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Abstract. The study starts from the observation of a phenomenon of
synchronism in contemporary political philosophy in the case of
postliberalism. The approach interprets synchronism in the case of the
political philosophy of Richard Rorty (including Rortian postliberalism),
and it discusses this connection to the contemporary paradigms of political
philosophy. The investigation presents the main characteristics of
postliberalism highlighting also the relation of the covenants of postliberalism
to the creation and the multiplication of the premises of dialogue between
contemporary Romanian thought and the Western thought, as well as the
opening toward the circulation of values and the ease of the circulation of
values. Also, the wider cultural dialogue occasioned by postliberalism in
Romania is interpreted here as a symptom of the open discourse, of the
liberal discourse in the open democratic society, and as a possible premise
even for the originality of interpretation of liberalism in contemporary
political science, which is not necessarily an obstacle to original content.

Keywords: synchronism, Europeanization, dialogue, postliberalism, ironism.

Introducere

Filosofia rortianã anunþã noi resurse ale postliberalismului ºi un tip de reviri-
ment ideologic reformator în lumea democraþiilor liberale contemporane. Filo-
sofia privirii spre în afarã, ca filosofie a deschiderii, receptivitãþii ºi a includerii
este semnificativã pentru domenii foarte diverse, de la filosofia politicã a relaþio-
nãrii ºi comunicãrii la filosofia socialã ºi a sistemelor. Deºi tematica face trimi-
teri spre atâtea domenii, dimensiunile principale indicã problematica subiectivis-
mului, cosmopolitismului ºi discutarea relaþiei dintre individual ºi social, dintre
particular ºi universal.
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Buna receptare a postliberalismului lui Rorty în România poate fi interpretatã,
pe de o parte, ca un element metonimic pentru un fenomen „sincronist“ în filoso-
fia politicã româneascã de astãzi, iar pe de altã parte, aceastã bunã receptare re-
prezintã un punct de pornire pentru o serie de conceptualizãri originale ºi fertile
în filosofia politicã. Între interpretãrile rortiene româneºti voi valorifica ºi pers-
pectiva pe care am evidenþiat-o în lucrãrile noastre privind ironismul rortian,
care a trecut mai degrabã neobservat, în pofida importanþei reale a aspectelor in-
cluse în acest ironism rortian pentru teoreticienii postliberalismului.
Perspectiva noastrã porneºte de la observarea unui fenomen sincronist în filo-

sofia politicã contemporanã, fenomen ce nu reprezintã multiplicarea formelor
fãrã fond, ci un punct de pornire pentru crearea unui conþinut original care sã fie
conectat la dezbaterile contemporane. Pornind de la exemplul postliberalismului
lui Rorty, studiul discutã aceastã racordare la paradigmele contemporane de filo-
sofie politicã accentuând crearea ºi multiplicarea premiselor dialogului ºtiinþific
între România ºi Occident, precum ºi deschiderea spre circulaþia valorilor ºi faci-
litarea acesteia. De asemenea, în acest studiu, dialogul sincronist, vãzut ca o stare
de consonanþã cu vremurile ºi ca înscriere în dialogul de mare importanþã al vre-
murilor, este interpretat aici ca un simptom al discursului de mare deschidere ºi
receptivitate, stimulat de dimensiunea liberalã a societãþii democratice contem-
porane în calitatea acesteia de societate deschisã, ºi ca o posibilã premisã chiar
pentru originalitatea demersului interpretativ de facturã rortianã.

Sincronism lovinescian ºi sincronizare de idei

Interpretarea se întemeiazã pe ideile lui Eugen Lovinescu. Sincronizarea despre
care vorbea Lovinescu era, pe de o parte, un fenomen de corelare a unor struc-
turi mentale ale societãþilor diverse aflate în dialog, cãrora spiritul veacului sau
saeculum le trasa direcþia de evoluþie ºi le impunea ritmurile ºi, pe de altã parte,
era un fenomen de adecvare ºi de intrare în dialog, pentru verificarea perspecti-
velor, ideilor ºi contribuþiilor. Desigur, acesta vorbea despre societãþile europene
ºi despre europenizare, dar coordonatele acestei discuþii pot fi extinse pentru a
evalua aspecte ale societãþii globale, ale cunoaºterii ºi, desigur, pentru cazul nos-
tru (sincronismul ocazionat de ideile rortiene).
Este interesant sã pornim de la observaþia cã E. Lovinescu, cel care a elaborat

teoria sincronismului, avea o puternicã vocaþie criticã, iar un anumit tip de voca-
þie criticã este specific ºi pentru postliberalism. Lovinescu reuºeºte sã evite jude-
cãþile critice de tip ideologic ºi inflexibilitatea moralã asociatã. Aceastã perspec-
tivã lovinescianã asupra menirii criticului, evadat din plutonul prejudecãþilor
facile, introduce în definiþie elemente afective de naturã universal umanã ºi chiar
un element de inspiraþie ºi muzicalitate în munca specificã criticului. Demersul
critic al lui Lovinescu era hrãnit cu operele antichitãþii ºi se situa în opoziþie cu
locurile comune, prejudecãþile ºi opiniile curente, împletind scepticismul moral
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cu relativismul estetic.1 Astfel, sincronismul lovinescian este în sine un caz de
ironism rortian, avant la lettre, dupã cum vom vedea în continuare.
Sincronismul lovinescian porneºte de la ideea de dezvoltare împreunã, care

se contureazã ºi dintr-o simplã perspectivã etimologicã. Orice societate este
influenþatã în evoluþia ei de evoluþia altor societãþi, dar deºi aceastã dezvoltare
împreunã aduce dupã sine o relativã nivelare, aceasta nu este uniliniarã ºi nu este
feritã de importul de catacronii ºi involuþii.
Ideile lovinesciene însele sunt între anumite limite manifestarea unui feno-

men de sincronism. El preia de la sociologul francez G. Tarde ideea de contagiune
mentalã, care era utilizatã pentru studiul relaþiilor dintre indivizi. Sincronismul
lovinescian devine o expresie a dialogului cultural ºi filosofic european: el valo-
rificã aceastã idee pentru studiul relaþiilor dintre societãþile europene, dar îi
schimbã ºi sensul. Astfel „contagiunea“ dintre naþiuni are loc dinspre exterior
spre interior ºi nu invers ca la Tarde.
Dar poate cea mai importantã realizare a sincronismului este discuþia despre

dimensiunea ideologicã. Lovinescu înþelege cã acþiunea creatoare a ideologiei
apusene este o manifestare a sincronismului. El arãta: „Prin acþiunea creatoare a
ideologiei apusene ºi prin influenþa capitalismului, societatea noastrã ºi-a schim-
bat revoluþionar structura; pe temelii agrare s-a ridicat civilizaþia burghezã. Por-
nind din stratele adânci ale sufletului, literatura n-a putut þine pasul revoluþiei
formelor sociale; (...) ea a luat o atitudine criticã fatã de revoluþia socialã“.2 Sin-
cronizarea nu considerã cã existã un fond separat de formã, deºi pentru mulþi
este încã un proces de evoluþie de la forme la fond, sincronizarea se referã la fon-
dul ºi la fluxul de idei ºi nu ignorã importanþa fondului. El considera cã „axa vie-
þii noastre politice ºi culturale s-a schimbat din Rãsãrit în Apus; de ea se leagã
viitoarea formã revoluþionarã a societãþii româneºti“.3
Discuþia lovinescianã, limitatã la modernizarea româneascã în context euro-

pean, îºi pãstreazã interesul ºi într-un context mai larg, al investigaþiei despre a-
decvarea cunoaºterii româneºti actuale la realitãþile, la cuceririle ºi la imperati-
vele societãþii globale a cunoaºterii. Jocul subtil dintre noutate/inovaþie ºi imi-
taþie descrie dinamica acestei societãþi globale a cunoaºterii ºi, totodatã, miezul
demersului lovinescian.
Lovinescu era convins cã destinul modernitãþii româneºti nu putea fi acceptat

decât „de sus în jos“, prin acordare la ritmul ºi dinamica mecanismelor genera-
toare de progres ale civilizaþiei europene, prin consacrarea activismului mimetic
uºor de recunoscut în presiunea din afara fenomenului românesc spre interiorul
sãu. Eugen Lovinescu nu excludea prin sincronism, ca primã etapã, orientarea
spre formule tranzitorii, cãci „simbolism, poporanism, þãrãnism – toate se vor
scutura ca ºi frunzele pãdurii spre a îngrãºa pãmântul pentru rodirea viitoare“4.
ªi putem observa astãzi chiar o atracþie a teoriei politice pentru „– isme“.
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Numeroºi critici au indicat limitãrile sincronismului, imposibilitatea unidi-
recþionalitãþii culturale, politice ºi ideologice a dezvoltãrii societãþilor. Alþii au
subliniat, dupã caz, importanþa catacronismului, protocronismului ºi sincronis-
mului. Pentru argumentaþia mea, acþiunea ideologicã a inovaþiei reprezintã o ma-
re realizare a sincronismului, explicatã, din perspectivã lovinescianã, ca o „tre-
zire“ din „somnul tradiþiei“.

Postliberalismul rortian ºi valorificarea acestuia

De asemenea, postliberalismul rortian poate fi privit ca o „trezire“ din „som-
nul tradiþiei“ – fie aceasta tradiþie a liberalismului modern, întru eliberare de preju-
decãþi, loc comun sau capcane ºi prescripþii ideologice. Rorty este astãzi tradus,
dar ºi comentat în România, ca prezenþã teoreticã interesantã. Angela Botez s-a
ocupat de Richard Rorty în contextul studiilor sale despre filosofia continentalã,
cu interes pentru pragmatismul rortian. În articolul „Între modernitate ºi postmo-
dernitate. Perspective actuale în filosofia de tip continental (Derrida, Rorty,
Vattimo, Paul de Man)“5, autoarea coreleazã ideile acestor autori contemporani,
evidenþiindu-le importanþa. De asemenea, în cartea Postmodernismul în filoso-
fie6, Angela Botez analizeazã poziþia rortianã între contribuþiile americane la
postmodernism alãturi de Paul de Man, Schrag, Sallis, Heelan ºi Ramsey, arã-
tând, în fiecare dintre aceste cazuri, modalitãþile postmoderne de urmãrire a cu-
noaºterii, modurile de continuare a tradiþiilor critice moderne implicate în decon-
strucþia esenþialismului, fundaþionalismului, pozitivismului ºi reprezentaþionalis-
mului dezvoltate de modernism în filosofie. Se evidenþiazã contribuþiile rortiene
la filosofia cunoaºterii ºi la filosofia contemporanã, în general. M. Bahtin, „pro-
fet“ al postmodernitãþii, în Omul dialogal (Vasile Tonoiu) susþine importanþa
conceptelor cheie cum ar fi dialogicul, polifonia, heteroglossia ºi carnavalescul.
Astfel, concepte înrudite (de tipul profeþiilor bahtiniene, al polifoniei, al omului
dialogal) caracteristice schimbãrilor de paradigme ce pun sub semnul întrebãrii
modernitatea (universaþionalismul ºi reprezentaþionalismul ei) sunt identificate
de Angela Botez ºi la C. Rãdulescu-Motru, I. Petrovici, L. Blaga, C. Noica, E.
Cioran, M. Eliade, creând o familie a gânditorilor contemporani de felul lui
Gadamer (dialogul emancipator), Habermas (permanenþa telos-ului repezentat de
înþelegere ºi relaþionare în conversaþie) sau Anthony Giddens („democraþia dialo-
gicã“) ºi James Clifford (dialogul este oportunitate pentru desfiinþarea imperia-
lismului, europocentrismului sau unicitãþii autoritãþii etnografice).7 Richard
Rorty este firesc sã fie inclus în aceastã familie care contribuie la conversaþia
despre cunoaºtere a umanitãþii prin redescrierea lumii ºi a situaþiilor individuale.
În lucrãrile noastre am valorificat contribuþia pragmaticã rortianã în sensul

interpretãrii personajului liberal rortian, „ironistul“, ignorat de mulþi alþi comen-
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tatori români ºi strãini, valorificând ideile rortiene despre personajul ironist ca
pe un „om dialogal“ (care apare ºi în scrierile lui V. Tonoiu), ca pe un tip special
de liberal ºi ca pe un promotor al postliberalismului, al profunzimii apropierii
transculturale ºi metaculturale de alþi oameni ºi în acest sens am valorificat ºi
dimensiunea feministã a liberalismului rortian, precum ºi relaþia postmodernã din-
tre comunicarea poziþiilor ideologice ale indivizilor ºi putere, prin „redescriere“.
„Redescrierea“ este un termen cheie în explicarea postliberalismului menit a

explica emanciparea individului de locurile comune, a evidenþia importanþa per-
spectivei în poziþionãrile politice individuale ºi a prezenta o poziþionare autoiro-
nicã în raport cu ceilalþi caracteristicã individului postliberal generic, care repre-
zintã o cheie pentru realizarea toleranþei. În teza noastrã de doctorat (mã refer în
special la perioada de elaborare cuprinsã între anii ianuarie 2005 – mai 2006)
aduceam argumente în acest sens ºi pentru a surprinde schimbarea de paradigmã
de la liberalism la postliberalism, evidenþiind ºi indiciile discursive ale acestei
schimbãri de paradigmã. Tot în 2006, studiul lui Brad Frazier intitulat „The
ethics of Rortian redescription“8 arãta: „Anumite caracteristici ale relatãrii lui
Richard Rorty cu privire la ironia liberalã au provocat o criticã serioasã de pe po-
ziþii morale din partea semenilor. Mai ales ideea lui Rorty cã orice poate fi fãcut
sã arate bine sau rãu prin redescriere a ºocat filosofi ca Richard Bernstein sau
Jean Bethke Elshtain, spre exemplu, ca ceva hazardat din punct de vedere moral.
În acest articol, examinez aceste critici ºi clarific semnificaþiile ºi implicaþiile
poziþiei rortiene. Argumentez cã o lecturã mai atentã a lui Rorty aratã cã poziþia
sa nu este nici criticabilã ºi nici depravatã. În schimb, ideea cã orice poate fi fã-
cut sã arate bine sau rãu prin redescriere reprezintã o idee profundã ºi pãtrunzã-
toare care susþine toleranþa, imaginaþia moralã ºi auto-creaþia înnoitoare [subl.
ns.]. La concluzii, abordez ºi posibilele tensiuni între ceea ce înþelege Rorty prin
redescriere ºi susþinerea pe care o argumenteazã pentru cinste ºi rolul pe care dis-
tincþia sa privat–public o joacã în ameliorarea acestor tensiuni“.9 Pentru Rorty,
spaþiul public este al ironiei, de fapt, spaþiul de desfãºurare publicã pentru perso-
najul ironist (personaj desemnat prin „she“ sau „ea“ dupã cum vom vedea) care
vede aproape o îndatorire în a nu lua de bune poziþionãrile ºi recomandãrile ideo-
logice care circulã în societate ºi a le redescrie (regândi ºi reformula) pentru sine,
o redescriere pentru care îºi angajeazã responsabilitatea (ºi civismul), care îngã-
duie toleranþa socialã ºi politicã. Încrâncenarea nu-ºi mai are locul atunci când
indivizii înþeleg puterea (ideologicã a) redescrierii, sub vraja cãreia poþi cãdea
sau pe care o poþi adopta ca instrument de emancipare. Iar spaþiul privat este al
speranþei: de împlinire personalã, de împlinire familialã etc.
Postliberalismul rortian este generat de contextul filosofic al cotiturii lingvis-

tice ºi pragmatice din filosofia contemporanã, care refuzã sã se „priveascã în
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oglinda naturii“. Astfel, discursul liberal „ironist“10, diferit de „discursul liberal
metafizic“ (adevãrul e unic ºi inconfundabil, dedus din raþionamentul potrivit ºi
din informaþiile potrivite), nu considerã stadiul gândirii discursive drept cunoaº-
tere, ºi nici cunoaºterea nu o considerã explicabilã prin noþiuni ca „realitate“,
„esenþã realã“, „punct de vedere obiectiv“ sau „corespondenþa limbajului cu rea-
litatea“. Conform observaþiilor din lucrarea noastrã Paradigmele diferenþei în fi-
losofia comunicãrii. Modernism ºi postmodernism, liberalismul rortian pune în
centrul discuþiei individul ironist, cu un discurs emancipat, multicultural ºi inclu-
siv sau integrativ pentru a prelua un termen consacrat de Angela Botez; în viziu-
nea mea, scopul este de a gãsi un vocabular care reprezintã ceva în mod adecvat,
acþionând ca un mediu de transmitere transparent. La ironiºti, „vocabular final“
nu înseamnã „unul care le descalificã pe toate celelalte“ sau „acela care satisface
criteriile de finalitate, adecvare, optim“, o acumulare ºi o poziþionare faþã de lu-
me ºi societate la un anumit moment în timp, unul care pentru moment este cel
mai bun. Este o perspectivã pragmaticã. În aceastã perspectivã nu se considerã
cã existã o reflectare a realitãþii întocmai ºi de aceea înþelegerea realitãþii nu poa-
te fi consideratã ca guvernatã de criterii ultime, ci de criterii ce pot fi înþelese
într-un mod mai personal. Criteriile, aratã Rorty nu sunt la ironiºti altceva decât
platitudini, apreciind contextual termenii unui vocabular final aflat în folosinþã
la un moment dat. Dupã Rorty, ironiºtii adoptã o perspectivã similarã cu Davidson
în ceea ce priveºte inabilitatea noastrã de a pãºi în afara limbajului pentru a îl com-
para cu altceva. Dacã raporteazã poziþionarea ironistã la filosofia lui Heidegger,
observã un acord între poziþia ironistã ºi poziþia heideggerianã care acceptã con-
tingenþa ºi istoricitatea limbajului.11
În studiile noastre evidenþiem personajul liberal central care pune acum în

discuþie valorile, adevãrurile, perspectivele asupra vieþii cotidiene. Rezultatul
perspectivei rortiene este un intelectual modest, ironic ºi autoironic. Aceste ca-
litãþi sunt identificate în raportarea sa, spre exemplu, la cultura occidentalã (vezi
termenii grandioºi ºi unicitatea lor cãlãuzitoare pentru cunoaºtere odinioarã:
„adevãr“, „raþionalitate“ sau „metodã“, „progresul“ cultural ori ºtiinþific).12 Pen-
tru Rorty, cunoaºterea ºi meditaþia asupra cunoaºterii sunt parte din efortul per-
sonal ºi subiectiv de înþelegere a societãþii depus de individul reprezentativ pen-
tru postliberalism, de ironist, ºi nu doar apanajul epistemologului. Redescrierea,
centralã pentru ironism ºi solidaritate socialã, este parte a unui proces dual de cu-
noaºtere ºi înþelegere a lumii de facturã antimetafizicã, anti-esenþialistã ºi anti-
reprezentaþionalistã.
În acest demers deschizãtor de posibilitãþi pe care-l propune R. Rorty existã

o nuanþã care meritã discutatã. Personajul central al demersului postliberal este
individul care înþelege corelaþia dintre redescriere ºi ironie în sensul unei auto-
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ironii ºi care foloseºte redescrierea ca instrument emancipator. Dar personajul în
jurul cãruia se construieºte postliberalismul este declinat la feminin ºi este pre-
zentat ca o operã în desfãºurare, în schimbare. De aici incertitudinile sau neclari-
tãþile modelului, complexitatea acestuia, dar ºi centralitatea toleranþei prin cu-
noaºtere diversã, „expunere la diferite vocabulare“, sau experimentarea uni-
versal umanã a suferinþei ºi a pericolului de a fi umilit. Sã preluãm definiþia am-
plã ºi extrem de importantã (dar relativ ignoratã) pe care o propune Rorty: „Voi
defini «ironistul» ca pe cineva care îndeplineºte trei condiþii: (1) Ea (subl.ns.)13
are niºte îndoieli continue ºi radicale privind vocabularul final pe care îl foloseº-
te în mod curent, fiindcã a fost impresionatã de alte vocabulare, niºte vocabulare
luate drept finale de cãtre oameni sau cãrþi pe care le-a întâlnit; (2) ea realizeazã
cã argumentul formulat în vocabularul ei actual nu poate nici garanta, nici di-
zolva aceste îndoieli; (3) în mãsura în care mediteazã asupra situaþiei ei, ea nu
considerã cã vocabularul ei este mai aproape de realitate decât al altora, fiind în
relaþie cu o putere care nu-i aparþine. Ironiºtii înclinaþi spre meditaþie considerã
cã orice alegere între vocabulare nu se face nici în cadrul unui metavocabular ne-
utru ºi universal, ºi nici prin vreo încercare de a lupta pentru a depãºi aparenþele,
pentru a descoperi realitatea, ci pur ºi simplu printr-un mod de a gândi care con-
duce la decizia de a înlocui vechiul cu noul.“14
În concluzie, Rorty numeºte oamenii de acest fel „ironiºti“ pentru cã aceºtia

înþeleg cã orice poate fi fãcut sã arate fie bine, fie rãu, prin redescriere, ºi re-
nunþarea lor la conceperea criteriilor de alegere între vocabulare finale, aratã
Rorty, îi pune în postura pe care Sartre o denumea „meta-stabilã“: niciodatã ca-
pabili pe deplin de a se lua în serios – iatã un spirit critic care ne aminteºte de
spiritul lovinescian – fiindcã sunt mereu conºtienþi cã termenii în care s-ar des-
crie sunt supuºi schimbãrii, precum ºi de contingenþa ºi fragilitatea propriilor voca-
bulare (a propriilor perspective asupra lumii ºi vieþii) ºi astfel a propriilor fiinþe.
Dupã cum arãt ºi în teza de doctorat, Vasile Tonoiu descrie omul dialogal,

mai degrabã considerându-l un reper ideal ºi un orizont ironist ideal ºi nu realizat
pentru timpurile contemporane. V. Tonoiu aratã cã trãim timpuri dialogale, acti-
ve ºi cooperante, situate departe de izolare sau indiferenþã.15 Tonoiu abordeazã
prin „omul dialogal“ o problematicã antropologicã, cu anumite consecinþe rele-
vante pentru lumea contemporanã, deopotrivã sociale ºi epistemologice. Atât
cultura, cât ºi demersul ºtiinþific sunt de reinvestigat din perspectiva dialogicã,
valorizând totodatã ºi valenþele etice ale unei astfel de perspective. ªi acestea
sunt re-semnificate, adicã re-descrise (subl. ns.). Ceea ce se aflã dincolo de para-
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digmele conceptuale ºi de matricele disciplinare formeazã zona fireascã de acti-
vitate ºtiinþificã, efort de redescriere ºi de depãºire a canoanelor impuse de auto-
ritãþi ºtiinþifice (cândva productive, acum, conform interpretãrii lui Tonoiu, su-
biect religios pentru epigonii lor). Iatã de ce acest efort de resemnificare prezent
la Tonoiu poate fi vãzut ca un demers de redescriere ironist. ªi în alte lucrãri (7
zile gânditoare, Obstacolul limbii) filosofia rortianã este valorificatã explicit ca
prezenþã semnificativã între perspectivele filosofice contemporane: cotitura lingvis-
ticã, neoretorica ºi neopragmatica. Cãrþile acestui autor folosesc dialogul pentru
a evidenþia comunicarea profundã dintre aceste paradigme înrudite filosofic, dia-
logul subliniind ºi maniera „relativ spontanã“ de remodelare a ideilor filosofice
(caracteristicã ºi procesului ironist de redescriere).
V. Macoviciuc comenteazã cartea Omul dialogal semnatã de V. Tonoiu, valo-

rificând în acest sens nu numai temele rortiene, ci ºi teme derivate, astfel: „de-
prinderea de a discuta problema comunicãrii în termenii modelului elaborat de
inginerii de comunicaþii a devenit o barierã epistemologicã“.16 Macoviciuc inter-
preteazã ºi valorificã aici un proiect original de conceptualizare – evidenþiind
prin redescriere unele „ontologii ale omului“ fãrã a aduce domeniul interdisci-
plinar al comunicãrii într-o categorie logicã rigidã. „Ideaþiile îngust specializate
sunt convertite într-o experienþã globalã ºi semnificativã aptã sã corijeze exce-
sele auto-valorizatorii, pasiunile antieretice, ºi sã facã posibil dialogul perspec-
tivelor (care investigheazã dialogul) într-un laborator al complementaritãþii posi-
bile. Printr-o dinamicã de implicare/dezimplicare, asumare/distanþare, internali-
zare/exterioritate simulatã faþã de specializãrile ºtiinþifice amintite, de fapt, Va-
sile Tonoiu respinge închiderea metodologicã, dar mai ales refuzã ºi deconspirã
ideologiile tacite/latente/disimulate care formeazã/informeazã/deformeazã prac-
ticile ºtiinþifice, distorsionându-le valoarea“.17 Aceste eforturi de redefinire,
conºtiente fiind, deceleazã caracteristica epistemologiei noi, singura funcþionalã
pentru postliberalism ºi pentru omul dialogal. „Introducerea în ecuaþia cercetãrii
a experienþei trãite, a orizonturilor de aºteptãri, eºecuri ºi proiecþii modulate în
dialogul fapt-de-viaþã este o condiþie necesarã – dar, desigur, aceasta nu poate fi
ºi o condiþie suficientã – pentru înlãturarea/subminarea/transgresarea blocajelor
epistemologice provenite din presupoziþiile care, iniþial, fac posibile decupajele
specializate“.18

Din perspectiva liberalismului rortian, avem urmãtoarea clasificare: discursuri
aºa-zis clasice, „metafizice“, de fapt, liberale tradiþionale, care se întemeiazã pe
o dimensiune esenþialistã, raþionalistã, metafizicã, ºi discursuri ironiste, postlibe-
rale, care sunt antiesenþialiste ºi antireprezentaþionaliste. Rorty aratã: „Obiectul
distincþiei este, iarãºi, contingenþa limbajului nostru – privind ceea ce are în co-
mun bunul simþ al culturii noastre cu Platon ºi Kant dacã este fie relatarea exactã
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a ceea ce este lumea, fie doar o marcã ce caracterizeazã discursul unor oameni
care au moºtenit un anumit segment din continuumul spaþiu-timp.“19 Discursul
liberal tradiþionalist, sau „metafizic“, cum spune Rorty, se întemeiazã pe o tradi-
þie lipsitã de probleme insurmontabile – cãci particularul (ceea ce este „grecesc“,
sau „occidental“, sau „burghez“) este o cale de acces cãtre universal. În acest
sens, discursul tradiþional liberal acceptã teoria platonicianã a reamintirii (pre-
zentã într-o altã formulare ºi la Kierkegaard) care, susþinând interioritatea „ade-
vãrului“, implicã prezenþa unor criterii încrustate în noi înºine datoritã cãrora re-
cunoaºtem vocabularul final „corect“. Pentru Rorty, miza discursului liberal tra-
diþionalist este generatã de prezenþa criteriilor necesare ºi suficiente generãrii
rãspunsurilor „corecte“. Evidenþiez cã autorul explicã pe larg limitele relativis-
mului rortian ºi mãsura în care acesta este caracterizat în special prin deschidere,
dat fiind cã Rorty însuºi explicã fie nuanþãrile, fie limitãrile generate de istorism,
ironism ºi contingenþã. Limitele acestea ale relativismului funcþioneazã ºi ca li-
mite ale individualismului postliberal, crescut în spiritul pluralismului valorilor
ºi al multiculturalismului tolerant. Aceastã deschidere se întemeiazã pe refuzul
cruzimii (Rorty o citeazã pe J. Shklar). Refuzul cruzimii devine un criteriu non-
lingvistic care acþioneazã alãturi de ironism ºi de efortul de redescriere ºi accep-
tare a vocabularelor multiple pe care se bazeazã, pentru a realiza toleranþa postli-
beralã ºi solidaritatea. Nu în ultimul rând, individul generic, caracteristic pentru
postliberalism, ironistul este o ironistã, „ea“20 vizibilã ºi activã, politic ºi
discursiv ºi subiectiv. Personajul liberal poate fi declinat politic la feminin fãrã
ca ordinea postliberalã, instituþionalã, juridicã, socialã etc. sã fie datã peste cap,
ºi fãrã a aduce atingere individualismului central pentru postliberalism.21

Bogdan Mihai Popescu abordeazã contribuþia rortianã la liberalism22, eviden-
þiind cã Rorty prin ironism, care este important pentru dezbaterea neîngrãditã ºi
schimbul liber de opinii, acestea devin cu adevãrat „mijloace indispensabile în
crearea unei societãþi democratice liberale, susþinând cã nu este nevoie ca aces-
tea sã conducã la un acord general“23 sub niciun aspect, deoarece argumentele
sale îl conduc la o observaþie extrem de importantã: o „societate liberalã este rãu
servitã printr-o încercare de a o înzestra cu fundamente filosofice“.24 Autorul fa-
ce ºi o paralelã între ideile lui R. Rorty cu cele ale lui J. Rawls. Astfel, B. M. Po-
pescu aratã cã cei doi filosofi susþin importanþa culturii politice (publice), Rawls
prin fidelitate angajatã pentru valorile specifice liberale, iar Rorty, printr-un re-
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fuz al fundamentelor ultime, de tip metafizic, esenþialist ºi reprezentaþionalist, de
o facturã postmodernã, „pentru orice încercare de a oferi fundamente raþionale
pentru sisteme de valori ºi concepte“.25

Eugen Huzum identificã proiectul rortian26, ºi anume „proiectul redescrierii
anti-reprezentaþionaliste a cunoaºterii“. Idealul cunoaºterii nu mai este la Rorty
reprezentarea întocmai a realitãþii, pe de o parte deoarece aceasta este imposibilã
ºi pe de altã parte deoarece conceptualizarea prezentã în redescriere este mult
mai viabilã ºi chiar mai interesantã pentru cunoaºtere. Rezultatul dorit, aratã
Huzum, este o culturã „postmetafizicã“, literarã ºi poeticã, ce nu presupune, în
opinia mea, abandonul preocupãrii epistemologice.
Receptarea ideilor rortiene aduce în atenþie ºi monografia „Viitorul religiei:

solidaritate, caritate, ironie“.27 Aceste trei atribute cheie sunt atât de importante
pentru viitorul religiei, deoarece sunt importante pentru viitorul culturii umane
postliberale, în general, cu menþiunea, dacã mai este necesarã, cã între aceste
atribute cheie, la Rorty, ironia înseamnã de fapt autoironie. Subiectul ºi subiecti-
vitatea de tip rortian se fundamenteazã pe capacitatea de autoevaluare ironicã a
propriilor valori, poziþii, prejudecãþi ºi judecãþi. Nimic nu este „dat“ ºi intangibil.
Subliniez cã filosofia rortianã genereazã o culturã postmetafizicã în care totul
este interpretabil, redefinibil, contingent. Remarcãm faptul cã aceste trãsãturi fac
posibilã solidaritatea.
În prefaþa lucrãrii Obiectivitate, realism ºi adevãr. Eseuri filosofice (2000),

intitulatã „O filosofie majorã a timpului nostru: relativismul pragmatic al lui
Richard Rorty“, Andrei Marga arãta: „Filosofia lui Rorty – redatã în liniile mari,
dar caracteristice, pânã aici – a intrat tot mai mult, în ultimul deceniu, în atenþia
literaþilor, filosofilor, politicienilor. Referinþele la ea se înmulþesc cu rapiditate.
Deja pentru anii 1990-1991, renumitul Humanities Citation Index îl plasa pe
Rorty dupã Derrida ºi Habemas (ambii cu peste o mie de citãri semnificative),
în fruntea clasamentului (cu aproape ºapte sute de citãri). Apropiindu-se de
Ricoeur, dar înaintea lui Kuhn, Gadamer, Popper, Putnam, Rawls, Davidson,
Kripke, Toulmin, (...). Receptarea lui Rorty s-a produs ºi a crescut deopotrivã în
Europa ºi în Statele Unite. În Germania, de pildã, opera sa a fost perceputã
predominant ca parte a curentului «autodisoluþiei filosofiei» (...). În Italia s-a
amintit în prima linie efortul sãu de înlocuire a «filosofiei orientate ºtiinþific» cu
«filosofia istorico-literarã», care promoveazã dialogul social în locul cercetãrii
fizicaliste“.28 Marga remarcã importanþa bunei receptãri a unui autor de talia lui
Rorty ºi în România. „În Franþa, Rorty a fost plasat în continuarea demersurilor
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lui Kuhn ºi Foucault pentru a arãta cã «adevãrul are o istorie» ºi ale lui Derrida,
pentru «a deconstrui metafizica occidentalã», ca autor al denunþãrii drept
«iluzorie» a «oricãrei tentative de a fonda raþiunea pe un sol stabil ºi asigurat»
(...) Habermas a invocat «inconsistenþele» relativismului lui Rorty semnalate de
Putnam dar, înainte de toate, el a cãutat sã înþeleagã tezele lui Rorty plasându-le
în contextul american.(...) Fireºte, Rorty a rãspuns acestor obiecþii aduse de doi
dintre cei mai mari gânditori ai timpului sãu“.29 Filosofia lui Rorty care combinã
„contextualismul“ ºi „relativismul“, perspective filosofice care se sprijinã reci-
proc, se situeazã pe un curs de coliziune cu „realismul“ susþinut de Putnam ºi cu
„universalismul“ argumentat de Habermas, fiind un reper important pentru gân-
direa contemporanã. Richard Rorty a dat propriile replici nuanþând acest „curs
de coliziune“. În perspectiva argumentatã de noi, realismul este o chestiune de
percepþie ºi descriere, cãrora nu i se poate sustrage ºi care fac interpretarea deo-
sebit de importantã în aprecierea a ceea ce este real. De asemenea, toleranþa ºi
solidaritatea izvorâte din dezideratul (pe de o parte) de refuz al cruzimii ºi (pe
de altã parte) de pluralism al postliberalismului deceleazã noile universalii din
contingenþã, din „capcana“ metafizicã ºi din importanþa redescrierii, precum ºi
din ironism (scris astfel pentru a-i sublinia semnificaþia specialã pe care o are
acesta la Rorty).
Mulþi alþii se înscriu în aceastã conversaþie cu subiect rortian.30 De aici se pot

contura douã observaþii care indicã spre direcþii diferite. Pe de o parte, conside-
rând aceastã deschidere spre ideile rortiene, nu este surprinzãtor faptul cã acest
autor a devenit Doctor Honoris Causa ºi la o universitate româneascã, la Univer-
sitatea Babeº-Bolyai din Cluj Napoca. Pe de altã parte, acest sincronism, mani-
festat în discuþia liberalismului contemporan este benefic pentru liberalismul ro-
mânesc, în special din perspectiva influenþei sale rortiene asupra unei culturi po-
litice liberale. O valorificare hermeneuticã a portretului ironistului liberal în con-
textual analizei specificului individualismului de acest tip este realizatã de
Lorena Stuparu în studiul „Limite istorice ale liberalismului iluminist ºi restau-
rarea bunului individualism” publicat în revista Sfera Politicii. Aici, notând cã
„Hayek vede natura libertãþii individuale în relaþia ei specialã cu cunoaºterea ºi
progresul, mai precis în teza recunoaºterii inevitabilei ignoranþe a tuturor ca
premisã a justificãrii libertãþii individuale“ autoarea observã cã recunoaºterea de
bunãvoie a propriei ignoranþe ºi, prin aceasta, a unei perfectibilitãþi potenþiale a
individului, se apropie de portretul „ironistului liberal” efectuat de Rorty: „Iro-
nistul liberal (o expresie fericitã a individualitãþii) reprezintã un tip uman (evi-
dent, ideal) dispus în permanenþã la autodistanþare criticã faþã de propriu-i limbaj
existenþial ºi în acelaºi timp capabil sã ia atitudine împotriva cruzimii de orice
fel. El are drept caracteristici autocreaþia (ce se desfãºoarã în spaþiul privat) ºi
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solidaritatea (ce se manifestã în cadrul comunitar), acestea nefiind în mod nece-
sar legate una de alta, dar nici incompatibile. De altfel, în Contingenþã, ironie ºi
solidaritate (1988), unde contureazã acest portret, Rorty încearcã sã arate, dupã
propria-i mãrturisire, «cum vor arãta lucrurile dacã renunþãm la cerinþa unei
teorii care sã unifice publicul ºi privatul, ºi ne mulþumim sã tratãm cerinþele
autocreaþiei ºi solidaritãþii umane ca fiind în mod egal valide, dar pururi inco-
mensurabile». Autocreaþia ºi solidaritatea sunt cu putinþã datoritã libertãþii indi-
viduale ºi toleranþei reciproce a indivizilor în cadrul unei comunitãþi sau al unei
societãþi, ceea ce invalideazã acuza adusã individualismului cã ar fi o viziune
atomistã“.31

Înscrierea în dialogul umanitãþii este o cerinþã imperativã a lumii democratice
de astãzi. Liberalismul actual are de învãþat lecþia subiectivitãþii, ca o modulare
a individualismului din liberalismul clasic. Liberalismul rortian este un exerciþiu
de redefinire, care transcende lecþia lingvisticã spre sfera politicã. Prin redefi-
nire, individul îºi exercitã o putere politicã specificã liberalismului, mai puþin
exercitatã ºi comentatã pânã acum, cu efecte politice benefice de democratizare.
În mod paradoxal, liberalismul rortian oferã prin redescriere o soluþie de rezis-
tenþã în faþa hegemoniei culturale, dar fãrã înverºunarea plinã de violenþã a solu-
þiilor revoluþionare. Efortul de redescriere este mai degrabã paºnic, reformator,
integrativ. În comunitatea ºtiinþificã de astãzi, înscrierea în dialogul ºtiinþific, pe
care îl putem numi ºi sincronist în contextul discuþiei deschise aici, reprezintã
primul pas spre o contribuþie relevantã. Iar contribuþia relevantã poate fi, din per-
spectiva ideilor rortiene, redescrierea contribuþiei originale. În afara conversaþiei
filosofice ºi ºtiinþifice a umanitãþii, originalitatea este un non-sens. Cuprinsã în
conversaþia filosoficã ºi ºtiinþificã a umanitãþii, contribuþia originalã este numai
relativ originalã, pentru cã este o referinþã la ceva, un „rãspuns“, o „întrebare“,
un „comentariu“ prin care se continuã aceastã conversaþie. Originalitatea începe
în sincronism, nu sucombã în sincronism.
Din aceastã perspectivã sincronismul este mereu un efort de deschidere, de

corelare ºi de redescriere, sau o transcriere, un tip de traducere chiar, mereu im-
perfect. Astfel, obiectivitatea ºi originalitatea din paradigma metafizicã sunt în
paradigma liberalismului rortian menþinute prin variantele lor multiple, diferite
de la o perspectivã subiectivã la o alta, prin redescriere. Redescrierea nu este însã
posibilã fãrã ironism, înþeles ca originalitate subiectivã, ca o emancipare relativã
de tradiþie (mãsura relativitãþii, precum ºi cea a emancipãrii fiind decise de fie-
care individ în parte). Redescrirea ºi ironismul cresc în perspectiva postliberalis-
mului rortian valoarea acceptabilitãþii sociale ºi aduc promisiunea solidaritãþii,
atât de valoroasã în lumea de astãzi, globalã ºi totodatã atât de divizatã.
Intelectualii români sunt prezenþe interesante în conversaþiile contemporane

– un simptom sincronist. Intelectualii români care au reuºit sã fie ºi universali au
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insistat sã indice din diverse perspective faptul cã „dispariþia lui afarã“ (Andrei
Codrescu) face ca orice ar fi „înãuntru“ sã ajungã la o relevanþã minimalã, insig-
nifiantã. În acest caz, ceea ce este „înãuntru“ este relevant ºi argumentat. ªi nu
este vorba despre o simplã imitaþie considerând lecþia rortianã a redescrierii ºi a
ironismului, care e de fapt autoironism. Lecþia subiectivitãþii este sincronistã –
liberalã, ºi totodatã solidarã, neamintindu-ne cã putem ajunge la noi înºine prin
alþii… ºi împreunã cu ceilalþi, într-o culturã politicã postliberalã.
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