãrii. Imundul nu
este relevat de ºtiinþã, de tehnicã, de tehnoºtiinþã, de tehnologia socialã. Aceasta
desemneazã mai curând o modalitate a fiinþei noastre sociale. Pentru a conjura
ºi depãºi nihilismul mondial, este nevoie de mai multã ºtiinþã, mai multã tehnicã,
de o altã tehnologie socialã. Mondializarea economiei capitaliste repune pro-
blema raporturilor reciproce ale naturii, vieþii ºi istoricitãþii umane: problema
fiinþei noastre de a-fi-împreunã, dincolo de exploatarea muncii, în sânul unei
naturi care trebuie controlatã fãrã a o distruge, în fluxul unei vieþi cãreia putem
sã-i orientãm condiþiile de reproducere fãrã a le abate spre noi monstruozitãþi.
Dacã filosofia este dragoste de înþelepciune, realizarea acesteia din urmã este
încredinþatã înþelepciunii artei care este de asemenea ºi poezie. Înþelepciune a
unei arte poetice care este totodatã artã politicã, arta de a face virtute din riscurile
majore la care ne expune Destinul.

Traducere de Cristian-Ion Popa
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