
CUM ABORDÃM AZI ADEVÃRUL, SOCIETATEA,
EXISTENÞA, INDIVIDUL, CONªTIINÞA, ISTORICITATEA?

RUXANDRA IORDACHE

Cartea Neopragmatism ºi Postliberalism: un Welthansaaung contemporan/
Neopragmatism and postliberalism: a contemporary Weltanschauung (ediþie
bilingvã), semnatã de Henrieta Aniºoara ªerban, a apãrut la Editura ISPRI în 2021,
în ediþie bilingvã româno-englezã. Acest volum se înscrie în una din principalele
zone de interes pentru autoare, cea a filosofiei cunoaºterii, un subiect vast, omni-
prezent – chiar dacã nu de toþi conºtientizat astfel – în viaþa tuturor indivizilor,
actori mai mult sau mai puþin activi la derularea proceselor complexe, com-
plicate, subtile dar puternice, prin care omul încearcã, dintotdeauna, sã înþeleagã,
sã interpreteze, sã îºi însuºeascã lumea înconjurãtoare cu ºi prin puterea minþii.
Volumul este un autentic ºi erudit studiu filosofic, în care regãsim tematici ºi

concepte fundamentale – adevãrul, existenþa, individul, conºtiinþa, conºtienþa,
cunoaºterea, istoria, istoricitatea etc., etc. –, ancorate în gândirea filosoficã dintr-un
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arc de timp foarte larg, dar abordate dintr-o perspectivã criticã personalã ºi ori-
ginalã, anunþatã ºi afirmatã direct. În opinia noastrã, întreg edificiul conceptual
la care autoarea recurge oferã un fundament pentru ca volumul sã devinã în
primul rând o invitaþie la o profundã reflecþie privind adevãrul, descoperirea/re-
descoperirea/crearea adevãrului, obiect ºi scop al cunoaºterii; relaþia omului cu
adevãrul nu este însã simplã: adevãrul absolut, fix, abstract este pus sub semnul
întrebãrii, odatã ce viziunile contemporane despre lume, anunþate chiar din titlu,
se raporteazã la un adevãr de lucru, util în anume contexte, circumstanþe, inter-
pretãri, verificabil ºi poate mai la îndemânã omului, un adevãr purtãtor de
avantaje ºi slãbiciuni, dar cu siguranþã flexibil, deschis cãtre o infinitate de posi-
bilitãþi, nuanþe, alternative simultane sau concurente. Autoarea merge pe urmele
acestuia, demonstrând totodatã cu mare atenþie cã o astfel de perspectivã asupra
unei categorii fundamentale precum adevãrul este logicã, este consecventã ºi
consistentã cu sine, face parte din filozofie, formã de cunoaºtere egalã, continuã
ºi consubstanþialã cu ºtiinþa, nici inferioarã ºi nici superioarã acesteia. (p. 44)
Structura volumului reflectã preocuparea pentru abordarea sistematicã a pro-

blematicii adevãrului ºi a cunoaºterii în contextul paradigmelor contemporane –
neopragmatismul ºi neoliberalismul – care nu sunt doar reflecþii filosofice, ci ºi
fundament pentru proiecte socio-politice ºi chiar moduri de a fi/ de a trãi care se
instaureazã ºi la nivelul existenþei de zi cu zi.
În cele ce urmeazã vom spicui din textul ofertant al volumului, urmãrind

îndeaproape structura acestuia, lãsând însã în primul rând cititorului posibilitatea
de a descoperi subtilitãþile ºi nuanþele analizei. 
În Argument regãsim punctul de plecare al întregului studiu, valabil în orice

epocã ºi sub umbrela oricãrei perspective filosofice: „Omul trãieºte îndatorat
înþelegerii ºi cunoaºterii sale, precum ºi anvergurii propriei creativitãþi“ (p. 13).
Sub semnul acestei datorii – omul fiind un cunoscãtor ºi un creator prin esenþa
sa, ºi netrãind doar în orizontul securitãþii ºi siguranþei imediate – autoarea in-
vestigheazã relaþia omului cu cunoaºterea ºi cu propria creativitate din perspec-
tiva continuitãþii între gândire, limbaj ºi creativitate-acþiune (p. 13), înþelese ca
fundament al interpretãrii, descrierii ºi rescrierii – specifice neopragmatismului
– cât ºi ca fundament al solidaritãþii, toleranþei ºi speranþei – specifice postlibe-
ralismului. Postliberalismul ºi neopragmatismul înþeleg demersul filosofic ca
„abilitatea de reinterpretare, de redescriere, de reevaluare a lucrurilor pentru a
ieºi din încorsetãrile prejudecãþilor (inclusiv metafizice), cuvintelor ultime, dic-
tatelor, etichetelor ori aspectelor prestabilite de orice fel“ (p. 14), valorizând
„dimensiunea narativã a fiinþãrii ºi cunoaºterii“, „deschiderea profund umanã
cãtre ceilalþi ºi vocabularele lor (adicã perspectivele lor – ale Altora – asupra
lumii ºi vieþii)“ (p. 15). O astfel de poziþionare este cu atât mai curajoasã ºi
neconformistã cu cât ne aflãm, în prezent, sub „puterea“ tehnologizãrii, a frag-
mentãrii, a esenþialismelor, a ideologizãrilor rigide, a manipulãrii generalizate ºi
a postadevãrului (p. 16), leagãn ideal pentru forme noi de mai mult sau mai puþin
subtile totalitarisme.
În acelaºi timp, autoarea subliniazã cã Omul este „deopotrivã exterior ºi

detaºat spaþio-temporal de lume…, dar ºi parte a unui determinism natural ºi
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totodatã creator al propriilor determinãri ºi evoluþii ulterioare postnaturale“; prin
conºtiinþã, prin puterea minþii, prin luciditate, prin reflexivitate, prin inteligenþã,
omul se detaºeazã ºi în egalã mãsurã se ºi conecteazã de ºi cu universul în care
trãieºte; el îºi creeazã dar îºi ºi reaminteºte cunoaºterea. Din aceastã perspectivã,
mergând pe urma cãutãrii adevãrului, omul stabileºte, aratã autoarea, „alianþe“
atât cu natura, cât ºi cu divinul. Cunoaºterea acestor dimensiuni, cunoaºtere în
care este implicatã o anume capacitate a creierului/minþii umane de a face salturi
calitative într-un ritm ale cãrui resorturi sunt surprinzãtoare, este ºi o cunoaºtere
înscrisã într-un orizont cultural, dar ºi într-un orizont al misterului, al revrãjirii
lumii: „Discutând cunoaºterea în calitate de creaþie (ºi chiar de construcþie), ºi
ambele ca centru de greutate dual al modului ontologic uman, abordãm în aceastã
lucrare o viziune neopragmaticã cu aplicabilitate interesantã în zona semnifi-
caþiilor ºi viziunilor socio-politice, ca postliberalism“ (p. 27). 
Aceastã cale care cautã adevãrul prin cultivarea spiritului de deschidere cãtre

Alþii, de toleranþã ºi solidaritate, pânã la urmã, nu este facilã. Neopragmatismul
„deschide posibilitatea abordãrilor holiste“, care recompun imaginea mare, dar
aceastã imagine este, totuºi, o imagine a „unitãþii în discontinuitate, înþeleasã de
pe poziþiile teoretice contemporane ale subiectivitãþii, cu imperfecþiuni, limitãri,
zone ºterse, goluri ºi contraste (s.n.)“ (p. 30).
Primul capitol, intitulat Subiectivism, failibilism, pragmatism. Confluenþe

fenomenologice-semiotico-pragmatice, investigheazã „cotitura subiectivistã“
(p. 31) adusã de (neo)pragmatism, filozofie a „semnificaþiei, a adevãrului ºi a
rostului“, prin fenomenologie, filozofie „a aparenþelor ce nu mai contrazic cu
necesitate esenþele“ (p. 32); confluenþa dintre fenomenologie ºi semiotic se
fundamenteazã pe opera lui Edmund Husserl, cãruia autoarea îi rezervã un spaþiu
aparte în economia acestui capitol; autoarea analizeazã în contextul aceluiaºi
capitol viziunea fenomenologicã a lui Charles Sanders Pierce, cu trimiteri la
analizele realizate de Herbert Spiegelberg, Charles Dougherty, Isaiah Berlin,
Charles Morris, R. Mead. Analiza în paralel a acestor autori aduce în prim plan
aspecte interesante ºi importante, precum aºa-numita „metodã husserlianã“
(p. 33), care conduce la „idealismul pur accentuat“ (p. 33), sau fenomenologia
lui Pierce („ca studiu ce observã diferitele elemente implicate în ceea ce experi-
mentãm“ – p. 35), cu procesele triadice dintre semn-obiect-interpretant, cu
orientarea pragmatismului cãtre convingeri funcþionale, nu neapãrat adevãrate
(p. 40) sau cu valorificarea operei lui Pierce de cãtre Morris (relaþia dintre
pragmatismul filosofic ºi cel lingvistic, cu distincþia între sintacticã, semanticã ºi
pragmaticã); astfel de problematici, sumar menþionate, indicã amploarea ºi ra-
mificaþiile discuþiei. Concluzia autoarei este: „Omul este un animal semiotic,
complet, tridimensional, care prezintã dimensiunile sintacticã, semanticã ºi prag-
maticã. Aceastã concepþie despre om este specificã neopragmatismului.“ (p. 42)
Capitolul Pragmatism ºi acþiune întemeiatã pe cunoaºtere aduce în discuþie

relaþia dintre cunoaºtere ºi semnificaþia cunoaºterii: viziunea pragmaticã acceptã
ideile, teoriile, ca ipoteze de lucru, adevãrul fiind, la capãtul unei investigaþii,
acea idee care poate fi acceptatã, ºi nu neapãrat o anume certitudine. Pragmatiºtii
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susþin libertatea de interpretare, de îndoialã, susþin explorarea activã, adevãrul
funcþional care întemeiazã gândirea, discursul ºi acþiunea. Un item de cunoaºtere
este semnificativ, pentru perspectiva pragmaticã, dacã este funcþional ºi util
(p. 51). Între viziunile analizate de autoare menþionãm teoria adevãrului-cores-
pondenþã, care „descrie validarea unui nou item de cunoaºtere drept cunoaºtere,
ca înscriere a acestuia (ºi prin înscrierea acestuia) în marea conversaþie a umani-
tãþii despre cunoaºtere, înscriere ce nu se poate realiza decât printr-o potrivire,
prin corespondenþã“ (p. 47). Autoarea aduce în discuþie ºi eventuala abandonare
a teoriei adevãrului-corespondenþã, arãtând cã lumea, realitatea, adevãrul, aparþin
agentului cunoscãtor subiectiv, a cãrui cunoaºtere depinde de mintea subiectivã
ºi de un sistem lingvistic (p. 47), procesele ºi rezultatele cunoaºterii fiind subiec-
tive ºi semiotice. Comparaþia dintre teoria adevãrului-corespondenþã ºi teoria
cercului hermeneutic elaboratã de Paul Ricoeur, viziunea iluminismului prag-
matic, jocurile de limbaj ale lui J. Habermas, contribuþia lui Rorty, care preci-
zeazã nu numai continuitatea dintre gândire, limbaj, acþiune, ci ºi aceea dintre
contingenþã, ironism ºi solidaritate, care refuzã esenþialismul ºi fundaþionismul,
alegând detaºarea de propriile reflexe de gândire-limbaj-acþiune (p. 56), sunt tot
atâtea piste investigate cu fineþe ºi precizie de autoare, conducând cãtre conclu-
zia relaþiei speciale, în cadrul neopragmatismului, dintre adevãr ºi contingenþã. 
Capitolul Privirea lui Dumnezeu îi aparþine exclusiv lui Dumnezeu. Frã-

mântãri ºi cotituri se construieºte pornind de la viziunea lui Hillary Putnam ºi
afirmarea unei imposibilitãþi a omului de a fi actor cunoscãtor din poziþia unui
realism extern – rezervat privirii lui Dumnezeu. Omului îi este accesibil acel
realism intern, înþelegerea mai mult sau mai puþin aprofundatã a lucrurilor. Cu
toate acestea, autoarea aduce în discuþie, din perspective filosofice variate, preo-
cuparea neopragmatismului pentru ideea cã „fiinþarea este ceva înfiinþat de om“
(p. 61). A cunoaºte devine a înfiinþa ºi a adeveri lumea, cunoaºterea capãtã
caracter istorist, ºtiinþa este o activitate istoricã, de unde ºi cotitura istoristã dar
ºi cotitura socialã (E. McMullin) (pp. 61 ºi urmãt.), precum ºi ideea teoriilor
ºtiinþifice ca fiind construcþii sociale impuse realitãþii sunt câteva din provocãrile
ce se desprind din ideea cã omul înfiinþeazã realitatea, lumea în care trãieºte ca
agent creator ºi cunoscãtor. 
Capitolul Resursele postliberalismului reia explicaþia, formulatã ºi în paginile

anterioare ale volumului, privind relaþia dintre pragmatism ºi neopragmatism.
Autoarea aratã cã existã o continuitate între acestea. Pragmatismul este o filo-
zofie acþionalã, înclinatã cãtre raþionalismul cotidian, în formula neopragmaticã
punând accent pe contingenþã, pe responsabilitatea faþã de ceilalþi, pe adevãrul
contextualizat în locul adevãrului absolut (pp. 75-76). Aceste trãsãturi sunt
ilustrate de autoare prin trimiteri la iluºtri reprezentanþi ai paradigmei: Charles
Pierce, William James, John Dewey, George Herbert Mead, Ludwig Wittgenstein,
Jurgen Habermas, Richard Rorty, Alexandru Surdu sau Alexandru Boboc în
România. De asemenea, autoarea precizeazã: „Neopragmatismul oferã cadrele
teoretice pentru ceea ce numim postliberalism, definit ca viziune politicã despre
lumea emancipatã de pretenþiile ºi iluziile puterii politice, o viziune politicã înte-
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meiatã pe emancipare ºi conºtientizare a resorturilor puterii ºi autoritãþii, precum
ºi ale articulaþiei savoir-pouvoir“, în contextul faptului cã anunþatul sfârºit al
istoriei nu s-a produs, iar liberalismul nu a avut „ultimul cuvânt“ (p. 78).
Capitolul Intermezzo – postliberalismul ca nihilism ºi angajament debuteazã

prin a explica în ce fel se susþine o apropiere între (post)liberalism ºi nihilism,
una din expresiile „contradicþiei“ care dintotdeauna marcheazã evoluþia gândirii:
ieºirea din ordinea curentã, din ierarhiile instituite între valori ºi prioritãþi este la
dispoziþia oricãrui filosof, inclusiv a celui liberal, deoarece „Filosoful (ºi specia-
listul în general) se situeazã în gândire ºi rãstoarnã (din perspectiva celor mulþi,
cu o uºurinþã condamnabilã) convingerile apãrate de simþul comun.“ (p. 81). Din
aceastã perspectivã a rãzboiului intestin dintre simþul comun al omului ºi facul-
tatea sa de gândire ºi nevoia sa de raþiune (aºa cum aratã Hannah Arendt, citatã
de autoare, pp. 81-82), deschide înþelegerea nihilismului drept cale reformatoare,
drept îndrãzneala de a privi lucrurile în mod diferit ºi de a transforma aceastã
îndrãznealã într-o ramurã a filosofiei (p. 82) O analizã a gândirii lui F. Nietzsche,
cu trimiteri la Schopenhauer, la Heidegger, G. Vattimo, dar nu numai, alcãtuieºte
nucleul capitolului, întemeind inclusiv opþiunea ºi chiar îndatorirea pe care le are
la îndemânã liberalul „emancipat, postliberalul“ (p. 83), de a gândi în felul sãu,
emancipat, diferit, situaþiile în care se aflã. Discuþia despre postliberalism ca
angajament conduce cãtre concluzia de final a capitolului, în care aflãm cã
postliberalul emancipat, ghidat de îndrãzneala de a ieºi din tipare, nu este un
cinic, nu este distant ºi distanþat faþã de societatea în care trãieºte, ci gãseºte sau
croieºte noi semnificaþii pentru momentul în care se aflã, cu intenþia de a le
converti în proiecte politice pentru viitor (p. 96), fiind astfel angajat în ºi pentru
societate.
Capitolul Posliberalismul rortian este consacrat de autoarea volumului operei

acestui gânditor contemporan, care „valorificã neopragmatismul sub cele mai
multe din aspectele sale“: antiesenþialism, antifundaþionalism, istorism, reinter-
pretarea neopragmaticã a conceptului de adevãr, dimensiunea hermeneuticã
ºi lingvisticã a experienþei (p. 97). Vom evoca doar un punct de pornire, între
multiplele identificabile în acest capitol, pentru a justifica importanþa contribu-
þiei lui Rorty la cunoaºterea filosoficã a lumii: „Aproape imediat ce m-am apucat
de studiul filosofiei, afirmã Rorty în Philosophy and the Mirror of Nature (citat
în volum la p. 98), am fost impresionat de modul în care problemele filosofice
apãreau, dispãreau ºi îºi schimbau forma, ca rezultat al noilor presupoziþii sau
vocabulare (s.n.).“ Autoarea explicã: vocabularele sunt, pentru Rorty, o metaforã
referitoare la viziunea unei persoane despre lume (p. 99), în condiþiile în care
„limbajul care ne structureazã gândirea ne oferã un context favorabil pentru a
negocia semnificaþii ºi concluzii, pentru a crea ºi a construi o structurã a lumii
(o creaþie, o imagine, dar nu o reflexie) (s.n.) pe care o propune apoi înþelegerii
ºi interpretãrii celorlalþi“ (p. 101). Fundamentul postliberalismului ca filozofie
politicã este constituit de creaþie, forþa instauratoare a subiectivitãþii creatoare ºi
limbajul“ (p. 102). Filosoful este, în contextul „cotiturii neopragmatice“, creatorul,
formatorul de noi vocabulare ºi naraþiuni; mai puþin metafizician, mai puþin
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esenþialist, filosoful este caracterizat de îndoieli permanente asupra vocabu-
larelor curente, renunþând la presupoziþii ºi prejudecãþi nefondate, deschizându-se
cãtre narativ, cãtre crearea limbajului ºi adevãrului despre lume ºi în acest sens
cãtre solidaritate, cãtre un „logos social unificator“ (pp. 112-117).
Capitolul O interpretare a postliberalismului prin „cotitura pragmaticã“,

„paradigmele diferenþei“, „ideologiile reformatoare“ ºi formele simbolice explicã
peisajul actual al filosofiei, marcat de existenþa unor paradigme dominante, para-
digme ale diferenþei, care stabilesc puncte de articulaþie între modern ºi post-
modern, chiar dacã zonele de continuitate pot avea ºi ele un caracter dialogal,
plural, fragmentat, disonant. Astfel, postliberalismul fundamentat pe cotitura
pragmaticã este „un rãspuns la criza raþionalitãþii, un rezultat al rediscutãrii dife-
renþei“ (p. 121). Ideologiile reformatoare (ironismul rortian, ecologismul, femi-
nismul, postumanismul, postmarxismul discursiv) sunt cele care se înscriu în
spiritul rediscutãrii diferenþei, cele care reviziteazã conceptul de ideologie „de-a
lungul unor dimensiuni revelatoare – dimensiunea ideologicã în calitate de ideo-
logie asumatã explicit, dimensiunea ideologiei ca eticã întemeiatã pe rãspunsul
potrivit ºi dimensiunea ideologiei ca ironism, intepretat rortian, ca subspecie a
unei etici socio-politice conºtientizate ºi personalizate, fundament al unei so-
cialitãþi ºi solidaritãþi reînnoite“ (p. 134). În acest capitol, autoarea analizeazã
corelaþia postliberalismului contemporan cu formele simbolice, înscriind demersul
în relaþia pragmaticã dintre gândire-comunicare-acþiune, cu accent pe „feno-
menul fascinant al invaziei simbolico-poetice ºi al reprezentãrilor diverse în cele
mai banale aspecte ale pragmatismului curent“ (p. 154).
Capitolul Alte percepþii despre postliberalism, diferite de cele rortiene in-

vestigheazã „forme de adevãr, subiectivitate ºi putere“ specifice postliberalismului,
în condiþiile în care acesta „deºi este urmaº al liberalismului ºi neoliberalismului,
nu este un continuator fãrã rezerve.“ (p. 155) Pornind de la concepþiile lui
Laurence McFalls ºi Mariella Pandolfi, autoarea îndreaptã discuþia înspre con-
cepte ºi teme precum buna guvernare, guvernabilitate; piaþã ca loc de emergenþã
a adevãrului prin mecanismul empiric de stabilire a preþurilor; subiectul post-
liberal – individul – ca „subiect compozit, construit din bucãþi, în mod contin-
gent, deopotrivã din perspectiva biologicã, la fel ca ºi din perspectiva socialã“
(p. 156); importanþa organizaþiilor nonguvernamentale; logica intervenþiei tehnice
experte; ideea de bioom (pp. 155-156). ªi în alte variante, postliberalismul are
ca premisã a acþiunii politice, cel puþin la nivel declarativ, „idealul unei ordini
sociale drepte, adevãrate, frumoase, naturale ºi stabile“ (p. 157).
Cel din urmã capitol, intitulat Discuþie concluzivã. Despre evoluþia, involuþia

ºi revoluþia timpurilor contemporane, subliniazã diversitatea de opinii ca sursã a
pluralismului conceptual specific pragmatist, o „eticã pluralistã valabilã episte-
mologic ºi socio-politic“ (p. 164) în care încap ºi alte perspective decât cele in-
dicate de conceptele majore ale pragmatismului – realismul, adevãrul, justi-
ficarea, schemele conceptuale, failibilismul. Autoarea investigheazã axele pe
care le contureazã aceastã abordare pluralã ºi încheie circular lucrarea, reinvo-
cându-l pe Rorty, într-o luminã care confirmã spiritul spre deschidere al para-
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digmei filosofice analizate în volum: „Cu nostalgia dedicaþiei faþã de Geist, în
«orizontul misterului» (Lucian Blaga), remarcãm faptul cã postliberalismul
rortian (neopragmatismul mai puþin) reprezintã deja «vechiul»; ceva «vechi» cu
statut special, în mod paradoxal contemporan încã.“ (p. 168). Cu alte cuvinte,
discuþia este deschisã, orizonturi noi se prefigureazã sau încã nici nu pot fi
imaginate. 
Acest volum bilingv – româno-englez – este prin însuºi acest fapt dovada

voinþei autoarei de a înscrie cercetarea sa într-un orizont lingvistic extins.
Autoarea evocã o multitudine de gânditori români, ceea ce aduce o contribuþie
în plus la efortul personal de a face cunoscutã cât mai larg contribuþia româ-
neascã în zonele cele mai actuale ale filosofiei. 
Menþionãm cã aceastã prezentare selectivã a volumului, deºi precarã, sugereazã

complexitatea ºi bogãþia de idei principale, de nuanþe, de conexiuni pe care
autoarea îºi construieºte discursul. Pe lângã caracterul erudit al analizei ºi al
referinþelor bibliografice, autoarea se preocupã ºi de clarificarea anumitor con-
cepte, diferenþieri, încadrãri, aºa încât lucrarea sã devinã accesibilã ºi cititorilor
mai puþin formaþi în zona filosoficului, dar care se preocupã cu ºi intuiesc
fundamentele ºi resursele unui prezent socio-politic ºi filosofic, aspecte pe care
le pot aºeza cu o mai bunã întemeiere conceptualã prin lectura acestui volum. 
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INTERSECÞIA CONCEPTUALÃ DINTRE SINE,
TIMP ªI LOC CU FILOSOFIA SOCIALÃ A DREPTURILOR

ERIC GILDER

Moto: ‘Uimirea este începutul filosofiei ºi îndoiala este începutul
filosofiei politice. Dezacordul, antagonismele ºi investigarea
credinþelor ºi, mai ales, punerea în discuþie a ierarhiilor iniþiazã
ºi formeazã acþiunea politicã. Cu cât descoperim mai mult propriile
noastre puncte de vedere pe fondul socializãrii, cu atât suntem
mai capabili sã le demontãm; cu atât mai pregãtiþi suntem pentru
acþiunea politicã.“ (p. 373)

Aceastã carte bilingvã unicã (în românã ºi englezã) este o extensie potrivitã
ºi binevenitã a lucrãrilor anterioare ale autoarei (în românã ºi englezã), proble-
mele majore abordate aici tratând ceea ce Henrieta ªerban numeºte corelaþia
dintre neopragmatism ºi postliberalism. Analiza ei capabilã ºi subtilã, împleteºte
cei doi termeni filosofici ºi politici corelaþi ºi menþionaþi, urmeazã munca
filosoficã socialã a recenzentului, care opereazã la intersecþia dintre sine, timp ºi
loc. Cartea se deschide cu o notã de origine istoricã ºi intelectualã, un Argument
(„Neopragmatism, postliberalism ºi subiectivitate: gândirea noastrã, reprezen-
tarea noastrã, lumea noastrã“), urmat de opt capitole, iar apoi închide argumentul
iniþial cu o „Discuþie concludentã: despre evoluþia, involuþia ºi revoluþia timpu-
rilor contemporane“. Interesant, plasate dupã bibliografia generalã ºi o „Bibliografie
orientativã ºi selectivã – pragmatism ºi neopragmatism“, cartea conþine douã
articole de sine stãtãtoare, „Anexe“ uºor de trecut cu vederea, deºi semnificative:
„Eul politic – interpretãri discursive“ ºi „Reformarea ideologiilor ca paradigmã
ºi mizã politicã“.
Acum, voi ghida cititorul prin aceste capitole nenumãrate, fãcând comentarii

individualizate pe fiecare. Voi încheia cu câteva observaþii generale care leagã
teoriile fin elaborate prezentate în carte de tendinþele politice foarte incerte cu
care ne confruntãm astãzi în Europa, SUA ºi nu numai.
În „ARGUMENT: Neopragmatism, postliberalism ºi subiectivitate: gândirea

noastrã, reprezentarea noastrã, lumea noastrã“ avem o deschidere detaliatã a
cãrþii ce prezintã parametrii discuþiei specifice ºi ai exemplificãrilor care ur-
meazã, apelând mai întâi la diverºi gânditori europeni, printre care ºi Lucian
Blaga, care defineºte interacþiunea fiinþei umane cu filosofia („Filosofia repre-
zintã marea deschidere, marea ieºire din „somnul infinit în care pluteºte fiinþa
noastrã“ (p. 196, sintagmã evidenþiatã în original), apoi la lucrarea filosofului
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american Richard Rorty Contingence, Irony, and Solidarity. Henrieta ªerban
face o treabã foarte bunã rezumând argumentaþia susþinutã acolo ºi o aplicã
adecvat la subiectul în discuþie. Dupã cum se aratã: 
„[A]ceste idei filosofice vor fi prezente pe tot parcursul lucrãrii, în virtutea

continuitãþilor pe care le-am anunþat mai devreme ºi pe care ne intereseazã sã le
urmãm (generate de continuitatea centralã dintre gândire, limbaj, acþiune ºi
creaþie). În repetate rânduri ºi, în acest sens, ºi sistematic, aproape metodologic,
neopragmatismul deschide posibilitatea unor abordãri integrative pentru „ima-
ginea completã, de ansamblu“, deºi este obligat sã genereze o imagine aproape
paradoxalã, ca sã spunem aºa, a unitãþii în discontinuitate, înþeleasã din poziþiile
teoretice contemporane ale subiectivitãþii, cu imperfecþiuni, limitãri, zone ºterse,
lacune ºi contraste.“ (p. 212)
În capitolul intitulat „Subiectivism, falibilism, pragmatism. Confluenþe feno-

menologice, semiotice ºi pragmatice“, trecând cititorul prin lucrãrile fundamen-
tale ale unor autori precum William James, Edmund Husserl ºi C. S. Peirce,
autoarea ne conduce la definiþia cheie a subiectului uman pe care se bazeazã
restul cãrþii, adicã perspectiva cã oamenii sunt „tridimensionali, cuprinzând
dimensiunile sintactice, semantice ºi pragmatice“ (p. 224), o perspectivã feno-
menologicã. Capitolul urmãtor, „Pragmatism ºi acþiune bazatã pe cunoaºtere“ îl
poartã pe cititor prin diverse întorsãturi logice pe care le-a luat filosofia modernã
de la Descartes, culminând cu neopragmatismul, care este definit ca o reconsi-
derare a logos-ului existent într-un mediu critic care pune sub semnul întrebãrii
„fundaþionalismul, realismul, raþionalismul ºi reprezentaþionalismul“, în serviciul
explicãrii „paradigmelor diferenþei“ prin „cotitura lingvisticã“. (p. 236)
Autoarea precizeazã:
„Ideile susþinute de neopragmatism pot fi apreciate în corelaþie cu un „peisaj“

teoretic specific contemporan, caracterizat printr-o serie de „cotituri“ în moda-
litãþile de raportare la problemele investigate, la lume ºi la ceilalþi (cotitura ling-
visticã, cotiturã istoricã, cotiturã socialã, cotiturã umanistã etc.), toate având în
centrul abordãrilor afirmarea ontologicã prin discursivitate, o perspectivã de
reevaluare-recuperare a raþionalitãþii (J. Habermas, C. O. Schrag), aspecte post-
structuraliste (R. Barthes, J. Derrida, M. Foucault) ºi, mai ales, aspecte (neo)
pragmatice (J. Derrida, R. Rorty, C.O. Schrag). O imagine mai completã a abor-
dãrilor teoretice, cel puþin în filosofia contemporanã, trebuie sã includã ºi con-
tribuþiile postanalitice [sic] (L. Wittgenstein, J.L. Austin, D. Davidson), cele
post-retorice sau neoretorice (C. Perelman), perspectiva hermeneuticã axatã pe
o „filosofie a receptãrii ºi experienþei estetice“ (Gadamer) ºi pe ideea de „cerc
hermeneutic“ (Ricoeur), perspective culturale ºi interculturale (Fred Casmir),
generalizarea antagonismelor ºi încercãrile de rezolvare a acestora prin discurs
(Ernesto Laclau ºi Chantal Mouffe), precum ºi preocuparea pentru duetul cu-
noaºtere-putere (Foucault), „sfârºitul marilor naraþiuni“ (J.-Fr. Lyotard), per-
spectiva „filosofiei fãrã oglindiri“ (R. Rorty), aspectele referitoare la „societatea
transparentã“ (Vattimo), „extazul comunicãrii“ (Baudrillard), „deconstructivismul“
(„diferenþa“ ºi „urme“, la Derrida), „praxis comunicaþional“ (C. O. Schrag) ºi
„principiul caritãþii“ (Donald Davidson).“ (pp. 239-240)
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Totuºi, deºi acceptã contingenþa aºa cum este detaliatã de toþi aceºti teore-
ticieni, autoarea susþine în acest studiu sofisticat cã neopragmatismul nu neagã
posibilitatea de a se ajunge la adevãr. Aceasta este o constatare binevenitã, din
punctul meu de vedere.
Capitolul al treilea, intitulat „Privirea lui Dumnezeu îi aparþine exclusiv lui

Dumnezeu. Frãmântãri ºi cotituri“ este inspirat de filosofia lui Heidegger ºi
subliniazã faptul cã neopragmatismul este ceva stabilit de oameni. „În spiritul
unicitãþii modului ontologic uman, neopragmatismul aduce în atenþie sub diverse
aspecte implicaþiile ideii cã fiinþa este ceva stabilit de om“ (pp. 243-44), de cãtre
un om care, mânat de prea multe structuri sistematice ºi structuri de sens, este
atras ºi de un „interes postmodern pentru ceea ce este contingent, particular,
diferit, marginal, secundar, ironic sau contextual“ (p. 243). Formaþi de „cotitura
lingvisticã“ menþionatã anterior, teoreticienii au considerat apoi „cotitura so-
cialã“ (care îi determinã sã reconsidere rolul constructivismului social în lumea
ºtiinþei), în confluenþã cu ceea ce sociologul Zygmunt Bauman a numit „moder-
nitate lichidã“. Din aceastã perspectivã, autoarea conduce gradual cititorii prin
inter-relaþionãrile progresiv-complexe ale unei „cotituri umaniste“, informatã de
înþelegerea lui Rorty ºi C. O. Schrag, a lui Foucault, Deleuze, Guattari ºi Derrida
ºi, în final, ajunge la o „cotiturã retoricã“, informatã de lucrãrile lui Ch. Perelman
ºi L. Olbrecht-Tyteca abordând „noua retoricã“ neo-aristotelianã, încheind periplul
cu cercul hermeneutic, aºa cum este articulat conceptual de Gadamer ºi Ricoeur.
Aici se pot observa unele similaritãþi cu „alternativismul constructiv“, o perspec-
tivã filosoficã propusã de George Kelly1.
Capitolul „Resursele postliberalismului“ este complicat. Pe de o parte, autoarea

aratã cã postliberalismul va oferi o viziune pentru progres, dar una reformatoare,
bazatã pe îmbunãtãþiri constante într-un mediu de fluiditate, deoarece, ca vi-
ziune, postliberalismul nu ridicã nicio pretenþie absolutã de obiectivitate ºi
adevãr, fãrã nimic în comun cu aroganþa „ultimului cuvânt“. Dar când este opusã
viziunii „voinþei de putere“, care implicã o îmbrãþiºare a „adevãrului“ monist,
operaþional, în practicã, dacã nu în teorie, aceastã poziþie ambiguã a postlibera-
lismului devine problematicã. Când ne raportãm la Foucault, care neagã orice
adevãr transcendental, postliberalismul rãmâne doar o luptã imanentã pentru
putere. În spatele perspectivei optimiste a autoarei asupra postliberalismului ºi a
punerii în aplicare a acestuia pe scena globalã se aflã o îmbrãþiºare a unei con-
cepþii habermasiene care presupune realizarea practicã a unei „situaþii ideale de
comunicare“ într-o sferã publicã în care niciun partid politic ºi nicio persoanã nu
vor exercita „dominare gratuitã“ asupra altora. Mi se pare ceva mai degrabã
nerealist considerând condiþiile actuale, în care „democraþiile iliberale“ iau în
mare parte forme autoritare de dreapta.2
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În capitolul „Intermezzo – postliberalismul ca nihilism ºi angajament“ recen-
zorul apreciazã lectura atentã a autoarei a filosofiei lui Hannah Arendt, având în
vedere în special distincþia ei utilã între „simþ comun“ ºi ceea ce aº spune cã este
„bunul simþ“. Cu toate acestea, experienþa noastrã recentã cu COVID-19 aratã
clar cã prostiile pot coexista cu uºurinþã cu inteligenþa. Într-adevãr, dacã o per-
soanã genialã îmbrãþiºeazã punctul de plecare greºit, poate fi ºi mai greu sã-l
convingi de ceea ce se poate recomanda ca bun simþ. De fapt, mulþi intelectuali
ºi consilieri ai celor puternici au practicat o „distanþare cinicã“, în cuvintele
autoarei, între ceea ce ei înºiºi ºtiu cã este adevãrat ºi ce „linii“ propagandistice
susþin stãpânii lor, pur ºi simplu pentru cã viaþa lor este prea împletitã în sistemul
corupt pe care îl locuiesc. Deci, din nou, deºi îmi doresc foarte mult ca speran-
þele ºi scopurile exprimate ale autoarei sã poatã fi obþinute în mod realist, dar am
îndoielile mele sincere cã acestea sunt realizabile.
Lucrarea continuã cu o reconsiderare a operei lui Richard Rorty, via Lucian

Blaga, în capitolul intitulat „Postliberalismulrortian“ evidenþiind unul dintre cele
mai puternice aspecte ale cãrþii. Autoarea aratã:
„Creativitatea, emoþia, sentimentul vor avea roluri semnificative în postlibe-

ralism. În acest sens, evocãm încã o datã apropierea dintre filosofia lui Richard
Rorty ºi filosofia lui Lucian Blaga, apropiere care poate fi pe deplin înþeleasã din
perspectiva rolului important acordat creativitãþii ºi subiectivitãþii. Filosoful
român este condus de o „credinþã despre unicitatea fiinþei umane“. Mai mult,
„omul [fiinþa umanã] este o fiinþã care, în capacitatea sa eminamente umanã,
existã într-un anumit orizont ºi într-un anumit scop; omul ne apare, prin scopul
sãu, angajat într-o manierã ontologicã care îl desparte de animale printr-un nimic
mai puþin decât un abis: omul existã în orizontul misterului ºi în intenþia de reve-
laþie. Rezultatul acestui mod existenþial sunt creaþiile (…) Orice creaþie de cul-
turã, de la o poezie la o idee metafizicã, de la un gând etic la un mit religios este
în sine o lume micã, un univers. (…) «Societatea» este, în ultimã analizã ºi în cel
mai secret principiu al sãu, o formã de convieþuire [subliniere] care nu existã
pentru a fi (pur ºi simplu); este o formã de convieþuire pentru producerea univer-
surilor „spirituale“ (sublinierea noastrã)“. (pp. 291-92)
Cu toate acestea, deºi este foarte clar cã efectele pragmatismului aratã cã

putem face lumea experienþelor altora mai satisfãcãtoare în raport cu propriile
proiecte, interese, obiective ºi speranþe, susþin cã este mai probabil ca echilibrul
fericit sã fie atins pe bazã individualã ºi nu colectivã. Autoarea aratã într-un
acord relativ cu perspectiva mea cã:
„O sursã de neînþelegeri a fost ºi abordarea „distincþiei public-privat“. Cel

mai simplu mod de a înþelege relativismul, dar nu anularea acestei distincþii din
perspectiva lui Richard Rorty, este interpretarea lucrurilor tocmai din perspec-
tiva neopragmatistã, cu accent pe praxis ºi dimensiunea narativã. Pur ºi simplu,
atât praxisul, cât ºi dimensiunea narativã sunt cele care coreleazã atât sfera pri-
vatã, cât ºi cea publicã. Ironistul, ca tip uman, reprezintã tipul individual cel mai
probabil sã realizeze cultura ironistã (adicã o societate mai sincer liberalã ºi
oarecum mai justã, din perspectiva lui Rorty), este încã un liberal individualist
ºi poate fi înþeles la fel ca ºi un spirit antreprenorial.“ (p. 296)
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Principala problemã sau provocare care nu este abordatã aici este modul în
care aceastã mare speranþã a unei politici colective umane poate supravieþui
atunci când inerþia instituþiilor ºi a principiilor lor de funcþionare (în special a
celor ascunse nedeclarate), funcþioneazã tocmai împotriva unui astfel de obiectiv
în locul „intereselor speciale“, ºi au puterea îndatoratã manipulãrii de cãtre gu-
vernele actuale puternice, antidemocratice. Poziþia „ceea ce este personal este
politic“ nu evitã aceastã dilemã, într-adevãr, o agraveazã, este punctul meu de
vedere, iar teama mea este cã un ironist, dacã nu este foarte bine plasat în ierarhia
puterilor, poate fi ignorat sau sancþionat.
Capitolul urmãtor confruntã cititorii cu numeroase variaþii ºi contestaþii ale

„reprezentãrii“. Autoarea se referã la „paradigme ale diferenþei“ ºi la relaþia
acestora cu cotitura pragmaticã a filosofiei, o cotiturã menitã a transcende mo-
dernismul care a urmat-o, pregãtindu-ºi un fundament eliberator:
„Postliberalismul bazat pe cotitura pragmaticã este un rãspuns la criza raþio-

nalitãþii, rezultat al redescoperirii diferenþei – o soluþie gãsitã în spiritul îmbrã-
þiºãrii opþiunilor multiple ºi în contradicþie ºi contrast cu viziunea simplistã a
egalitarismului democratic (pe o dimensiune simbolicã orizontalã) sau ierarhii în
comunicarea între oameni (pe o dimensiune verticalã simbolicã). Fãrã interesul
de a completa o imagine de ansamblu cu adevãrat exhaustivã, remarcãm cu uºu-
rinþã printre noile concepte care se impun în postliberalism, precum holism,
eclectism, prejudecatã proceduralã, interes textual, confluenþa cu cele rortiene:
retorica, ironismul, indeterminarea, liberalismul, comunitarismul, pluralismul,
solidaritatea.“ (p. 305)
Similar cu Kenneth Boulding, autoarea acordã o atenþie deosebitã centralitãþii

conceptului de imagine. Pe de o parte, ea indicã chiar posibila ascensiune „divinã“
a imaginii. Totuºi, în paragraful urmãtor, ea afirmã apoi cã atât în   viziunea prag-
matismului, cât ºi a neopragmatismului, aceastã „crizã a reprezentãrii“ îºi pierde
miza, deoarece esenþa platonicianã de care depinde nu mai este adevãratã. Dacã
acesta este cazul, atunci proiectele politice concurente ºi obiectivele lor inco-
mensurabile pot fi reglementate doar de „normele ºi structurile juridice“ existente,
care se pot schimba rapid. ªi nu întotdeauna din cele mai bune motive. Singura
notã optimistã intervine atunci când autoarea indicã o „invazie simbolic-poeticã“
care poate supravieþui cumva ºi poate submina jocurile de putere cinice în sfera
politicã. Numai în acest fel sunt de acord cã postliberalismul poate, în cuvintele
autoarei, sã creeze „idei durabile“ în societate, printre alte situaþii concrete.
Capitolul dedicat altor concepþii despre postliberalism decât cele rortiene

investigheazã postliberalismul dintr-o perspectivã de sus în jos. Începând cu
Foucault, ea ia în considerare munca a doi profesori (Laurence McFalls ºi Mariella
Pandolfi) care au scris o serie de articole care discutã conceptele foucaultiene de
guvernare, în care admit cã postliberalismul „este un construct social fragil“. În
schimb, dupã cum aratã ea, ne confruntãm cu un contra-scenariu destul de înfri-
coºãtor:
„În acest caz importantã este guvernabilitatea ºi logic este orientatã extrem

de diferit, spre multiplicarea ºi radicalizarea mecanismelor de control (cât mai
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fundamentale) dedicate guvernãrii vieþii umane. „Chiar ºi ontologic, acest tip de
postliberalism redefineºte experienþa umanã, înlocuind subiectul liberal egoist ºi
antreprenorul neoliberal cu sinele pe care Michael Dillon ºi Julian Reid îl nu-
mesc «biouman»“. (p. 340)
Acest concept dur este apoi legat de ilustraþii ale guvernãrii terapeutice, toate

guvernate de „logica“ pieþei. Dar aceastã bazã logicã a sistemelor globale ºi-a
gãsit cãlcâiul lui Ahile în criza financiarã din 2008, în opinia mea. Abandonul
unei ordini de guvernare liberale coerente în favoarea uneia postliberale care
urmãreºte doar sã gestioneze „haosul“ cu experþi „falibili“ (imperfecþi ºi supuºi
greºelii) va fi, dupã cum spunea autoarea, „pe termen scurt ºi de scurtã duratã“.
Citat cheie: „Postliberalismul care are în centrul sãu conceptual ideea de biouman
este un tip de umanitarism, dar nu umanism“ (p. 346). Având în vedere o scenã
internaþionalã cu multã dezordine ºi crize din plin, provocarea de a converti
[un numãr tot mai mare] de „indivizi neguvernabili“ în „populaþii gestionabile“
devine centralã. Dupã cum concluzioneazã ea, „de aici se emite nevoia de
strategii de intervenþie ºi pregãtire a populaþiilor pentru adecvarea conducerii
post-liberale“. (p. 346)
Henrieta ªerban încheie textul principal al cãrþii observând alãturi de Ernesto

Laclau, „cã revoluþia vremurilor noastre se dezvoltã în jurul unei axe teoretico-
practice reprezentatã de transformarea revoluþionarã a societãþii, care implicã
angajament ideologic ºi activism de lungã duratã, cu o pronunþatã expresivitate
în antagonismele transpuse discursiv“. (p. 347) Neopragmatismul susþine coerenþa
ºi moºteneºte ºi continuã direcþiile epistemologice trasate de pragmatism. 
Valoarea centralã a funcþionalitãþii ºi utilizãrii pragmatismului ºi neopragma-

tismului postliberal este nuanþatã de pluralism ºi de o eticã pluralistã valabilã
epistemologic ºi socio-politic“. (p. 348) Anexele lucrãrii îºi propun sã nuanþeze
suplimentar proiectul politic postliberal, în calitate de proiect uman. În concluzie,
o lecturã substanþialã ºi provocatoare, care meritã atenþie.
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DE LA GÂNDIREA LIBERÃ ASUMATÃ
LA „GUVERNABILITATE“

ANA NEGOIÞÃ

Volumul abordeazã o serie de teme specifice istoriei filosofie analizate ºi
recontextualizate în funcþie de relevanþa ºi modul în care acestea opereazã în
raport cu neopragmatismul ºi post liberalismul, teme precum: subiectivismul,
fenomenologia semiotico-pragmaticã, timpul contemporan, reprezentarea etc.
Autoarea realizeazã trimiteri consistente la textele lui Lucian Blaga ºi Edmund
Husserl pe care le analizeazã, le pune în contrast, construindu-ºi astfel o tezã
personalã despre relaþia omului contemporan cu divinitatea în contextul noilor
meta-teme despre spiritualitate, „trezire“, „deschidere“ ale lumii contemporane.
Definirea individualismului printr-o serie de trimiteri ºi conexiuni istorice
genereazã un întreg cadru filosofic în care termenul este integrat în mecanismele
de gândire cu care opereazã pragmatismul sau neoliberalismul, autoarea preci-
zând elementele de glisare între cele douã curente, dar ºi diferenþe metodologice
specifice. 
O altã temã abordatã este cea a relaþiei dintre libertate, gândirea liberã asumatã,

privitã în situaþiile descrise de individualism ºi fundamentalismele recente, a
prezenþei prejudecãþilor, a primitivismului, temã care de fapt descrie dinamica de
intersectare a douã falii de gândire si de poziþionare intelectualã care separã
tradiþia – definitã de autoare drept „sipet al comorilor“ ºi deschiderea, asumarea
libertãþii prin trezire. Acest complex mecanism al trezirii este investigat din
perspectiva mai multor tipologii postliberale. Mai exact, volumul analizeazã ºi
exemplificã trei tipuri de postliberalism: cel axat pe redeschidere ºi solidaritate,
cel axat pe „paradigmele diferenþei“, dar ºi o teoretizare personalã a autoarei a
post-liberalismului altfel, cu adevãrat post, sau depãºit, „deplasat“, care este
centrat pe conceptul de „guvernabilitate“.
Joncþiunea dinte cele douã sisteme: neopragmatism ºi post liberalism este

structuratã raportând-se, generând ºi identificând similitudini cu un alt binom,
cel dintre epistemologie ºi filosofia politicã. Referinþa autoarei este în mod direct
pusã în relaþie cu opiniile lui Richard Rorty care considerã ca neopragmatismul
este un fundament epistemologic al postliberalismului, astfel neopragamatismul
este privit din perspectiva unui curent de gândire care refuzã ipoteza unei filo-
sofii ca reflexie, în oglindã a naturii, care refuzã structurile vizuale ºi de repre-
zentare de tip mimesis. 
Iar postliberalismul este receptat prin prisma individualismului moderat a

cãrui metodologie internã este aceea a deschiderii lumii într-o conjuncturã proprie,
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prin elemente care þin ºi se raporteazã la structuri personale, solitare ºi care se
distanþeazã de istoricul ºi mecanismele tradiþiei, acesta întemeindu-se pe douã
structuri conceptuale cheie: solidaritate ºi auto-responsabilizare, structuri care
sunt definite ºi care opereazã în straturi profunde ale fiinþei. 
Autoarea face o analizã eterogenã a termenului de Weltanschauung, pe care

îl relaþioneazã ºi îl defineºte în raport cu postliberalismul, generând un sistem de
analizare a acestuia prin raportare la diversitate, la subiectivitate ºi în relaþia
interdisciplinarã dintre: gând – limbaj – acþiune. Postliberalismul (rortian ºi al
„paradigmelor diferenþei“) este vãzut ca o meta- structurã de gândire ºi analizã
a lumii contemporane, care integreazã ºi pune în tensiune oniricul, stãrile de
visare prin „dezvrãjirea“ metafizicã esenþialist-fundamentalistã catalizatã de
dinamica trezirii ºi care îºi defineºte ca prioritate refuzul cruzimii deschizând o
nouã cale eticã îngustã, iar în acest demers a recuperat pentru un nou liberalism
valori ºi deziderate precum: solidaritatea, toleranþa ºi speranþa.
Volumul face numeroase ºi complexe trimiteri bibliografice integrând studii

recente din literatura de specialitate, dar ºi o aºezare stabilã a celor douã curente
în istoria filosofiei, astfel încât cititorul poate identifica cu uºurinþã resursele
celor douã curente de gândire, evoluþia terminologiei ºi a elementelor prin care
acestea sunt definite ºi descrise.
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