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Abstract. Allan Bloom proposes an image of a deep spiritual crisis of
America. The observation point is the university and American university
life. His considerations apply to the entire American society, which is
crossed by variants of liberal currents of political correctness that weaken
social cohesion and moral strength of the American spirit.
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Un umanist rãtãcit în „utopia realizatã“

Allan Bloom (1930-1992) este unul dintre intelectualii reprezentativi ai Ame-
ricii secolului XX, aflat în descendenþa spiritualã a lui Leo Strauss, care i-a fost
îndrumãtor al tezei de doctorat, dar ºi a filosofului francez de expresie hegelianã
Alexandre Kojève. Considerat, ca orientare (meta)politicã, un conservator, el a
fost profesorul unei serii de jurnaliºti, oameni politici sau analiºti politici impor-
tanþi, din rândul cãrora se detaºeazã numele lui Francis Fukuyama. Însã este in-
teresant cã o atare afiliere de ordin metapolitic nu este neapãrat asumatã de
Bloom, spirit mai degrabã contrar afirmãrii în plan politic, având în vedere for-
maþia sa clasicistã. Ca orice clasicist (Bloom este autorul unei traduceri însoþite
de comentarii la Republica lui Platon, de asemenea la Emil al lui J. J. Rousseau, iar
prima sa carte este una despre opera lui Shakespeare – Shakespeare’s Politics),
Allan Bloom nu este tentat de o exprimare a unor idei politice de actualitate, în
schimb este un neobosit observator al schimbãrilor mai fine care se desfãºoarã
la nivelul conºtiinþei publice americane ºi europene, pe care le va urmãri în fili-
gran în, probabil, cea mai importantã carte a sa din perspectiva teoriei politice,
carte care a avut un succes de librãrie enorm ºi care continuã sã fie ºi astãzi
actualã, ca orice reflecþie majorã despre destinul societãþii umane: The Closing
of the American Mind – 1987 [Criza spiritului american].
Venind din partea unui profesor, cartea are în centrul analizei destinul univer-

sitãþii americane în epoca de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial. De altfel, ca-
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riera lui Allan Bloom coincide, în bunã mãsurã, cu perioada postbelicã. Dupã ce,
între 1953 ºi 1957, studiazã în Europa (la Paris, dar ºi în Germania), Bloom re-
vine în SUA ºi predã la universitãþi de prestigiu americane sau canadiene (Yale
– 1960-1963, Cornell – pânã în 1970, Universitatea din Toronto – pânã în 1979,
Universitatea din Chicago). Viaþa sa este viaþa unui dascãl care îºi ia în serios ro-
lul de formare a tineretului în spiritul valorilor clasice, convins fiind cã actul
educativ sau formativ al tinerelor generaþii nu se poate lipsi de marile texte ale
umanitãþii. Bloom este, aºadar, un umanist „rãtãcit“ în patria pragmatismului,
SUA, pe care o iubeºte ºi o criticã cu aceeaºi fervoare, pe care nu înceteazã s-o
considere, în acelaºi timp, locul cel mai liber de pe lume, adicã locul unde, tradus
în termeni culturali, se poate oricând înfiripa un soi de American dream în va-
riantã umanistã, dar ºi locul celei mai mari închideri (closing) spirituale, adicã al
acelui refuz conºtient sau inconºtient, fundamental, al valorilor clasice care
anunþã crize majore în orice societate din orice timpuri. Cartea despre care discu-
tãm acum este de aceea numitã, în original, închiderea spiritului american.
În alt registru, mai alert jurnalistic ºi mai alarmist, dar cu o acuitate a obser-

vaþiei comparabilã, o altã carte despre criza spiritualã a Americii va face carierã
în anii ’90 ai secolului trecut: O Americã înfricoºãtoare a lui Edward Behr1 (apã-
rutã în anul 1995 la Paris cu titlul Une Amérique qui fait peur), cu care Criza spi-
ritului american are, dupã pãrerea noastrã, destule puncte în comun.
America este, desigur, dupã marea descriere clasicã a lui Tocqueville din

Despre democraþie în America (autor pe care Bloom îl citeazã în foarte multe lo-
curi), un subiect fascinant al tuturor gânditorilor politici moderni. Adevãrat „la-
borator“ al unei construcþii politice „de la zero“, SUA au reprezentat pentru Lu-
mea Veche o oglindã mereu revãzutã, mereu privitã, pentru comparaþii mai mult
sau mai puþin mãgulitoare de ambele tabere. Interesant este cã, odatã cu stabi-
lizarea unui „spirit“ american (greu de spus când va fi având loc acest proces),
procesul de oglindire se desfãºoarã în ambele sensuri. Mai ales dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial, aceastã dublã oglindire câºtigã mereu noi adepþi ºi apar
noi ºi noi contribuþii în ambele culturi, cea europeanã ºi cea americanã. Un Jean
Baudrillard, de exemplu, va face ºi el o descripþie a Americii, pe urmele îndepãr-
tate ale lui Tocqueville, ºi va ajunge la niºte concluzii cel puþin amare, dar într-un
registru filosofic unde „amãrãciunea“ capãtã rigiditate aproape metafizicã:
„Statele Unite sunt utopia realizatã“, va spune Baudrillard, completând: „Con-
vingerea idilicã a americanilor cã sunt centrul lumii, puterea supremã ºi modelul
absolut nu este greºitã. ªi ea se bazeazã nu atât pe resurse, tehnicã sau arme, cât
pe presupoziþia miraculoasã a unei utopii întrupate, a unei societãþi care, cu o
candoare pe care o putem considera insuportabilã, se instituie pe ideea cã ea este rea-
lizarea a tot ce au visat ceilalþi: dreptate, abundenþã, justiþie, bogãþie, libertate“2.
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Termenul paradoxal „utopie realizatã“ este cheia de înþelegere a Americii.
America este în aceastã viziune o construcþie politicã unicã: este aceea care,
pentru prima datã în istorie, se autoinstituie ca model universal, fãrã ajutor is-
toric sau divin, prin simpla energie umanã mereu reînvestitã, mereu reînnoitã,
mereu câºtigãtoare ºi sigurã de sine. În aceastã construcþie marile teme ale filo-
sofiei ºi vieþii politice dintotdeauna – libertatea, dreptatea, bogãþia, justiþia – sunt
cele care apar fãrã a mai avea nevoie de un model ideal. Allan Bloom va fi con-
ºtient de aceastã mare provocare a lumii americane, pe care o va cunoaºte la
sursã ºi care va face din aceºti termeni clasici realitãþi umane, prezenþe neutopice,
lucruri concrete, pragmata. Pragmatismul american nu este altceva decât exerci-
þiul cotidian al unei societãþi care refuzã metafizica înþeleasã ca permanentã
chestionare a conceptelor mari, în schimbul unei permanente realizãri, imperfec-
te dar clare, tulburãtoare prin chiar aceastã realizare, a acestora. Spiritul euro-
pean se va speria, desigur, în faþa „realizãrii“ dreptãþii (cea de care vorbeºte Platon
în Republica). La fel, va cãuta, mereu smerit, justiþia pe pãmânt, dar nu o va gãsi
decât în Cetatea lui Dumnezeu. În fine, bogãþia îi va da europeanului frisoanele
tipice ascetismului religios sau chiar îl va monta cu urã de clasã împotriva celor
care o vor deþine. Europeanul este mereu „sclavul“ conceptelor moºtenite istoric
ºi metafizic, mereu în defensivã, mereu stãruind a le cãuta. Americanul le-a gãsit
pe toate de-a gata ºi e sigur cã le stãpâneºte. Aici stã cheia „lipsei de culturã“
americane. Nouã, europenilor, va mai spune Baudrillard, ne lipsesc „sufletul ºi
îndrãzneala a ceea ce s-ar putea numi gradul zero al unei culturi, puterea incul-
turii“3.
În aceastã utopie realizatã ºi în aceastã lume „incultã“ în mod fundamental,

dar atât de bine organizatã ºi atât de puternicã, îi va fi dat lui Allan Bloom sã
caute sã sãdeascã seminþele unei cultivãri spirituale. Aici, în mediul american
dominat de pragmatismul cel mai sincer, va cãuta el sã resuscite sau sã atragã ti-
nerii spre marile valori spirituale ale umanitãþii clasice. Rezultatul acestui efort
de o viaþã este redat în Criza spiritului american.

Societatea deschisã ºi închiderea de fapt

Cartea este un lung ºi trist tablou al unei decãderi spirituale, nenumite ca
atare. Încã din Introducerea la volum (care în ediþia româneascã atinge nu mai
puþin de 500 de pagini) autorul contureazã tema principalã a cãrþii, care, dupã
pãrerea noastrã, poate fi sintetizatã în câteva cuvinte. Este vorba despre para-
doxul unei societãþi care, din dorinþa de a evita cu orice preþ inegalitãþile de orice
fel, deci împinsã voit în direcþia unei deschideri totale faþã de strãinii care devin
cetãþeni americani ºi faþã de minoritãþile de tot felul, ajunge, în cele din urmã, sã
se închidã faþã de principiile fundamentale de la care se revendicã. Tema „socie-
tãþii deschise“, despre care vorbea ceva mai înainte un Karl Popper ºi pe care o
va prelua, cu instrumente practice ºi adesea în scopuri politice, un George Soros,
este ºi tema principalã a cãrþii lui Allan Bloom. Însã, spre deosebire de cei amin-
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tiþi mai sus, care se menþin în demersurile lor constant pe accentul deschiderii,
Bloom admite, chiar dacã numai implicit, cã nicio societate, nici chiar cea ame-
ricanã, nu se poate deschide la infinit, decât cu riscul de a se închide faþã de pro-
pria tradiþie întemeietoare. Altfel spus, orice respiraþie fireascã a unei societãþi
este una de închidere ºi deschidere, ca o inspiraþie ºi o expiraþie. În aceastã dublã
ipostazã de închidere–deschidere, sau deschidere–închidere, ºi numai în ea, se
poate menþine echilibrul general al vieþii sociale ºi politice. Un caz flagrant de
rãsturnare a sensurilor întemeietoare ale naþiunii americane este cel care se pe-
trece în cazul minoritãþilor: „Pentru Pãrinþii Fondatori, minoritãþile sunt în ge-
neral un lucru rãu, asemãnãtor cu facþiunile, grupuri egoiste care nu se preocupã
de binele comun“4. Lupta împotriva acestor facþiuni nu se mai face în mod di-
rect, ci prin crearea unor mecanisme de anihilare reciprocã, astfel încât sã existe,
ca urmare, o dominantã a binelui comun. Facþiunile nu mai sunt combãtute di-
rect, dar sunt anihilate. În schimb, observã Bloom, odatã ce ideea de bine comun
dispare, dispare ºi imaginea minoritãþilor care pericliteazã acest bine comun.
Însãºi ideea de majoritate, spune el, dispare, cãci este înþeleasã ca interes egoist,
iar scopul devine în cele din urmã protejarea minoritãþilor. Aceasta este ºi funcþia
centralã a guvernului. Exemplul (negativ) pe care îl oferã autorul este A Preface
to Democratic Theory a lui Robert Dahl, în care minoritãþile sunt avantajate ca
fiind cele care luptã mai activ pentru drepturile lor, deci sunt mai implicate po-
litic, dovedind un angajament superior faþã de majoritãþile cu sentimente „cãl-
duþe“. Observaþia de final a lui Bloom este îngrijorãtoare: „Pãrinþii Fondatori do-
reau sã reducã sau sã anihileze fanatismul, în vreme ce Dahl îl încurajeazã“5.
Paradoxul acesta nu este unul lipsit de importanþã. Relaþia dintre ceea ce este

la un moment dat o societate ºi ceea ce devine reprezintã una dintre problemele
esenþiale ale gândirii politice, dacã nu chiar problema esenþialã. Devenirea,
schimbarea socialã nu înseamnã numai transformãrile exterioare (adesea, ca
semn al progresului tehnic, incontestabil), ci ºi modificãrile de substanþã ale vie-
þii sociale, care nu apar decât la o analizã mai subtilã, a fondului cultural, politic,
social al unei comunitãþi. Sã ne amintim cã, pentru Platon, de exemplu, realiza-
rea unei cetãþi perfecte nu înseamnã numai punerea ei în scenã, edificarea în sen-
sul de apariþie, conform cu un plan dat, ci ºi capacitatea de a menþine acea co-
munitate politicã în starea moralã ºi legislativã în care a fost gânditã iniþial6.
Din aceastã perspectivã, putem înþelege mai bine importanþa cãrþii lui Bloom.

Ea nu este numai o descriere panoramicã, de mare respiraþie culturalã, a socie-
tãþii americane, ci o vastã interpretare ºi cãutare a sensurilor descendente ale a-
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cestei societãþi aflate în evoluþie. Cartea lui Bloom este o incursiune de tipar an-
tic (impregnatã, adicã, de ideea decãderii7 în timp ºi nu a progresului spiritual)
în scurta (totuºi) istorie americanã, adicã o istorie a unei închideri spirituale, ac-
celerate, în care, aºa cum se poate intui, sensurile iniþiale ale vieþii politice ame-
ricane au fost pervertite pânã la a se transforma aproape în opusul lor.

Criza prin demitizare

Una dintre cele mai importante secþiuni ale cãrþii se numeºte Studenþii. Este
o descriere cât se poate de amãnunþitã a stãrii morale ºi intelectuale a studenþilor
americani din perspectiva profesorului umanist. Datele de pornire nu sunt foarte
încurajatoare: spre deosebire de studenþii europeni, în materie umanistã, cei
americani pãreau niºte „sãlbatici“. Dar aceºti sãlbatici erau... buni, pentru cã se-
tea lor de cunoaºtere pãrea sã nu depindã defel de tradiþii, de cutume, de educaþia
anterioarã. Un anume impuls natural, viguros, de nestãvilit, pãrea a cuprinde ti-
neretul studios american. Din pãcate, acest fenomen de încordare spiritualã (pe
care autorul îl situeazã la începutul anilor ’60) nu a avut o duratã foarte mare:
„Astãzi, studenþii eminenþi ºtiu cu mult mai puþin, sunt atât de rupþi de tradiþie,
atât de slabi intelectual, încât îi fac pe predecesorii lor sã parã niºte minuni ale
culturii. Solul e tot mai subþire ºi mã îndoiesc cã mai poate susþine acum plantele
mai înalte“8. Dar din ce anume era constituit acest sol, care putea, la un moment
dat, sã susþinã plantele înalte, dupã cum se exprimã Bloom? Douã elemente intrã
în componenþa sa, cele douã elemente ale tradiþiei culturale ºi spirituale ameri-
cane: moºtenirea fondatorilor statului ºi Biblia, interpretatã în stilul binecu-
noscut protestant, dar asimilatã, de bine, de rãu, ca suport spiritual. Aceºti doi
piloni s-au prãbuºit sub loviturile diverselor curente demitologizante: ideile de
bazã ale Declaraþiei de Independenþã au început sã fie interpretate, în varianta is-
toricismului, ca „mituri“, ca simple fantoºe ideologice9. Pragmatismul de tip
Dewey considera trecutul ca fiind „radical imperfect“ ºi opina cã istoria se opu-
ne unei analize raþionale a prezentului. A mai existat, spune A. Bloom, ºi o altã
cale de demitizare, cea de tip marxist, care afirma cã Pãrinþii Fondatori nu pro-
movau spiritul public ci mai degrabã apãrau privilegiile proprietarilor. În cele
din urmã, chiar ºi „bruma de culturã popularã“ care mai rãmãsese neatinsã ºi
care promova trecutul, am numit westernul, a fost demolatã de alianþa dintre su-
diºti ºi radicalii din miºcarea drepturilor civile – cei care credeau cã actul de înte-
meiere a Americii a fost nici mai mult, nici mai puþin decât unul rasist! „Astfel,
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deschiderea a alungat zeitãþile locale, lãsând doar o þarã mutã, lipsitã de sens“10,
noteazã Bloom. În fine, al doilea pilon al învãþãturii fundamentale populare care
a fost demolat a fost religia. Aici instituþia care se face vinovatã de pierderea
simþului religios (aproape sinonim cu cel moral, dupã cum crede autorul) al ame-
ricanilor este familia. Aceasta este o stepã aridã, incapabilã sã mai resuscite forþa
moralã în membrii comunitãþii: „Stofa delicatã a civilizaþiei în care sunt între-
þesute generaþiile succesive s-a destrãmat, iar copiii sunt crescuþi, nu educaþi“11.
Toate aceste elemente sunt, aºa cum se poate observa, trepte ale unei alune-

cãri de un anume fel: instituþiile tradiþionale (fie cã este vorba despre familie, fie
despre educaþia religioasã, fie despre cultul trecutului) au fost, rând pe rând, ºu-
brezite ºi înlocuite cu instituþiile „raþionale“ ale unei societãþi moderne: în locul
familiei tradiþionale a apãrut familia modernã, care este un loc al menþinerii per-
formanþei individuale, un loc în care se conservã determinãrile raþionale ºi so-
ciale ale cuiva, dar nu se mai opereazã o educaþie moralã ºi o transmitere a unei
învãþãturi spre generaþiile care vin. Familia devine, cu termenul deja consacrat,
o simplã instituþie, individualizantã. Istoria a fost ºi ea demitizatã ºi transformatã
într-un muzeu curios al unui trecut mai degrabã neinspirat, iar educaþia reli-
gioasã a avut de pierdut (pentru cã oricum baza ei era destul de ºubredã în cazul
protestantismului individualist american) odatã cu retragerea familiei de pe scena
educativ-moralã. În felul acesta, America a devenit o þarã (pur) modernã, adicã
lipsitã de solul tradiþional care menþine coeziunea colectivã dincolo de proble-
matizãrile fireºti ale spiritului raþional. O þarã de acest fel, purificatã de suportul
tradiþional-spiritual, este, în ciuda bogãþiei materiale, o þarã mai sãracã. Allan
Bloom o afirmã rãspicat.
O altã manierã de amputare spiritualã a Americii este, în opinia lui Bloom,

feminismul. El crede cã acesta este responsabil de devitalizarea textelor clasice
ale culturii. Feminismul a adus dupã sine o rãsturnare mai amplã a raporturilor
cu cãrþile ºi ideile clasice, care a depãºit la acest capitol luptele împotriva elitis-
mului ºi rasismului din anii ’60 ºi ’70. Cãci dacã acestea din urmã se preocupau
de democratizarea vieþii universitare ºi veneau astfel în conflict cu vechea ei
structurã ºi menire, fãcând-o sã-ºi piardã sensul ºi misiunea, ele nu desfigurau
încã toate textele clasice, aºa cum s-a întâmplat cu feminismul. Astãzi, spune
Bloom, toatã literatura pare sexistã. „Ultima traducere a textului biblic – sponso-
rizatã de Consiliul Naþional al Bisericilor lui Cristos – eliminã referinþele de gen
la Dumnezeu, astfel încât generaþiile viitoare nu vor trebui sã se confrunte cu
faptul cã Dumnezeu era odinioarã sexist“12. Toatã aceastã aplatizare a vieþii mo-
rale ºi intelectuale este o consecinþã, pe care deja Tocqueville o observase in
nuce în spiritul american al începuturilor, al principiului democratic: „În noi, dis-
preþul faþã de eroic nu reprezintã decât o extensie a perversiunii principiului de-
mocratic care neagã mãreþia ºi vrea ca fiecare sã se simtã bine în pielea lui, fãrã
sã aibã de suferit comparaþii neplãcute“13. Putem spune, de aceea, cã lucrarea lui
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13 Ibidem, p. 74.



Allan Bloom este o reflecþie amarã despre exagerãrile principiului democratic.
Este, în acelaºi timp, o încercare disperatã de a gãsi, într-o societate care a apãrut
ca reacþie de respingere a oricãrei dependenþe de tip tradiþionalist, puncte de spri-
jin într-o construcþie pe termen lung, valori morale ºi culturale care sã angajeze
o lume ºi s-o configureze dincolo de capriciile individualismului neostoit.
Acest individualism vine la pachet cu alte sentimente sau realitãþi sociale: un

egocentrism abia mascat de o amabilitate universalã, dar lipsitã de fundament
real (aici Bloom îl citeazã pe Tocqueville, cel care spunea cã „în societãþile de-
mocratice fiecare cetãþean e de obicei ocupat cu contemplarea unui obiect foarte
mãrunt, care e el însuºi“), deci o perspectivã asupra societãþii care pleacã inva-
riabil de la sine pentru a se întoarce la sine. Nimic nu depãºeºte aceastã „stimã
de sine“ (nu degeaba sintagma are certificat de naºtere american) universalã, cu
atât mai periculoasã cu cât este unilateralã: nimeni nu se stimeazã decât pe sine
fundamental, capacitatea indivizilor de a urma modele dincolo de ei este din ce
în ce mai limitatã, ceea ce înseamnã cã, fundamental, societatea îºi pierde carac-
terul profund, pentru a deveni un joc de roluri dinainte ºtiut. Al doilea element
care stã la baza „contractului social“ actual este egalitatea, desigur, ca ºi în cazul
individualismului, altfel configuratã. Societatea americanã, aparent, nu s-a
schimbat foarte mult. Pilonii sãi, egalitatea, libertatea, democraþia sunt aceiaºi.
Totuºi, analiza microscopicã a elementelor care se ascund dincolo de aceºti ter-
meni relevã o lume nouã, infinit mai complexã, dar nu neapãrat în sensul bun. O
precaritate esenþialã stã în toþi aceºti termeni reluaþi cu fiecare generaþie: „liber-
tate“, „democraþie“, „individualism“, „egalitate“ sunt din ce în ce mai nesiguri ºi
înseamnã din ce în ce mai puþin. Precaritate care se manifestã la toate capitolele
vieþii cotidiene americane, pe care autorul le trece în revistã cu atenþie sporitã:
relaþiile dintre bãrbaþi ºi femei sunt supuse unor forþe centripete ce rezultã din
egalitatea ºi democratismul inerent faptului de a fi al americanului de rând. Toate
perechile sunt ameninþate de lista de prioritãþi pe care ºi-o face fiecare dintre par-
teneri ºi în care listã, la un moment dat, celãlalt poate sã nu încapã... Divorþul
este o mãsurã a normalitãþii, iar confruntarea dintre proiectele de viaþã ale fie-
cãrui partener egal face ca familia sau relaþia sã aibã un timp de viaþã limitat din
start. Aºa cum se ºtie, concurentul cel mai serios al cãsãtoriei este în SUA ca-
riera. Dar, paradoxal, în confruntarea dramaticã dintre carierã ºi familie, rezul-
tanta este o pierdere pe ambele planuri:
„În aceastã þarã nomadã, este mai mult decât plauzibil cã unul din parteneri

va fi obligat – sau va avea ocazia – sã accepte o slujbã într-un alt oraº decât cel
unde lucreazã soþul sau soþia sa. Ce e de fãcut? Pot sta împreunã, unul dintre par-
teneri sacrificându-ºi cariera de dragul celuilalt, sau pot face naveta, sau se pot
despãrþi. Niciuna din aceste soluþii nu e satisfãcãtoare. Mai important, nu se poa-
te prevedea ce-o sã se întâmple. Oare ce va conta mai mult: cãsãtoria sau carie-
ra? Carierele femeilor de azi sunt calitativ diferite de ceea ce erau ele pânã acum
douãzeci de ani ºi un asemenea conflict e acum inevitabil. Rezultatul e cã atât
cãsãtoria, cât ºi cariera sunt devalorizate“14.

7 AMERICA, O ALTFEL DE CRIZÃ 83

————————
14 Ibidem, p. 148.



Sperãm sã nu forþãm gândirea autorului afirmând cã aceste rezultate sunt ine-
vitabile atâta vreme cât societatea nu ierarhizeazã valorile pe care le adoptã ºi
care, în principiu, sunt universale. Toate societãþile se confruntã cu problemele
cu care se confruntã societatea americanã: relaþiile sexuale, egalitatea, individua-
lismul, cariera, provocãrile economice sunt, mãcar teoretic, aceleaºi peste tot.
Diferenþa faþã de societãþile mai puþin liberale sau democratice este cã în Ame-
rica aceste valori nu mai sunt ierarhizate. Ele sunt lãsate, pur ºi simplu, la latitu-
dinea alegerii individuale. Dar, în materie de fapte sociale, aºa cum o atestã teo-
ria clasicã a sociologului Emile Durkheim, individul nu numai cã este neputin-
cios în a alege valorile pe care sã le punã la baza comportamentului sãu, dar este
chiar dãunãtor ca o societate sã renunþe la puterea de a „impune“ o tablã a valorilor
întregii comunitãþi. O astfel de renunþare duce, inevitabil, aºa cum aratã Bloom,
la o depreciere a vieþii colective ºi, prin extensie ºi pe cale de consecinþã, a vieþii
individuale. Lipsa de ierarhizare a vieþii colective conduce la degradarea vieþii
individuale ºi chiar a principiului care a stat la baza acestei alegeri: principiul
libertãþii alegerii.
Ca ºi predecesorii sãi de marcã, începând cu Tocqueville, Allan Bloom nu

condamnã America. Fascinat de posibilitãþile practic inepuizabile ale acestei so-
cietãþi în permanentã reconfigurare de sine, el atrage atenþia asupra capcanelor
unei lumi care, din dorinþa de a obþine tot ceea ce ºi-a propus, este pe punctul de
a pierde lucrul fundamental, anume ceea ce a fost.
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