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Abstract: This study aims to explore the way in which performing
the „political“ deconstruction of the modern philosophy’s influences on
contemporary philosophical thought, in the work „L’ère de l’individu“ Alain
Renaut revalues in an original synthesis Kantianism and Hegelianism
which founded the critical subjective reason and the rationality of the
historical reality.
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Având ca subtitlu „Contribuþie la o istorie a subiectivitãþii“, L’ère de l’individu
semnatã de Alain Renaut este reprezentativã pentru schimbarea de paradigmã ce
a avut loc în anii optzeci în mediile intelectuale franceze odatã cu afirmarea
grupului de autori din jurul revistei Le Débat. Discursul tinerilor filosofi francezi
liberali, axat pe regândirea istoriei filosofiei în termenii filosofiei politice,
reformulatã în limbaj analitic, intenþiona sã înlocuiascã tipul de discurs eseistic
sau hiperspecializat, cum erau acelea structuraliste ºi poststructuraliste. Noua
paradigmã se distingea prin atenþia acordatã ideii de individ ºi valorilor liberale
asociate acesteia, iar printre susþinãtori se aflã, alãturi de Alain Renaut, — Luc
Ferry, Pierre Manent, Jean-Luc Marion, Monique Sperber, Barbara Cassin,
François Azouvi, Jean-François Courtine, Marc de Launay, Vincent Descombes,
Roger Paul Droit, Henri Hude, André Laks.

Dintre mijloacele teoretice alese de filosofii liberali pentru realizarea scopu-
lui intelectual propus, importante sunt deconstrucþia „marxismului lui Bourdieu“,
a „nietzscheanismului lui Foucault“, a „heideggerianismului lui Derrida“ ºi a
„freudismului lui Lacan“ care dominau gândirea filosofilor francezi în anii ’60-’70
ai secolului trecut. Demitizarea trecutului intelectual al Franþei postbelice sinte-
tizatã de revista Le Débat (nr. 50/1988) în cuvinte-cheie precum „existenþã“
(1945-1956), „alienare“ (1956-1968), „discurs“ ºi „structurã“ (1968-1972), „dorinþã“
ºi „putere“ (1972-1976), „totalitarism“, „liberalism“, „individualism“ (1976-1989)
face parte de asemenea din strategia afirmãrii acestei noi paradigme.
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Reprezentativã pentru noul tip de abordare a istoriei filosofiei în termenii
filosofiei politice este La pensée 68. Essai sur l’antihumanisme contemporain
(Paris, Gallimard, 1985), scrisã de Luc Ferry ºiAlain Renaut, continuatã prin 68/86
itinéraires de l’individu (Paris, Gallimard, 1987), în care aceiaºi autori comparã
manifestãrile studenþeºti din decembrie 1986 cu acelea din 1968. Mesajul „an-
tiumanist“ al „gândirii ºaizecioptciste“ promovat de liderii deveniþi „maître à
penser“ , implicând alãturi de o falsã obiectivitate, colectivismul subiacent, opus
individualismului care afirmã primatul subiectivitãþii critice, este destructurat de
„noii filosofi“ în favoarea afirmãrii identitãþii proprii prin prisma obligaþiilor ci-
vice, prin sprijinirea democraþiei contra totalitarismului, prin susþinerea drep-
turilor omului în acþiunea politicã globalã. Cei doi autori îºi propun aici în prin-
cipal reconstrucþia „statutului subiectivitãþii într-o democraþie — din punct de
vedere politic ºi, pe plan speculativ, (a) statutului raþiunii în raportarea sa la
Celãlalt“.1 Lucrarea 68/86 itinéraires de l’individu deschide problema „erei in-
dividualitãþii“ ce va fi detaliat analizatã în L’ère de l’individu: „În naºterea indi-
vidului noi vedeam de fapt moartea subiectului“.2 Alain Renaut (n. 1948) îm-
preunã cu Luc Ferry începând din anul 1974 organizeazã la École Normale
Supérieure seminarul „Le collège de philosophie“, iar în deceniul 9 înfiinþeazã
colecþia cu acelaºi nume la Editura Grasset. La începutul anilor 2000Alain Renaut,
profesor de filosofie moralã ºi politicã la Sorbona ºi director al Facultãþii de Fi-
losofie ºi Sociologie a Universitãþii IV din Paris, era însãrcinat pe lângã minis-
trul Educaþiei Naþionale (nu altul decât Luc Ferry) cu misiunea de a evalua rolul
culturii generale în formarea universitarã. În prezent, pe lângã cursurile de filo-
sofie politicã ºi eticã de la Universitatea Paris IV-Sorbonne, Alain Renaut con-
duce un seminar la cursurile de masterat la Sciences-Po (Paris), consacrat pro-
blemei justiþiei globale ºi dezvoltãrii umane. Cãrþile semnate de el, dintre care le
amintim doar pe cele din ultimele douã decenii, ilustreazã domeniul ºi compar-
timentele de specializare ale autorului (filosofie practicã-moralã, juridicã, poli-
ticã; filosofie practicã aplicatã; istoria filosofiei politice; istoria filosofiei con-
temporane, idealismul german, filosofie germanã, anglo-americanã ºi francezã
de dupã 1945): Heidegger et les Modernes (1988), Kant aujourd’hui (1997);
Philosopher à dix-huit ans (en collab., Paris, 1999); Histoire de la philosophie
politique (1999); Libéralisme politique et pluralisme culturel (1999); Alter ego:
Les paradoxes de l’identité démocratique (1999); Que faire des Universités?
(2002); La libération des enfants. Contribution philosophique à une histoire de
l’enfance (2002), Que faire des universités (2002), Une éducation sans autorité
ni sanction? (avec Albert Jacquard et Pierre Manent, 2003); La fin de l’autorité
(2004); Qu’est-ce qu’une politique juste? Essai sur la question du meilleur
régime (2004); Débat sur l’éthique. Idéalisme ou réalisme (en coll. avec Charles
Larmore 2004); Un débat sur la laïcité (en coll. avec Alain Touraine, 2005);
Qu’est-ce qu’un peuple libre? Libéralisme ou republicanisme (2005); Encyclopédie
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de la culture politique contemporaine, sous la direction d’Alain Renaut (2008);
Quel avenir pour nos universités? Essai de politique universitaire (2008); Un
humanisme de la diversité. Essai sur la décolonisation des identitiés (2009);
Découvrir la philosophie: La culture (2010); Découvrir la philosophie: La
raison et le réel (2010); Découvrir la philosophie: La morale (2010); Découvrir
la philosophie: La politique (2010); Découvrir la philosophie: Le sujet (2010);
Quelle éthique pour nos démocraties? (2011); Un monde juste est-il possible?
(2013)3.

Proiectul de la care se revendicã Era individului este acela al unei istorii fi-
losofice a subiectivitãþii care sã fie „în acelaºi timp, mult mai «istoricã» decât a
reuºit sã fie pânã acum“.4 Prin aceastã din urmã cerinþã Alain Renaut înþelege o
istorie filosoficã a filosofiei „animatã de perspective ºi scopuri precise“, adicã
posibilitatea oferitã de filosofii din trecut „de a delimita acele aspecte intelec-
tuale ale operelor acestora care s-ar putea adapta cerinþelor stadiului actual al
problematicii filosofice, aºa cum îl înþeleg eu“5, în contrast cu studiul gratuit al
filosofiilor.

Pentru realizarea unei „istorii filosofice a filosofiei“ actualizate „pragmatic“
autorul ilustreazã prelungirea „procesului intentat noþiunii de subiect“ prin douã
aspecte ale gândirii contemporane. Dupã Renaut, în tematica inconºtientului ºi
aceea a finitudinii, pe de o parte „proiectul transparenþei faþã de sine (s.a.) care
defineºte subiectul modern ca o conºtiinþã este denunþat ca intrinsec naiv“ (în fa-
voarea recunoaºterii forþei aliate a trei manifestãri ale inconºtientului: „psihic“,
„social“ ºi „ontologic“6. Pe de altã parte, idealul lui Descartes de a face din su-
biectul uman „stãpânul naturii“ sau acela al lui Hegel de acces la „ºtiinþa abso-
lutã“ sucombã prin „gestul unei recunoaºteri intrinsec antimetafizice a finitudinii
radicale, de netrecut, ce caracterizeazã capacitatea noastrã de cunoaºtere ºi do-
minare a realului“.7

Dar planul cãrþii urmãreºte acest traseu al istoriei filosofice a filosofiei prin
confruntarea ideilor de subiect ºi individ realizate prin reflecþia criticã asupra
„lecturii modernitãþii“ realizate de Heidegger ºi L. Dumont, asupra logicii filo-
sofiei reprezentate de Leibniz, Berkeley ºi Hume, Hegel ºi Nietzsche, asupra
discursului despre transcendenþã, autonomie ºi sfârºitul monadologiilor desprins
din opera lui Kant ºi aceea a lui Emmanuel Lévinas.

Dupã A. Renaut, istoria filosoficã a modernitãþii este sinonimã cu înþelegerea
„felului în care se articuleazã rolurile subiectivitãþii cu cele ale individualitãþii“8
ºi aici putem observa continuarea programului intelectual deschis prin Gândirea
68 împreunã cu Luc Ferry. Acesta din urmã, la rândul sãu, în Homo Aestheticus.
L’invention du goût a l’âge démocratique (1990) intenþiona sã rediscute „marile
momente conceptuale ale unei istorii a individualismului democratic sau ale su-
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biectivitãþii moderne“ observând pe de o parte nãruirea ideii de subiect odatã cu
ascensiunea filosofiei nietzscheene ºi a psihanalizei, iar pe de alta cum „printr-
un paradox demn de cultura noastrã democraticã, decretul morþii omului (de care
s-a fãcut mare caz prin anii ’60, dar a cãrei cronicã fusese deja þinutã de
Nietzsche) a fost însoþit de o revendicare a autonomiei cum nu s-a mai vãzut fãrã
îndoialã în istoria umanitãþii. La nivel global, în societãþile liberal-social-demo-
crate care sunt ale noastre, urgenþa libertãþii, înþeleasã ca facultate de a-ºi da pro-
pria lege, nu a fost niciodatã, orice s-ar spune, atât de puternicã“.9

A. Renaut adoptã premisa potrivit cãreia „modernitatea omogenã“ se mani-
festã ca „raportare la lumea în care omul se afirmã ca putere de fondare a actelor
ºi a reprezentãrilor sale, a istoriei, a adevãrului ºi a legii“, iar aceste atitudini in-
stauratoare în spaþiul public ºi cultural definesc subiectivitatea „în sensul în care
apariþia omului ca subiect consacrã poziþia acestuia de sub-jectum (s.a.), de su-
biacent pe baza cãruia, de acum, totul va trebui sã se sprijine“.10 Filosoful fran-
cez percepe în manifestarea acestei modernitãþi omogene „desfãºurarea meta-
fizicii subiectivitãþii, deci ºi a procesului (care defineºte umanismul) prin care
omul se instaleazã în centrul existentului“.11

Paradoxul „metafizicii subiectivitãþii“ este legat de relativizarea criteriilor ºi
de postularea relativitãþii însãºi drept criteriu. Pentru a face o comparaþie, moder-
nitatea înþeleasã în legãtura ei cu relativismul îi apare lui Matei Cãlinescu drept
o „criticã a tradiþiei“ (aspect consemnat ºi de A. Renaut). Matei Cãlinescu distinge
între „douã modernitãþi“: una ca etapã istoricã a civilizaþiei, „rod al progresului
ºtiinþific ºi tehnologic, al revoluþiei industriale, al rolului de schimbãri econo-
mice ºi sociale produse de capitalism“ ºi cealaltã „în sens de concept estetic“,
tinzând spre „atitudini antiburgheze radicale“.12 Asociatã acestora, „modernita-
tea se reflectã în opoziþia ireconciliabilã dintre seriile de valori corespunzãtoare
(1) timpului obiectiv, socialmente mãsurabil, al civilizaþiei capitaliste (timpul ca
un bun mai mult sau mai puþin preþios, cumpãrat ºi vândut pe piaþã“) ºi (2) du-
ratei personale, subiective, imaginative, acelei «durée» sau acelui timp personal
creat de evoluþia «sinelui»“.13

Aceste douã aspecte pot fi puse în corespondenþã — prima, cu individualis-
mul, cea de-a doua cu subiectivismul reunite în vocaþia modernitãþii de „creaþie
prin rupturã ºi crizã“.14

Pentru Alain Renaut, modernitatea în sens cultural este legatã de apariþia
umanismului, iar în sens filosofic de naºterea ideii de subiect. Acest proces este
urmãrit în termenii „devierii individualiste a subiectului“, cât ºi în termenii „de-
vierii individualiste a umanismului“ care marcheazã „era individului“. Istoria
subiectivitãþii poate fi reconstruitã þinându-se cont de distincþia între umanism,
care presupune valorizarea autonomiei, ºi individualism, care presupune valori-
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zarea independenþei, ceea ce nu exclude substituirea progresivã ºi diferenþiatã a
subiectivitãþii cu individualitatea: „Individul rãmâne, bineînþeles, o figurã a su-
biectului, în acest sens trebuind sã se insiste asupra îndeplinirii condiþiilor fãrã
de care individualismul nu s-ar putea dezvolta, condiþii care sunt ºi cele ale mo-
dernitãþii, ºi anume cele privind încadrarea omului ca «valoare proprie» într-o
lume non-intrinsec ierarhizatã; de asemenea ºi individualismul constituie, în
mod sigur, o figurã sau un moment al umanismului modern“.15

Între condiþiile intelectuale care au contribuit la naºterea individualismului se
situeazã metafizica subiectivitãþii debutând prin sistemul lui Leibniz, potrivit
lecturii heideggeriene a acestei istorii. Conform Monadologiei, monadele diferã
prin perspectivele lor, prin punctele de vedere diferite în care reprezintã lumea,
ceea ce conduce la afirmaþia cã existã tot atâtea perspective, câte subiectivitãþi.
Pornind de la constatarea cã subiectul leibnizian este monada ca individ, A. Re-
naut aratã cum istoria subiectivitãþii trece într-o istorie a individualitãþii, indivi-
dualismul filosofic încheindu-se odatã cu Nietzsche. Cum „de la cotitura
leibnizianã încoace, modernitatea filosoficã a cunoscut mai degrabã uitarea su-
biectivitãþii, decât triumful acesteia“16 (prin alunecarea spre ideea de individ),
pentru reconstituirea filosoficã actualã este necesarã evidenþierea „dimensiunii
evanescente a subiectului“.17 Prin teoria „micilor percepþii“ care marcheazã
„naºterea filosoficã a ideii de inconºtient“18 este pusã în discuþie capacitatea de
autoreflexie care începând cu Descartes definea subiectivitatea. Cogito-ul ra-
þionalist cartezian definit prin închidere în sine, prin decizia subiectului de a se-
para sinele de simþuri pentru a descoperi ideile înnãscute, diferit de cogito-ul em-
pirist al cãrui sens se constituie prin deschiderea spre impresii se confruntã astfel
cu cogito-ul monadologic ºi cogito-ul criticist, iar dificultatea restituirii acestor
lupte dintre taberele subiectivismului ºi individualismului (nelipsite de „trãdãri“
ºi schimburi de „prizonieri“) este convingãtor argumentatã de Alain Renaut: „În
Critica raþiunii pure este evidenþiatã, fãrã îndoialã pentru prima datã atât de acut,
ideea cã faptul reprezentãrii ºi faptul conºtiinþei constituie niºte enigme: Kant îºi
pune problema condiþiilor posibilitãþii conºtiinþei ºi în acest fel problematizeazã
o subiectivitate care, pânã atunci, ºi, în orice caz, pentru cartezieni mergea de la
sine“.19

Dacã potrivit concepþiei monadologice (preluatã ºi în variantele empiriste ale
lui Berkeley ºi Hume) subiectul era o totalitate caracterizatã de imanenþa în sine
(monada nu are ferestre, ea nu îºi comunicã impresiile decât cu ea însãºi), de-
construirea ideii monadologice propusã de A. Renaut începe prin „a concepe
aceastã rupturã a imanenþei (s.a.) care va scoate la ivealã faptul cã subiectivi-
tatea, spre deosebire de individualitatea monadicã, nu va fi reuºit sã ajungã la ea
însãºi decât pornind de la o deschidere spre exterioritate sau spre alteritate“.20

5 „ERA INDIVIDULUI“ SAU DESPRE NAªTEREA SUBIECTULUI POLITIC 75

————————
15 Alain Renaut, Era individului. Contribuþii la o istorie a subiectivitãþii, op. cit., p. 50.
16 Ibidem, p. 227.
17Ibidem.
18 Ibidem, p. 131.
19 Ibidem, p. 31.
20 Ibidem, p. 228.



Aceasta se traduce prin identificarea în constituirea subiectului a unei dimen-
siuni de transcendenþã care depãºeºte autosuficienþa subiectului monadã, ceea ce ar
permite recompunerea subiectului „prin reconstituirea adevãratei dimensiuni a li-
bertãþii, cea pe care devierea umanistã a individualismului o anulase în totalitate“.21

Reflectând la tema alteritãþii ºi la tema finitudinii (asupra structurilor cãreia,
în viziunea kantianã, subiectul îºi pune întrebãri, autodefinindu-se prin chiar
acest proces erotetic), Emmanuel Lévinas traseazã ceea ce ar putea fi azi, dupã
A. Renaut, o filosofie a subiectului care ar putea anima totodatã un nou umanism
bazat pe interogaþia asupra transcendenþei în imanenþã. Pentru E. Lévinas, „con-
ºtiinþa de sine nu este o replicã dialecticã a conºtiinþei metafizice a celuilalt“, iar
„raportul sãu cu sine nu este mai întâi reprezentare (s.a) a sinelui“ , cãci „anterior
oricãrei viziuni a sinelui, ea se împlineºte în raportare la Celãlalt“.22

Potrivit lui Renaut, acesta este o concepþie elevatã a subiectivitãþii: „În Ace-
laºi (altfel spus, în aceastã identitate sau în aceastã imanenþã a conºtiinþei, în lip-
sa cãreia ideea de subiect ºi-ar pierde orice sens) rãsare Celãlalt“23, iar aceastã
deschidere spre alteritate face posibilã apariþia deschiderii spre responsabilitate
ºi autonomie: „pentru cã suntem fiinþe finite, iar nu sfinþi, legea ni se impune din
exterior“ ºi totodatã „ruptura imanenþei deschide astfel spre autonomia înþeleasã
ca orizont al transcendenþei“.24 Ceea ce înseamnã o cale filosoficã deschisã spre
o redefinire ºi reasumare a subiectivitãþii ca expresie a libertãþii ºi totodatã ca
exigenþã intelectualã ºi civicã.

Dupã cum se vede din cele doar schiþate mai sus, naºterea subiectului politic
conºtient de sine este grea atât în plan individual (în spaþiul privat), cât ºi în sfera
publicã. Iar aceasta devine cu atât mai dificilã, cu cât piedicile vin nu numai din
structurile inconºtiente care blocheazã manifestarea individului ca „sub-jectum“,
cât din suprastructurile politice ºi sociale care îl manipuleazã într-o perioadã în
care „relativismul istoric a devenit (…) o valoare sigurã, semnul [timpului], într-un
anumit fel, asupra cãruia am fost «avertizaþi» de cãtre o practicã repetatã a
«suspiciunii»“.25

Altfel spus, referitor la mutaþia profundã, implicitã schimbãrii de paradigmã
despre care aminteam la început, „afirmarea individualitãþii devine brusc com-
patibilã, cu preþul unui dispozitiv intelectual original, cu aceea a unei raþionali-
tãþi a realului. O culturã a independenþei în cadrul cãreia fiecare fiinþã, neavând
decât grija de a-ºi împlini propria naturã, sã contribuie la manifestarea ordinii
mondiale, altoite pe valorizarea raþiunii“ 26.

Astfel, realizând deconstrucþia „politicã“ a influenþelor filosofiei moderne
asupra gândirii filosofilor contemporani, în L’ère de l’individu Alain Renaut re-
evalueazã într-o originalã sintezã kantianismul ºi hegelianismul întemeietoare
ale raþiunii critice subiective ºi ale raþionalitãþii istorice a realului.
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