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Analiza raporturilor complexe dintre etic ºi politic are rãdãcini adânci în
istoria ideilor politice. Parte constitutivã a concepþiilor ºi teoriilor politice, ca ºi
a teoriilor etice din epoci istorice diferite, aceastã analizã relevã accente ºi
subordonãri specifice, imprimate fie de premisele ºi exigenþele demersului
teoretic, fie de imperativele contextului social-istoric. Raportat la marile tradiþii
intelectuale, abordãrile actuale reflectã, pe de o parte, distanþarea faþã de modelul
politic raþionalist de organizare ºi funcþionare a societãþii ce încorporeazã prin-
cipii etice universale ºi fundamentale sau „codul etic neambivalent, neaporetic“.
Pe de altã parte, aceste abordãri reflectã ºi tipuri raportate la noile mize politice,
sociale, culturale, respectiv: expansiunea individualismului, universalizarea
mentalitãþilor pragmatice, criza de identitate generatã de discreditarea idealurilor
sau de erodarea sensului existenþei. În expresia lui Alain Touraine, în epoca con-
temporanã, marcatã ºi de „prãbuºirea vechilor certitudini“, asistãm la „diso-
cierea“ universului simbolic al culturii de universul instrumental al economiei ºi
la înlocuirea puterii, în conotaþia sa tradiþionalã, cu puterea „inovatorului
strateg“, preocupat mai curând de accelerarea schimbãrilor decât de crearea unei
ordini sociale ºi morale1. Amplitudinea schimbãrilor în planul convingerilor ºi al
mentalitãþilor reflectate ºi în zona intereselor, prevalenþa relativizãrilor ºi a
crizelor de legitimare ºi de identitate, cauzate de calculul eficacitãþii în plan eco-
nomic, dar ºi de tendinþele de raþionalizare ºi de ideologizare excesivã a politi-
cului nu pot fi eludate fãrã asumarea unor riscuri. Mai mult, se impune necesi-
tatea redefinirii politicului prin raportare la moralitate ºi justiþie.

În cele ce urmeazã îmi propun conturarea modului specific în care este reali-
zatã resemnificarea moralei în filosofia politicã actualã prin douã din direcþiile
ei proeminente, anume: postmodernismul în diversele lui expresii ºi comunita-
rianismul. Acest demers se focalizeazã asupra încercãrilor actuale de prefigurare
a unui echilibru între politicã ºi moralitate, de realizare a unui „compromis rezo-
nabil“, prin identificarea celor mai plauzibile ºi adecvate soluþii.

Prima premisã majorã care poate fi invocatã în aceastã întreprindere analiticã
este ideea cã fenomenul globalizãrii nu garanteazã ºi nici mãcar nu instituie
unitatea moralã a omenirii, ci, mai curând, statueazã pluralitatea valorilor ºi
diversitatea intereselor, a opþiunilor ºi a stilurilor de viaþã. La nivelul reflecþiei
politice aceastã diversitate este pusã în faþa imperativelor de a ordona existenþa
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ºi capacitatea oamenilor de a trãi împreunã prin intermediul interacþiunilor ºi al
unei unitãþi între politicã ºi moralitate. Aceastã unitate nu este, desigur, una datã,
structuralã, ci o unitate care „se impune a fi construitã ºi permanent reevaluatã“2.
Din acest punct de vedere, încercãrile actuale de a teoretiza rolul moralitãþii în
politicã pot fi interpretate ca o consecinþã a eºecurilor repetate ale modelului
politic raþionalist sau a „caracterului iluzoriu“ al acestui tip de abordare.

Cea de-a doua premisã vizeazã dualitatea moralã-justiþie în construirea unei
„ordini a umanitãþii unificate“, o dualitate care reduce tensiunea dintre drepturi
ºi demnitatea umanã. Astfel, acceptând o dublã organizare, una potrivit prin-
cipiilor dreptului ºi alta conform moralei, se ajunge la ceea ce Pierre Manent
numea „conþinuturi de viaþã“3. Din aceastã perspectivã, recursul la moralã, pre-
zent în abordãrile filosofice politice actuale, vizeazã „elementaritatea moralã“
sau „situaþia moralã elementarã“ a actelor politice ºi sociale. Aceastã necesitate
rezidã nu doar în recunoaºterea ºi respectarea drepturilor legitime, ci ºi a dem-
nitãþii umane. Deopotrivã, poate realiza ºi asigura sincronizarea aspiraþiilor indi-
viduale cu obiectivele comune din punct de vedere social, pluralismul valorilor
ºi multiculturalismul într-o ordine exprimatã în termeni de valoare, consimþitã,
comprehensibilã ºi justificabilã.

Cele douã dimensiuni ale existenþei umane (în fapt complementare), dimen-
siunea politicã ºi cea moralã, au fost adesea considerate în unele abordãri ca
fiind antinomice, în altele subordonate sau chiar asimilate de dimensiunea com-
plementarã. Analizând istoria îndelungatã a raporturilor dintre politicã ºi eticã,
mai exact antinomia lor reflectatã în teoriile politice dar ºi etice, Raymond Polin
evocã patru ipoteze care au determinat cele mai cunoscute abordãri ale acestor
raporturi. Este vorba de: eticã fãrã politicã, politicã fãrã eticã, politica înglobeazã
etica ºi etica înglobeazã politica. Fiecare perspectivã abordatã accentueazã în
bunã mãsurã primordialitatea sau autonomia unei dimensiuni ºi nu concede
interdependenþa, chiar ºi relativã, dintre eticã ºi politicã. Dubla lor înþelegere ºi
definire certificã totuºi atât distincþiile cât ºi elementele comune care le apropie,
în virtutea unei adevãr acceptat cã acestea „sunt ireductibile, nu ºi inseparabile“.
Soluþia nu se aflã de-o parte sau de alta a curentelor teoretice aflate în disputã,
ci mai degrabã în „realitatea capabilã sã le înglobeze ºi sã depãºeascã orice pre-
tinsã antinomie“4.

Problema raporturilor dintre moralitate ºi politicã a redevenit la sfârºitul
secolului al XX-lea una dintre temele majore ale reflecþiilor ºi disputelor teore-
tice. Datoritã experienþei totalitare ºi mai ales datoritã prãbuºirii regimurilor
nedemocratice, aceste reflecþii au generat ºi efecte uneori contradictorii. Printre
efectele negative, invocate de Évélyne Pisier, se numãrã: „discreditarea criticilor
alienãrii politice“ ºi obiecþiile privind judecarea ºi evaluarea acþiunii politice cu
„unitãþile de mãsurã specifice valorilor etice“, iar printre cele pozitive s-ar situa,
mai ales, imperativele de a asigura libertatea, egalitatea ºi justiþia5. Drept ur-
mare, se impune o nouã atitudine deschisã ºi receptivã la noi ipoteze ºi metode
de cercetare care þin seama, deopotrivã, de perspectiva diacronicã de abordare a
problemelor puse în discuþie, dar ºi de „lecþiile istoriei“ din experienþele
particulare. În acest sens, Zygmunt Bauman contestã teza „amurgului eticii“ ºi
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atenþioneazã cã invocarea ºi chiar implicarea eticii în abordarea problemelor
politice nu trebuie sã rãmânã doar la nivelul constatãrilor sau disputelor privind
moralitatea politicienilor. Astfel, în condiþiile în care este evidentã „disiparea
responsabilitãþii morale“, în care se remarcã degradarea universului moral
administrat de politic, se impune, mai mult decât oricând, o analizã aprofundatã
a moralitãþii politicii ºi, în particular, a moralei promovate prin deciziile puterii6.

Discuþiile ºi controversele teoretice legate de problematica vastã, complexã
ºi foarte dificilã a raporturilor dintre politicã ºi moralã nu s-au cantonat în jurul
acceptãrii sau respingerii acestor conexiuni. Ceea ce a suscitat interesul ºi a in-
tensificat preocuparea teoreticienilor actuali a fost multiplicarea ºi acutizarea
problemelor, probleme care necesitã implicãri din ambele direcþii ºi, deopotrivã,
fundamentarea interdependenþelor dintre obiectivele politice ºi temeiul lor
moral. Astfel, necesitatea constituirii sinelui dar ºi înþelegerea acestuia prin afir-
marea rolului comunitãþii sau al societãþii cãreia îi aparþine, importanþa recu-
noaºterii identitãþii în contextul acceptãrii pluralitãþii valorilor, fundamentul
moral al libertãþii sau problema autonomiei ºi a consensului social, toate acestea
nu pot fi ignorate, dar nici soluþionate prin ceea ce Luc Boltanski numea „morala
compasiunii“ sau „politica milei“. Ceea ce se impune, mai întâi, este conturarea
cadrului inteligibil, propriu structurii politice ºi morale a societãþii, implicit
clarificarea prin concepte, principii ºi norme cu valoare operaþionalã.

Interesul general pentru analiza ºi evaluarea criticã a temeiului moral al poli-
ticii a condus la douã rãspunsuri contradictorii pe care abordãrile actuale le apre-
ciazã ca fiind fie parþial corecte, fie depãºite. Este vorba de acea moralitate legi-
timatã de raþiune, respectiv de postulatul universalitãþii asistat de putere ºi
exprimat prin sintagma „moralitatea deschisã“ ºi de moralitatea ancoratã în
realitatea concretã a grupurilor ºi a comunitãþilor locale definitã ca „moralitate
închisã“. Dacã prima formulã pune accentul pe legea moralã aplicatã tuturor
oamenilor, indiferent de afilierea lor socialã ºi independent de diversitatea inte-
reselor, cea de-a doua subliniazã abilitatea ºi autoritatea comunitãþilor „de a
emite judecãþi ºi reguli morale“. Sunt puse astfel în balanþã principiul univer-
salitãþii ºi cel al comunitãþii morale structurate pe consens, fãrã a exclude subor-
donarea ºi controlul în numele cooperãrii. Ambele poziþii sunt considerate ca
fiind deficitare în raport cu exigenþele teoretice, dar ºi cu nevoile reale ºi impera-
tivele actuale. W.H. Walsh atenþioneazã cã, dincolo de aceste dispute, importantã
este sesizarea discrepanþelor dintre teorie ºi „domeniul faptelor“. Mai mult,
adepþi ai moralitãþii deschise, spre exemplu, deºi susþin principiul universal al
legii morale, promoveazã în fapt o moralitate restrictivã, asociatã unei situaþii
anume ºi dezvoltã ideea unei „vieþi bune pentru oameni reali“ , cu interese con-
crete. Problema în disputã necesitã un alt tip de abordare ale cãrui soluþii trebuie
sã vizeze, în primul rând, „moralitatea în practicã“7.

Perspectiva postmodernã este apreciatã ca reprezentând „apusul sãu renaº-
terea moralitãþii“. În pofida acestor aprecieri contradictorii, noutatea acestor
abordãri rezidã, în primul rând, în abandonarea modalitãþilor moderne de tratare
a problemelor ºi, în al doilea rând, în încercarea de a identifica sursele puterii
morale pentru a spori ºansele de normalizare a vieþii umane ºi sociale.

44 ADELA DELIU 3



Critica îndreptatã împotriva abordãrilor metafizice, axate pe raþionalitatea
excesivã în elaborarea codurilor morale, pe susþinerea „ascendentului totalitãþii“
în raport cu individualul ºi particularul, pe impunerea de reguli normative coer-
citive în practica politicã, reprezintã axa principalã care apropie o bunã parte din
analizele teoretice contemporane. În acest sens, Paul Ricoeur, din perspectiva
hermeneuticii, subliniazã necesitatea reconsiderãrii eticii în politicã. Aceasta,
întrucât, pe de o parte, supralicitarea rolului raþiunii nu determinã „înþelepciunea
practicã susceptibilã de a fi tras învãþãmintele oferite de un secol tragic“, cã acest
exces de raþionalitate „poate coincide cu cel mai mare rãu“, iar, pe de altã parte,
cã atât teoria justiþiei formulate de John Rawls cât ºi „etica comunicãrii“, pro-
pusã de Jürgen Habermas, nu oferã un rãspuns eficient ºi concludent proble-
melor actuale. Etica înþeleasã ca „nãzuinþã spre o viaþã mai bunã“ impune, în
primul rând, formularea clarã a sensului oricãrei acþiuni, respectiv a obiectivului
de a concepe viaþa „în orizontul unui ideal“ ºi, de asemenea, imperativul de a
promova dialogul care instituie „schema reversibilitãþii legãturii dintre sine ºi
celãlalt“. Se înþelege, astfel, existenþa de neînlocuit a celuilalt, respectul care i se
cuvine ºi, implicit, respectul faþã de sine. Totodatã, susþine Ricoeur, politica
reevaluatã în baza conexiunii cu etica înceteazã de a mai fi doar o problemã de
putere ºi dominaþie. Ancoratã „într-o þesãturã de relaþii umane“ în care fiecare
proiect individual este luat în calcul, politica ajunge sã îºi exercite atributele ºi
sã dea sens devizei: „a trãi bine împreunã“8.

Universalismul moral, formulat ºi sintetizat în ceea ce s-a numit „morala da-
toriei“ aplicatã imperativ ºi prohibitiv, a scos la ivealã caracterul lui inaplicabil
ºi iluzoriu. Aceastã constatare a condus ºi la ideea inutilitãþii eticii într-o epocã
a „postdatoriei“. Gilles Lipovetsky, în Le Crépuscule du devoir, analizeazã pro-
cesul de disoluþie a datoriei pure ºi de delegitimare a utopiilor. Noua epocã
conservã doar o moralitate minimalã promovatã individual ºi susþinutã exclusiv
de dorinþa de a realiza o viaþã demnã. Acest punct de vedere ridicã semne de în-
trebare ºi nu justificã excluderea moralitãþii din politicã. Moralitatea, ca necesi-
tate, se regãseºte în „vocaþia“ politicianului autentic care îºi asuma, deopotrivã,
ceea ce Max Weber numea „etica convingerii“ ºi „etica responsabilitãþii“. În
acest sens, Hans Jonas, un cunoscut analist al situaþiei morale actuale denunþã
„vidul etic“ prezent în unele concepþii politice, dar ºi suprasolicitarea eticii ºi
propune înlocuirea optimismului excesiv, cultivat de raþionalismul modern, cu o
„euristicã a fricii“ în care definitorie este „responsabilitatea eticã faþã de teama
de mai rãu“. Pentru aceasta, el creioneazã un nou imperativ categoric ºi nu o
nouã „ficþiune moralã“. Fiind axat în mod firesc pe consecinþele pozitive ale ac-
þiunilor umane, dar mai ales pe gestionarea ºi controlarea efectelor negative,
acest imperativ cerut de viaþã trebuie asimilat de fiecare individ ºi de orice struc-
turã instituþionalã9.

Zygmunt Bauman ºi Emmanuel Lévinas nu subscriu nici ei ipotezei universa-
lismului moral. Bauman considerã cã „problemele actuale nu au soluþii predeter-
minate“ întrucât realitatea, dinamicã ºi multdimensionalã, nu poate fi cuprinsã
într-un algoritm moral unanim acceptat. În egalã mãsurã, este inacceptabil ºi
„nihilismul moral“ prin pierderea capacitãþii omului de a valorifica dimensiunea
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moralã. În consecinþã, moralitatea trebuie acceptatã „fãrã armura rigidã a codu-
rilor etice artificial construite“ ºi „re-personalizatã“. Explicit, aceasta „re-perso-
nalizare“ presupune „revenirea responsabilitãþii morale de la linia de sosire
(unde a fost exilatã) la punctul de plecare (unde îi este locul) al procesului
etic“10. Graþie responsabilitãþii, politica ºi politicienii nu pot ignora sau exclude
din doctrinele ºi practicile politice îndatoririle morale.

Lévinas, în încercãrile susþinute de a stopa „depersonalizarea“ responsabi-
litãþii, insistã asupra „subiectului etic“, în principal asupra conºtiinþei morale
„anesteziatã“ sistematic, dar nu ºi „amputatã“, asupra faptului etic definit ca „po-
sibilitatea lui Unu-pentru-Celãlalt“11. Pentru aceasta, el denunþã ºi delegitimeazã
totalizãrile în care indivizii sunt doar „singurãtãþi asociate“, subordonaþi efortu-
rilor puterii de a fi acceptatã ca putere unicã ºi, totodatã, pledeazã pentru „Uma-
nismul celuilalt om“. Acesta vine din preeminenþa Celuilalt ºi este recuperat prin
afirmarea anterioritãþii relaþiilor etice în raport cu relaþiile competitive ºi de
dominare. Identitatea Eului, definitã în raport cu Celãlalt, exclude rivalitatea ºi
competiþia durã promovatã de „ontologia rãzboinicã“. Schimbarea de perspec-
tivã se realizeazã prin reconsiderarea termenului de respect în care reciprocitatea
„nu este o relaþie de indiferenþã ºi o contemplaþie seninã“, ci chiar „condiþia
eticii“ în promovarea umanului12. Domeniul comportamentului moral, aflat sub
semnul responsabilitãþii, este cel desemnat prin „proximitate“ (singura calitate a
situaþiei etice), în fapt, susþine Lévinas, o „suprimare a distanþei“ dintre indivizi
ºi o împlinire a umanitãþii. Relaþia moralã care aduce în prim-plan responsabili-
tatea faþã de Celãlalt este de neevitat ºi „netransferabilã“ ºi pune sub semnul
întrebãrii orice tip de contradicþie13. Pentru a putea fi construitã se impune ca
fiecare sã-ºi reaminteascã ºi sã urmeze „faimoasa datorie“ pe care ºi-a asumat-o
în mod real, respectiv responsabilitatea individualã ºi intersubiectivitatea fãrã re-
ciprocitate impusã. Aceasta este, în viziunea autorului francez, fundamentul
reconstrucþiei raporturilor umane, implicit condiþia suprimãrii limitelor etice ale
puterii. Dezvoltarea conºtiinþei morale, neglijatã deliberat sau nu, este un reper
moral ºi politic afirmat adesea ºi de alþi autori. Cei mai mulþi criticã „alibiurile
ºi sofismele“ conºtiinþelor de azi marcate de false dileme ºi mai ales „atentatul
la conºtiinþa moralã“ prin promovarea exclusivã a supremaþiei dreptului sau a
pragmatismului necondiþionat14.

Perspectiva comunitarianã de abordare a raportului dintre moralitate ºi poli-
ticã reprezintã o altã contestare a principiului universalist ca temei al acordului
moral ºi soluþie în rezolvarea conflictelor politice. Totodatã, susþinãtorii acestei
orientãri, în disputa cu adepþii soluþiei raþionale unice, pun în discuþie ºi limitele
„ortodoxiei liberale“ care ignorã apãrarea colectivã a virtuþii ºi „înþelesurile
morale“, intrinseci comunitãþilor politice. De aceea, comunitarianismul a fost
receptat ºi ca o „diagnozã“ a limitelor evidente ale liberalismului care au deter-
minat criza ºi declinul filosofiei morale contemporane. Întrucât astãzi s-a
exagerat individualismul ºi s-a neglijat ordinea socialã ºi moralã, adepþii comu-
nitarianismului pledeazã pentru echilibrul dintre autonomia indivizilor ºi ordinea
socialã, ceea ce îndreptãþeºte aprecierea celor douã doctrine ca fiind mai degrabã
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complementare, cu unele suprapuneri mai ales în identificarea problemelor so-
cietãþii actuale.

Alasdair MacIntyre, reluând ºi sintetizând tradiþia aristotelicã ºi creºtinã,
apãrã „unitatea narativã a eului localizat“, înrãdãcinat în polis, opus „eului
liber“, construit artificial ºi dezrãdãcinat. Datoritã diversitãþii convingerilor mo-
rale, un „model etic ecumenic“ este puþin plauzibil, iar o politicã coordonatã de
principii abstracte este ineficientã ºi chiar dãunãtoare. Prin urmare, el apreciazã
cã este realã doar comunitatea moralã ºi afirmã cã proiectul „de a prezenta o le-
gitimare raþionalã a moralei a eºuat definitiv“15. MacIntyre susþine pluralismul
fãrã a aluneca în relativism moral ºi atenþioneazã, sub aspect politic, asupra exa-
gerãrii teoriei drepturilor ºi „fracturãrii comunitãþii politice“ sau asupra transfor-
mãrii acestora în „oligarhii deghizate în democraþii liberale“. Acest punct de
vedere a fost receptat cu rezerve ºi a generat controverse legate mai ales de criti-
ca exageratã a liberalismului, ale cãrui valori nu trebuie anulate, ci temperate.
Michael Sandel, adept al politicii binelui comun, criticã justificarea liberalã a
individualismului ºi faptul cã se atribuie toleranþei reciproce valoare moralã cu
rol decisiv în edificarea ordinii sociale. Cu toate acestea, în Liberalism and the
Limits of Justice, critica liberalismului pare mai degrabã o „replicã moderat-
liberalã“ decât una durã ºi inflexibilã. Comunitarianismul lui Michael Walzer se
remarca printr-o argumentaþie în favoarea a ceea ce s-a considerat a fi o „versiu-
ne liberalã a socialismului democratic“ aºa cum comunitarianismul a fost adesea
identificat cu „liberalismul cu faþã umanã“. Interesul sãu se îndreaptã mai puþin
spre tradiþie ºi virtuþi colective, fiind preocupat în mod deosebit de problema or-
ganizãrii politicii ºi administrãrii vieþii publice. Walzer este un susþinãtor al valo-
rilor ºi idealurilor oamenilor ºi, totodatã, un apãrãtor al „egalitãþii complexe“.
Acest concept implicã ºi o dublã accepþiune a moralitãþii: una restrânsã, „mini-
malistã“, necesarã solidarizãrii împotriva instituþiilor care nu-ºi respectã atribu-
þiile; alta „maximalistã“ care, deºi acceptã principiul autonomiei ºi al egalitãþii
ºanselor, nu admite încãlcarea particularitãþilor specifice ale comunitarilor.
Sintetizând, în The Spheres of Justice, Walzer amendeazã relativismul moral ºi
acceptã existenþa unui cod moral minimal respectat de toate comunitãþile.

Moralitatea ºi autodeterminarea invocate de comunitarieni sunt postulate în
moduri diferite ºi de aceea au fost considerate de adversari ca fiind discutabile.
Cei mai mulþi le-au reproºat faptul cã au impus norme pentru a face legitimã ºi
credibilã comunitatea, sacrificând libertãþile oamenilor. Astfel, demnitatea ºi
drepturile indivizilor au fost înlocuite cu morala ºi dreptul comunitãþii de a
decide în numele „binelui comun“. În consecinþã, comunitarienii nu pot evita pa-
radoxul în care, pe de o parte, se cãuta „individualizarea diferenþei“ ºi o nouã
autonomie moralã, iar, pe de altã parte, se impune o nouã „colectivizare a dife-
renþei“, în fapt o nouã „heteronomie moralã“ determinatã de practicile de supri-
mare a iniþiativelor individuale16. Criticile îndreptate împotriva comunitarienilor
accentueazã ºi riscurile pe care le implicã afirmarea ºi recunoaºterea drepturilor
colective, particulare. Unul ar fi contradicþia dintre aceastã recunoaºtere ºi liber-
tatea fiecãruia, ºi, inevitabil, pericolul de a-i þine captivi pe indivizii „în particu-
laritatea lor“. Al doilea risc, ca urmare a recunoaºterii publice a existenþei

6 ÎNCERCÃRI DE RESEMNIFICARE A MORALEI 4747



grupurilor particulare ca entitãþi stabile ºi permanente, este primatul particula-
ritãþilor „în detrimentul a ceea ce îi uneºte pe cetãþeni“. În fine, al treilea vizeazã
excluderea egalitãþii între grupuri diferite ºi recunoaºterea diferenþelor ca fiind
sinonimã cu acceptarea drepturilor diferite17.

Distincþia dintre viaþa publicã ºi viaþa privatã a reprezentat ºi continuã sã
reprezinte pentru mulþi gânditori fundamentul ordinii sociale ºi politice. Aceastã
separare a multiplicat reflecþiile ºi controversele legate de pluralismul valorilor
ºi de problema identitãþii ºi a autonomiei indivizilor, în special problema recu-
noaºterii acestora, dar ºi legate de perspectivele privind asigurarea cadrului favo-
rabil pentru politica „traiului în comun“, pentru coexistenþa fireascã în societãþile
plurale sub aspect axiologic. Problemele s-au accentuat, multe fiind reevaluate
ºi reformulate de filosofia politicã a ultimilor ani ºi din direcþia promovãrii
multiculturalismului. Considerat ºi un reviriment al filozofiei politice, acesta s-a
remarcat în special prin noile modalitãþi de abordare a raportului dintre afir-
marea identitãþii ºi recunoaºterea ei ºi s-a constituit ca alternativã în redefinirea
consensului social. O nouã contribuþie importantã în promovarea conceptului de
recunoaºtere, cu premise în afirmarea principiului demnitãþii egale într-un
context social ºi în asigurarea dreptului legitim la libertate, egalitate ºi diferenþã,
aparþine autorului canadian Charles Taylor, inclus ºi el în gândirea comuni-
tarianã. Acesta îºi structureazã concepþia sa politicã ºi moralã în jurul a douã teze
esenþiale: reciprocitatea relaþiilor umane ºi disponibilitatea moralã a fiecãrui
individ de a-ºi evalua în mod permanent situaþia, de a fi un „evaluator puternic“
al propriei sale existenþe, cu toate drepturile ºi îndatoririle pe care acesta le
presupune. În Multiculturalism. The Politics of Recognition, un eseu în care ia
atitudine ºi faþã de politica de asimilare forþatã, Taylor analizeazã trei concepte
relevante în percepþia moralã ºi politicã modernã ºi anume: identitatea, autenti-
citatea ºi recunoaºterea. Evidenþiind ceea ce exprimã fiecare concept ºi modul în
care acestea se regãsesc în existenþa realã, autorul insistã asupra uneia dintre
dimensiunile esenþiale ale vieþii umane, respectiv „caracterul ei fundamental
dialogic“, o cerinþã fundamentalã a împlinirii fiecãrui om care îºi însuºeºte re-
gulile de inteligibilitate ale comunicãrii18.

Discursurile teoretice moderne asupra recunoaºterii, subliniazã Taylor, se
regãsesc în douã planuri sau niveluri: cel individual, în care recunoaºterea iden-
titãþii viza dialogul cu ceilalþi, ºi planul vieþii publice, care a instituit „politica
recunoaºterii egale“, determinatã, pe de o parte, de fragilitatea ierarhiilor sociale
ºi, pe de altã parte, de reasimilarea semnificaþiei universaliste a noþiunii de dem-
nitate. Conceptul de recunoaºtere egalã, prezent în abordãrile politice actuale, a
dobândit „noi dimensiuni prin asocierea cu identitatea ºi autenticitatea fiinþei
umane“. Astfel, afirmã Taylor, s-au conturat douã modele de politicã: „politica
universalismului“ sau a demnitãþii egale în care acþiunea politicã are ca obiectiv
„egalizarea drepturilor ºi beneficiilor“ ºi „politica diferenþei“ care afirmã ºi
recunoaºte identitatea unui individ sau grup, respectiv „elemente care îi disting
în comparaþie cu tot restul lumii“19. Politica diferenþei, îndelung ignoratã sau asi-
milatã unei identitãþi dominante sau majoritãþii, a generat ºi continuã sã gene-
reze numeroase controverse teoretice ºi politice. Aceasta a fost revendicatã de
susþinãtorii comunitarianismului care, semnalând limitele politicii egalitãþii
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ºanselor, solicitau drepturi derogatorii de la dreptul comun, drepturi acordate
unor grupuri considerate nedreptãþite. Cele douã politici, deºi se intersecteazã
(politica diferenþei se bazeazã ºi ea pe un potenþial uman universal), sunt diver-
gente în raport cu recunoaºterea drepturilor universale în prima variantã politicã
ºi recunoaºterea identitãþii particulare în cea de-a doua. Cei care au manifestat
rezistenþã în mod paradoxal faþã de politica diferenþei sunt mai ales unii
gânditori liberali. Totuºi, liberalismul care înglobeazã el însuºi o diversitate de
puncte de vedere nu este în totalitate „inospitalier“ faþã de aceste diferenþe.
Existã desigur, subliniazã autorul, multã suspiciune legatã de „þeluri colective“,
temeri sau acuze privind omogenizãrile sociale. Cei mai mulþi susþinãtori au în
vedere pãstrarea unitãþii ºi integritãþii grupului ºi, nu în ultimul rând, a spe-
cificului cultural20. Prin urmare, politica recunoaºterii egale ar trebui sã se înte-
meieze pe „prezumþia valorii egale“ a culturilor, pe acceptarea diferenþelor ºi nu
a subordonãrii sau asimilãrii, altfel spus, pe respectul egal cu semnificaþii morale
ºi mai puþin juridice21. Aºa se explicã „atacul moral ºi politic“, în cazul unor
revendicãri nejustificate, atunci când acestea se bazeazã pe judecãþi de valoare
care nu nici o legãturã cu un principiu etic, ºi justificate atunci când solicitãrile
ameninþã cu segregarea ºi disoluþia raporturilor umane. Existã, de asemenea, nu-
meroase dispute alimentate nu doar de acceptarea diferenþelor cât mai ales
privind solicitarea de a fi recunoscute public. În mod evident apare mai întâi
problema compatibilitãþii dintre specificul cultural al unor grupuri ºi exigenþele
vieþii comune structurate în jurul valorilor colective, libertatea ºi egalitatea
tuturor ºi, totodatã, riscul ca prin recunoaºterea instituþionalã a „drepturilor co-
lective“ sã fie legitimatã „inegalitatea statutãrilor politice“. În consecinþã,
apreciazã Taylor, orice politicã de recunoaºtere a drepturilor culturale trebuie sã
accepte distincþia dintre drepturile economice ºi sociale pe de o parte ºi
drepturile culturale pe de alta ºi, deopotrivã, sã nu nesocoteascã istoria naþiunii
ºi legitimitatea ordinii politice22. Solicitãrile formulate de adepþii politicii dife-
renþei, deºi în mod îndreptãþit acuzã discriminarea în temeiul impunerii unei
culturi hegemonice, nu pot fi acceptate necondiþionat. Will Kymlicka admite
recunoaºterea publicã a diferenþelor culturale ºi sociale, implicit afirmarea unei
„cetãþenii diferenþiate“ doar cu respectarea principiilor democraþiei. În esenþã,
este vorba de afilierea flexibilã a indivizilor la anumite grupuri ºi nu de înregi-
mentarea lor forþatã, de compatibilitatea valorilor culturale ale grupului cu prin-
cipiile fundamentale ale societãþii democratice ºi, nu în ultimul rând, de statutul
egal al grupãrilor diverse23. Nerecunoaºterea particularitãþilor care individua-
lizeazã anumite grupuri sau comunitãþi reprezintã unul dintre motivele care
alimenteazã conflictele sociale. Axel Honeth, insistând asupra conceptului de
„gramaticã moralã“ a conflictelor sociale, mai ales în contextul unor confruntãri
interetnice cum este ºi cazul ex-Iugoslaviei, atrage atenþia asupra faptului cã
aceste conflicte sunt periculoase atunci când sunt alimentate de dorinþa de domi-
nare sau asimilare, când nu au ca temei convieþuirea prin acceptarea diferenþelor.

Alain Touraine, pornind de la constatarea cã „nu existã nici o soluþie de com-
promis la opoziþia dintre unitate ºi diversitate“, cã este posibilã coexistenþa indi-
vizilor egali ºi diferiþi totodatã, puncteazã, pe de o parte, necesitatea de a ges-
tiona schimbãrile rapide care se produc ºi de a defini opþiunile importante, pe de
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altã parte, obligaþia de a concepe ºi construi noi forme de viaþã personalã ºi co-
lectivã24. Pentru a trãi „împreunã, egali ºi diferiþi“, departe de „coºmarul“ domi-
nãrii, susþinut de un principiu abstract ºi absolut sau de segregaþie ºi rãzboi civil,
sunt necesare recunoaºterea proiectelor de viaþã personalã ºi colectivã ºi, mai
ales, protejarea lor instituþionalã.

Noile direcþii în filosofia politicã actualã pun în evidenþã necesitatea de a
regândi ºi de a da noi semnificaþii cu valoare operaþionalã raportului dintre poli-
ticã ºi moralitate. Acest obiectiv, fundamentat pe o tradiþie îndelungatã, exprimat
în forme diferite ºi cu valenþe multiple ºi complementare, rãspunde imperative-
lor prezentului de a construi un nou spaþiu social capabil sã coaguleze exigenþele
umane ºi morale ºi sã le includã în deciziile politice. Din analizele autorilor
actuali menþionaþi se desprinde în mod clar ideea renunþãrii la acele soluþii care
invocã principii universale sau imanente economiilor concurenþiale. Deopotrivã,
sunt discreditate ºi politicile cantonate în realizarea ordinii ºi în susþinerea
acþiunilor colective ºi globale care au avut ca efect „omogenizãri“ contra naturii
umane ºi anihilarea particularului pânã la nerecunoaºterea identitãþilor. Dimen-
siunea moralã a politicii este o componentã care nu poate fi doar evocatã în dis-
cursuri, ci împlinitã prin acþiuni efective. Doar în aceastã ipostazã, politica,
pornind de la necesitatea de a þine seama de nevoile reale ale oamenilor ºi de a
oferi o „grilã“ de interpretare a schimbãrilor care au loc, poate formula fãrã am-
biguitãþi ºi dincolo de interese partizane perspectivele unui trai decent ºi demn.
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