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Abstract. The paper aims to situate John Gray’s book Enlightenment’s
Wake. Politics and Culture at the Close of the ModernAge in the ensemble
of his prestigious and comprehensive work and to indicate its degree of
originality in designing a „true successor to the liberal project“ originated in
Enlightenment. It highlights that the „response“ by which Gray relinquishes
the universalist ambitions of the Enlightenment project and of liberal theory
is the pluralism. As such, the paper examines Gray’s arguments in sustaining
that the pluralism is able to reflect in legitimate mode the forms of ethical
life in a variety of institutions and regimes.
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Elaboratã pe parcursul anilor care au urmat publicãrii lucrãrii Liberalisms.
Essays in Political Philosophy (1989), Enlightenment’s Wake. Politics and Culture
at the Close of the Modern Age (1995) cuprinde o sintezã a filosofiei politice
formulatã de John Gray în încercarea de a propune o contrapondere teoreticã la
„liberalismul iluminist“ devenit „hegemonic“ în epoca noastrã. Pentru Gray,
„proiectul liberal“ „iluminist“ sau „raþionalist“ este cel care a întemeiat valorile li-
berale ºi le-a legitimat ca valori universale conforme cerinþelor raþiunii, care a in-
dicat în modernitatea clasicã ºi a reiterat în a doua jumãtate a secolului al XX-lea
„limitãrile universale“ ale puterii guvernamentale ºi „scopul vieþii politice“ ºi
care a identificat liberalismul ca „singurul regim politic valid în mod universal
pentru toþi indivizii raþionali“. În aceastã perspectivã, scopul teoriei liberale
apare ca fiind specificarea „principiilor, ºi uneori a instituþiilor, în care aceastã
limitare universalã a puterii politice s-a exprimat ºi încorporat“1.

Într-un demers de situare a autorului în istoria contemporanã a filosofiei poli-
tice, examinarea acestei lucrãri este relevantã în ordinea respingerii versiunilor
fundaþioniste sau doctrinare ale liberalismului originate în „proiectul iluminist“.
Critica lui Gray vizeazã în mod esenþial „filosofia nouã“, universalismul ºi „indi-
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vidualismul anistoric ºi abstract pus în serviciul unei paradigme legaliste ºi juris-
prudenþiale a filosofiei politice“2. Deopotrivã, ea este relevantã în ordinea „po-
ziþiei postliberale“ adoptate de Gray cu scopul de a aborda probleme ale actua-
lului context istoric, îndeosebi nevoia unui „modus vivendi sustenabil între per-
soane cu concepþii despre lume divergente ºi perspective valorice incomensu-
rabile din punct de vedere raþional“3. În acelaºi timp, ea este importantã în ordinea
argumentãrii „veritabilului succesor al proiectului liberal“ sau al liberalismului
postiluminist – pluralismul, favorabil afirmãrii unei diversitãþi a formelor de
viaþã eticã reflectate legitim într-o varietate de instituþii ºi regimuri, deopotrivã
liberale ºi nonliberale.

John Gray – preeminenþa ºi nonconformismul
în filosofia politicã

John Nicholas Gray este apreciat drept unul dintre cei mai proeminenþi filo-
sofi analitici ai politicului din spaþiul anglo-saxon, „cel mai examinat ºi greu de
clasificat politolog al timpurilor noastre“. Remarcat prin „lecturi descurajant de
bune ºi de actualizate“, el este unul dintre cei mai nonconformiºti ºi contro-
versaþi autori britanici contemporani4, bucurându-se de „legiuni de admiratori ºi
nu de puþini detractori“.

A urmat Exeter College (modulul „Philosophy – Politics – Economics“) al
Oxford University, unde a obþinut titlul de doctor, în 1976 pe cel de Fellow and
tutor in politics la Jesus College ºi din 1996 pe cel de profesor, fiind unul dintre
puþinii numiþi la nivelul întregii instituþii. Între 1998 ºi 2008 a fost profesor de
istorie intelectualã, gândire politicã a modernitãþii târzii ºi de gândire europeanã la
London School of Economics and Political Sciences. A predat ca visiting professor
la Universitãþile Harvard, Yale, Tulane, la Universidad Autónoma de Madrid ºi
a lucrat ca asociat la Institute for Human Studies, Cato Institute, Libety Fund,
Social Philosophy and Policy Centre ºi, ca „Distinguished Research Fellow“, la
Social Philosophy and Policy Center din SUA. În Marea Britanie a fost colabo-
rator al Institute of Economic Affairs, care i-a publicat în 1989 studiul „Limited
Government: APositiveAgenda“, ºi al Centre for Policy Studies, unde a publicat
în 1992 „The Moral Foundations of Market Institutions“. A publicat frecvent în
The Guardian, The Times Literary Supplement, The New Statesman, The New
York Times Book Rewiew, The Los Angeles Book Rewiew, The Responsive
Community, Social Research, Nomos, Social Philosophy and Policy º.a.

Alãturi de cariera universitarã ºi de activitatea de cercetare – desfãºuratã în
institute ºi think-tank-uri apreciate ca fiind în majoritate „organizaþii libertariene
ºi clasic liberale“ –, lucrãrile publicate l-au consacrat ca pe un autor de referinþã
în analiza liberalismului clasic ºi a istoriei liberalismului. A dedicat câteva cãrþi
reprezentanþilor de marcã ai filosofiei politice liberale a secolelor al XIX-lea ºi
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al XX-lea5: John Stuart Mill, Friedrich A. Hayek, Isaiah Berlin6 ºi evoluþiei libe-
ralismului actual: Mill on Liberty. A Defence (1983), Hayek on Liberty (1984),
Liberalism (1986, 1995), Liberalisms. Essays in Political Philosophy (1989), J.
S. Mill’s On Liberty in Focus (editor, alãturi de G. W. Smith, 1991), Isaiah Berlin
(1995), Voltaire and the Enlightenment (1998). Semnificarea temelor majore ale
liberalismului – rolul statului, al pieþei libere ºi drepturilor omului – este subsu-
matã în aceste lucrãri unei analize recurente a libertãþii.

Lucrãrile dedicate doctrinei economice ºi „hegemoniei ideologiei neoli-
berale“, ca ºi impactului lor asupra dezbaterii contemporane de idei ºi practicii
politice a ultimelor decenii, îndeosebi la nivelul capitalismului global – Post-
liberalism. Studies in Political Thought (1993), Beyond the New Right. Markets,
Government and the Common Environment (1993), Enlightenment’s Wake.
Politics and Culture at the Close of Modern Age (1995), After Social Democracy:
Politics, Capitalism and the Common Life (1996), Endgames. Questions in Late
Modern Political Thought (1997), Is Conservatism Dead? (editor, alãturi de
David Willetts, 1997), False Dawn. The Delusions of Global Capitalism (1998,
2009)7, Two Faces of Liberalism (2000) –, prezintã o schimbare de perspectivã
interpretativã, abordarea liberalismului devenind una radical criticã. Mulþi con-
temporani considerã cã John Gray s-a transformat de fapt „dintr-un teoretician al
liberalismului într-un critic al teoriei liberale“8.

Cele mai recente lucrãri – Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other
Animals (2002), Al Qaeda and What it Means to be Modern (2003), Heresies:
Against Progress and Other Illusions (2004), Black Mass: Apocalyptic Religion
and the Death of Utopia (2007), Gray’s Anatomy: Selected Writings (2009), The
Immortalization Commission: Science and the Strange Quest to Cheat Death
(2011), The Silence of Animals: On Progress and Other Modern Myths (2013),
The Soul of the Marionette: A Short Enquiry into Human Freedom (2015) –,
controversate, dar bucurându-se de success9, reprezintã nu doar „o distilare“ ºi o
radicalizarea a ideilor autorului, ci ºi argumentarea unui scepticism exacerbat,
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„apocaliptic“ în privinþa „proiectului iluminist“, catalogat drept „mit modern“ al
emancipãrii universale, gândire utopicã a progresului10 ºi a capitalismului glo-
bal. Scepticismul sãu maximal este exprimat, în fapt, în privinþa evoluþiei actuale
a civilizaþiei, spiritualitãþii ºi a condiþiei umane în general. În aceste lucrãri, cauza
pentru care „toate proiectele utopice“ sunt condamnate la eºec este prezentatã ca
fiind împãrtãºirea asumpþiei cã „oamenii pot sã scape de condiþia lor animalicã“.
Ca urmare a susþinerii acestei „iluzii“, „diviziunea fundamentalã a vieþii contem-
porane“ devine, dupã Gray, cea dintre umanism ºi naturalism. În aceastã per-
spectivã, umanismul „contrazice“ naturalismul în mãsura în care prezintã o altã
soluþie pentru salvarea oamenilor, adicã în mãsura în care se constituie ca „ver-
siune“ a credinþei creºtine, a credinþei cã oamenii îºi pot asigura mântuirea „în-
vingând decãderea“. Dacã pentru umaniºti salvarea oamenilor stã în „depãºirea
naturii lor animalice“, pentru naturaliºti ideea cã oamenii îºi pot transcende na-
tura ºi, astfel, pot progresa constituie un mit11. Pentru a fi susþinut teza cã „îmbu-
nãtãþirile temporare ale condiþiei umane“, obþinute cu costuri majore, pot fi pier-
dute într-o generaþie sau douã, aºa cum s-a întâmplat în cazul Uniunii Sovietice
ºi, coextensiv, pentru a fi respins ideea de proiect politic întemeiat pe progres ºi
chiar ideea de progres, Gray a fost receptat ca nihilist12.

Filosofiile ºi probleme politice ale lumii de azi

În Post–liberalism. Studies in Political Thought (1993, 1996)13, Gray relua
tonul sceptic din Liberalisms (1989), o lucrare pe care o recomanda ca exami-
nare a „versiunilor recente ale liberalismului fundaþionist sau doctrinar, în con-
formitate cu care instituþiile liberale au întemeiat singurul regim deplin legitim
pentru întreaga omenire“14. Cu Post–liberalism Gray se situa deja într-o tendinþã
proeminent criticã de raportare la „filosofia politicã liberalã fundaþionistã“ ºi re-
leva eºecul ei în condiþiile în care instituþiile esenþiale ale societãþii civile liberale
se rãspândiserã ºi ca urmare a prãbuºirii comunismului. Prin intermediul acestei
lucrãri autorul cãuta sã formuleze „un proiect substanþial succesor“ sau o „teorie
succesoare a liberalismului“ „în care practicile liberale sã fie apãrate nu ca apli-
care a unei moralitãþi politice universale, ci ca o moºtenire istoricã ce întâlneºte
nevoile umane în contextul modernitãþii“15. O astfel de perspectivã post-liberalã
era capabilã, dupã Gray, sã susþinã un modus vivendi între indivizi cu puncte de
vedere divergente asupra lumii ºi cu perspective valorice raþional incomensu-
rabile. Interogaþia provocatoare a Post-liberalism, bulversantã pentru cei care îl
considerau pe autor doar un adept al liberalismului clasic – anume „Ce e mort ºi
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ce e viu în liberalism?“ ori „Sfârºitul istoriei sau sfârºitul liberalismului?“ –,
avea menirea de a încadra argumentul lipsei de întemeiere a pretenþiilor funda-
þioniste ale exponenþilor contemporani ai „proiectului Iluminist“ ºi argumentul
diversitãþii culturale în susþinerea instituþiilor liberale „cel mai bine echipate
pentru un astfel de modus vivendi“. Examinarea criticã a conservatorismului, mar-
xismului occidental („romanþã academicã“ ºi „deconstrucþie ficþionalã“), „dezi-
luziei glasnost“, totalitarismului ºi a limitelor modelului occidental era coexten-
sivã unei interpretãri originale ºi rafinate a „gânditorilor“ liberali: Hobbes – ca
autor al modelului statului modern în conotaþia de „providenþã politicã“,
Santayana – ca „un critic al liberalismului“, Hayek – ca „un conservator“,
Oakeshott – ca „un liberal“, Buchanan – ca analist al libertãþii ºi Berlin – ca teo-
retician al liberalismului agonistic.

Beyond the New Right. Markets, Government and the Common Environment
(1993) dezvolta argumentul din Post-liberalism în favoarea unei înþelegeri isto-
riste a practicii politice ºi a instituþiilor societãþii civile. Conservatorismul actual
este prezentat ca „specie a paleo-liberalismului“, ca o „capturã“ a New Right, în
scurta perioadã a hegemoniei sale politice în câteve þãri occidentale, în special
în Marea Britanie ºi Statele Unite ale Americii, ca prizonierã a unei gândiri fun-
daþioniste în privinþa instituþiilor pieþei. Calitatea conservatorismului este consi-
deratã a fi alteratã prin adoptarea unui „cifru abstract, anistoric în reprezentarea
fiinþei umane“, prin „neglijarea ataºamentelor comune particulare care sunt
întotdeauna constitutive identitãþilor umane...“16 ºi prin adoptarea proiectului le-
galist de derivare a sistemului libertãþilor de bazã sau a drepturilor fundamentale
(adicã prin „ceea ce au în comun“ liberalismul lui Nozick ºi Hayek ºi cel al lui
Rawls ºi Dworkin – „simptome ale sãrãciei gândirii politice recente“). Atacul la
adresa gândirii politice a Noii Drepte, respingerea fermã a „pretenþiilor universa-
liste ale liberalismului doctrinar“ ºi a „neglijãrii hubriste a nevoii de viaþã comunã“
sunt realizate prin „apãrarea“ conservatorismului tradiþional ºi a valorilor ce pro-
moveazã stabilitatea ºi integritatea mediului, sugerate de „gândirea Verde“.

Cu referire la poziþia lui Gray, anumiþi comentatori au evidenþiat „respingerea
argumentatã a soluþiilor canonice ale Noii Drepte, liberalismului radical sau
libertarianismului“, modelul sãu de gândire ne-absolutizantã, neidealizantã ºi
propensiunea cãtre abordarea „nesacralizantã a unor principii abstracte (cu apli-
cabilitate inevitabil limitatã)“ ºi cãtre reliefarea „relativitãþii construcþiilor teo-
retice vehiculate în politologie“, adicã o „gândire criticã, demitizantã, antiuni-
versalistã, cultivatã mai ales în cadrul conservatorismului modern“17. Alþi co-
mentatori – care amintesc cã precizarea pe supracoperta cãrþii Beyond the New
Right a scopului de a „critica excesele ideologice ale Noii Drepte ºi a critica ra-
dical însãºi Noua Dreptã“ aparþine unui asociat apropiat al Noii Drepte mai mult
de un deceniu18 – au considerat cã aceastã criticã radicalã a liberalismului repre-
zintã încã o ilustrare de notorietate a „migraþiei ideologice“ a autorului: de la so-
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cialism (în anii ’70), la thacherism ºi la liberalismul clasic (în anii ‘80 – „etapa
Hayek“), apoi la un comunitarism la modã (fashionable communitarianism)19 ºi
la „a treia cale“ în perioada în care Tony Blair ºi New Labour au câºtigat alege-
rile ºi, printr-o „deplasare spre roºu“, la „controversate ecologisme extremiste ºi,
mai nou, la critica de stânga a globalizãrii“20, la un „reacþionarism lipsit de spe-
ranþã, dar cu o vivace teamã de dezastru“21. Dificultãþii de a-l situa politic pe Gray,
datoritã opþiunilor numite adeseori „fluctuante“, pe care le-a asumat cu „pasiune ºi
strãlucire“, i se adaugã stilul empatic, „poate prea empatic“, adoptat în hermeneutica
sa filosofico-politicã. Dincolo de aceste dificultãþi, este evident faptul cã lucrãrile
ultimului deceniu urmeazã ºi radicalizeazã calea deschisã de Post-liberalism.

Diferenþa specificã a lucrãrii Enlightenment’s Wake. Politics and Culture at
the Close of the Modern Age (1995) faþã de Beyond the New Right constã, pe de
o parte, în susþinerea pluralismului sau a diversitãþii formelor de viaþã eticã re-
flectate într-o varietate de instituþii ºi regimuri liberale sau neliberale ca adevãrat
succesor al proiectului liberal. Pe de altã parte, în Enlightenment’s Wake autorul
este sceptic în privinþa „posibilitãþii istorice“ a existenþei unei forme coerente de
conservatorism tradiþional dupã hegemonia, în gândirea ºi politica conserva-
toare, a ideologiei neoliberale ºi a „politicii distructive“ a Noii Drepte. De altfel,
teza care „însufleþeºte“ Endgames. Questions in the Late Modern Political
Thought (1998) este cea a „volatilizãrii“ „ideologiilor care au guvernat perioada
modernã“, „disoluþia“ conservatorismului tradiþional în Marea Britanie, „distru-
gerea practicii conservatoare“, „occidentalizarea universalismului care a animat
proiectele Stângii ºi pe cele ale Dreptei“22 ºi a recunoaºterii diversitãþii în cultura
ºi concepþiile de viaþã ca fiind „un destin istoric“ al condiþiei postmoderne. False
Down. The Delusions of Global Capitalism (1998), lucrare de mare succes, care
a cunoscut douã ediþii în anul apariþiei ºi a fost tradusã în germanã, japonezã, co-
reanã, chinezã, arabã, italianã, greacã, turcã, portughezã ºi spaniolã, reprezintã o
continuare a sintetizãrii filosofiei politice a autorului. În principal, ea accentueazã
teza caracterului ne-natural al pieþei libere – „Piaþa liberã este o construcþie a puterii
de stat... Pieþele libere sunt deci creaþii ale unor guverne puternice ºi nu pot exista
fãrã ele...“23 – , dificultãþile pieþei libere în asigurarea securitãþii economice ºi a
stabilitãþii „majoritãþii tãcute“, eºuarea Stângii occidentale ºi a celei din fostele
state comuniste în a asigura statul bunãstãrii generale, imposibilitatea „exportului“
unui model economic occidental în fostele state comuniste, originea comunã – „pro-
iectul Iluminist“, „atitudinea prometeicã faþã de naturã“ – a douã sisteme economice
radical diferite, marxismul ºi „raþionalismul economic al pieþei libere“.

Lucrarea ulterioarã a lui Gray, Two Faces of Liberalism (2000), constituie o
revenire la una din marile teme ale filosofiei politice liberale moderne, dupã un
interval semnificativ consacrat evoluþiilor contemporane ale filosofiilor politice
consacrate ºi cercetãrii problemelor politice ale lumii de azi. Toleranþa este exa-
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minatã din perspectiva liberalismului agonistic, a unui liberalism „reteoretizat“
pe baza criteriului pluralitãþii valorilor, a „caracterului pluralist al identitãþilor
umane“, a „înclinaþiei cãtre diferenþa culturalã“, în esenþã reversul unui model
de umanitate universalã sau raþionalistã. Acest modus vivendi cautã sã revizu-
iascã toleranþa liberalã apãrutã ca proiect în Europa secolului al XVI-lea. Exa-
minând ponderea în care idealul de toleranþã al modernitãþii timpurii este valabil
în contextul modernitãþii târzii, profesorul britanic considerã cã „douã filosofii
incompatibile“ îºi disputã legitimitatea asupra ideii de toleranþã, anume filosofia
consensului raþional asupra celui mai bun mod de viaþã ºi filosofia compro-
misului între tipuri diferite de viaþã, a pluralismului valorilor ºi idealurilor. „Cele
douã feþe ale liberalismului“ reprezintã: una, nãzuinþa cãtre o formã idealã de
viaþã, cãtre principii universale – avându-i ca adepþi mai recenþi pe John Rawls
ºi Friedrich A. Hayek, pe urmele lui John Locke („expresia canonicã a idealului
toleranþei ca o cale spre adevãr“) ºi Immanuel Kant –, cealaltã, nãzuinþa cãtre re-
conciliere ºi „coexistenþa paºnicã“ – ilustratã de Isaiah Berlin ºi Michael
Oakeshott în coordonatele modelului lui Thomas Hobbes ºi David Hume. Gray
argumenteazã un modus vivendi adecvat circumstanþelor actuale, o idee a diver-
sitãþii ºi a conflictului (funcþie de care „nici o viaþã nu poate reconcilia întru totul
valorile rivale pe care le conþine binele omenesc“24), o convieþuire paºnicã ba-
zatã nu pe valori comune ci pe instituþii comune în care sã poatã coexista mai
multe forme de viaþã. În esenþã, Gray susþine o filosofie politicã diferitã de cea
modelatã de etica greacã a idealului armoniei (sufletului ºi cetãþii) ºi a unifor-
mitãþii ºi de cea a raþiunii menite sã anihileze conflictul.
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