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Prezentul volum reuneºte un numãr de douãsprezece articole ai cãror
autori sunt profesori ºi cercetãtori (majoritatea, tineri doctoranzi) la Facultatea
de ªtiinþe Politice a Universitãþii Creºtine Dimitrie Cantemir ºi, respectiv,
la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române.
Tematica abordatã a constituit obiectul unei dezbateri în cadrul Conferinþei
din luna aprilie 2010 organizate de cele douã instituþii ºi gãzduitã de Facultatea
de ªtiinþe Politice. Câteva dintre articole au fost publicate deja în revista Sfera
Politicii sau în Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale. * Unele
sunt prezente în acest volum într-o formã revizuitã, altele sunt dezvoltãri
substanþiale ale textului iniþial.
Sub titlul Metafizicã ºi/sau politicã? sunt grupate studii dedicate, pe de o
parte, analizei angajamentelor ontologice ale teoriei politice contemporane
(în principal, a celei liberale ºi comunitariene) ºi controversatei teze a
neutralitãþii metafizice a liberalismului, iar pe de altã parte, descifrãrii
semnificaþiilor politice ale unei teorii metafizice, în particular, a ontologiei
fundamentale a lui Heidegger; sunt discutate, de asemenea, conceptul liberal
de bun public, noþiunea de moralitate/dreptate politicã ºi polis-ul ca mediu
de exercitare a virtuþilor.
În Comunitarismul: o filosofie corectivã a liberalismului fãrã
metafizicã, Gabriela Tãnãsescu identificã trei teze de bazã - ontologicã sau
metafizicã, eticã ºi metodologicã  care, în opinia ei, delimiteazã
comunitarismul nu atât ca alternativã la liberalism, cât mai curând ca o structurã
tip conturatã în cadrul unei reacþii critice la adresa modelului individualist,
tradiþional, al liberalismului. Corespunzãtor celor trei teze, susþine autoarea,
criticile comunitariste vizeazã: (a) liberalismul fãrã metafizicã sau ontologia
atomistã a sinelui abstract, fãrã identitate particularã, centratã pe individ ca
fiinþã autonomã, neconstrânsã de valori sociale; (b) etica individualistã a
drepturilor, asociatã liberalismului procedural; (c) pretinsa universalitate a
principiilor dreptãþii liberale. Observând cã aceste critici nu pun în discuþie
valorile liberale, având doar un scop corectiv (atenuarea exceselor
*

Sfera Politicii Nr. 148, 2010 ºi Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
Nr. 2, 2010
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individualiste ale liberalismului prin intermediul unei etici sociale), Gabriela
Tãnãsescu priveºte cu rezerve pretenþia comunitarismului de a oferi o alternativã
la paradigma liberalã, considerându-l mai degrabã o filosofie terapeuticã
pentru individualismul liberal anglo-american contemporan.
În vreme ce liberalismul infuzat cu valori sociale (reciprocitatea,
încrederea, solidaritatea, tradiþia) promovate de comunitarieni pare a fi pentru
Gabriela Tãnãsescu o soluþie la individualismul liberal extrem, studiul Lorenei
Pãvãlan Stuparu, Individualismul liberal ºi limitele sale istorice, sugereazã o
cu totul altã direcþie, ºi anume redescoperirea subiectivitãþii. Meritul în aceastã
privinþã revine postmodernismului, cãruia autoarea îi atribuie un rol important
în recuperarea bunului individualism al modernitãþii  unul în care individul,
absolvit de rãspunderi metafizice, se apleacã asupra condiþiei lui sau a
comunitãþii din care face parte, redescoperind astfel potenþialul public al
vieþii sale private.
Nicolae Drãguºin argumenteazã în Regândirea teoriei politice: între
eºecul teodiceei ºi cel al neutralitãþii metafizice cã cele douã rãzboaie mondiale,
dar mai cu seamã al doilea, au fãcut problematicã supoziþia neutralitãþii
ontologice a teoriei politice, tipicã liberalismului clasic, atrãgând atenþia asupra
posibilitãþii rãului. Ele au pus în discuþie optimismul liberal întemeiat pe
ideea hegelianã a sensului progresiv al evoluþiei istorice spre libertate ºi au
zdruncinat totodatã credinþa cã binele polis-ului ºi al cetãþeanului pot fi gândite
în nobilã indiferenþã faþã de speculaþiile metafizice.
Considerând neutralitatea metafizicã o idee caracteristicã unei perioade
revolute a liberalismului, autorul pledeazã pentru o auto-reflecþie criticã
liberalã, care sã înþeleagã omul ca cetãþean ºi individ în acelaºi timp, ca fiinþã
care nu existã doar în polis, ci ºi în viaþa privatã. În acest sens, Nicolae Drãguºin
subliniazã importanþa filosofiei politice a Hannei Arendt ºi a lui Karl Popper,
care marcheazã începutul unei reflecþii liberale capabile sã-ºi asume reflecþia
asupra rãului, debutul unei noi generaþii a liberalismului.
Articolul lui Cristian Ion Popa, Statutul ontologic al bunurilor publiceºi
logica politicilor distributive, stãruie asupra contribuþiei lui James M. Buchanan
la tematizarea liberalã a conceptului de bunuri publice, cu intenþia de a arãta
efectele perverse ale intervenþionismului statal în distribuirea acestor bunuri
de naturã sã arunce o nouã luminã asupra conceptului de stat al bunãstãrii
(welfare state).
În acord cu aprecierea lui Buchanan, autorul subliniazã consecinþele
grave ale ignorãrii distincþiei dintre stadiul constituþional ºi cel
postconstituþional al contractului social. Intervenþia guvernamentalã ca mod
de rezolvare a unor probleme economice ºi sociale prin producerea ºi
distribuirea de noi bunuri publice genereazã adesea rãul, nu binele public. De
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ce? Pentru cã, argumenteazã Cristian Popa, cei care decid în mod direct asupra
cantitãþii ºi calitãþii bunurilor publice sunt politicienii, iar deciziile lor nu
reflectã neapãrat preferinþele alegãtorilor, nici mãcar pe acelea ale coaliþiei
majoritare aflate la putere, ci, mai curând preferinþe ideologice ºi personale:
ei promoveazã de regulã acele politici publice care le maximizeazã propriile
lor beneficii: politice, simbolice ºi, nu în ultimul rând, materiale. Soluþia la
dilema neutralitate versus intervenþie statalã pare a fi totuºi opþiunea în favoarea
celei dintâi.
Studiul Ceciliei Tohãneanu, Ontologia heideggerianã ºi implicaþiile ei
politice, aduce în discuþie problema extrem de controversatã a relaþiei dintre
filosofia lui Heidegger ºi angajamentul sãu nazist. Decurge acest angajament
din ontologia fundamentalã? Altfel spus, conducea teoria fiinþei spre o asemenea
orientare politicã? Sau, dimpotrivã, adeziunea la Partidul Naþional Socialist a
fost doar un fapt întâmplãtor, eventual o eroare fãrã nici o legãturã cu
concepþia filosoficã a lui Heidegger?
Articolul este o tentativã de a oferi un rãspuns acestor întrebãri pe baza
rezultatelor unor ample investigaþii realizate, între alþii, de Victor Farias, Tom
Rockmore ºi Herman Philipse. Dacã, potrivit autoarei, este dificil de susþinut
cã tema fiinþei este inevitabil legatã de nazism, în schimb, implicaþiile ei politice
sunt evidente. Cãci, în opinia sa, nu se poate vorbi de purã speculaþie în cazul
unei filosofii care se concepe pe sine ca un mod de a fi al Dasein-ului uman, ca
cercetare care începe ºi se sfârºeºte în viaþã. Acest concept heideggerian de
filosofie ar fi în dezacord cu teza neutralitãþii politice a ontologiei fundamentale,
pe care tot Heidegger a impus-o ca interpretare oficialã, promovatã apoi de
cãtre discipolii lui.
Capitolul Postmodernism ºi noi entitãþi ale ontologiei politice abordeazã
teme ºi concepte cum ar fi identitate, diferenþã ºi comunicare, diferenþa de gen
în discursul politic contemporan, marginalul, subiectul politic întrupat sau
interpretarea feministã a contractului social.
În Critica feministã a contractualismului hobbesian, Henrieta Aniºoara
ªerban supune atenþiei problema regândirii categoriilor fundamentale ale
politicii moderne (egalitate, libertate, autoritate, reprezentare, drepturi) din
perspectiva subiectului centrat-pe-gen ca nouã entitate a ontologiei politice în
locul subiectului politic tradiþional, neutru. Oprindu-se la discursul feministei
Carole Pateman, ea urmãreºte sã dezvãluie natura masculinã a contractului
social, pe care Pateman o gãseºte responsabilã de marginalizarea femeii în
societate: lãsate în afara acestui demers politic originar, femeile au fost prinse
într-un contract sexual, de subordonare, care le descalificã în competiþia pentru
drepturi politice. Concluzia Henrietei ªerban: dobândirea statutului femeii
de persoanã liberã reclamã includerea ei în spaþiul politic.
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Aceeaºi problemã a includerii, de data aceasta, a marginalului ca domeniu
al unor entitãþi absente din ontologia politicã liberalã tradiþionalã este abordatã
ºi în articolul Prevalenþa recesivului: repere filosofico-politice ale
marginalitãþii. În contextul unei discuþii mai largi asupra semnificaþiilor
filosofice ºi politice ale conceptului de marginalitate, Viorella Manolache
urmãreºte sã arate cã discursul politic marginal este o formã (re)activã de
participare ºi manifestare politicã de care discursul central nu mai poate face
abstracþie: nici excluzându-l, ºi nici punându-l sub control.
Studiile reunite sub titlul O nouã ontologie a globalizãrii? abordeazã
evoluþii internaþionale recente (sau relativ recente) cum ar fi criza economicã
internaþionalã, riscurile crescânde pe care le implicã utilizarea energiei nucleare
ºi dificultãþile transpunerii în legislaþia naþionalã a reglementãrilor internaþionale
privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare, contestarea în diverse forme
a omogenitãþii culturale, manifestãri neo-naþionaliste în spaþiul Uniunii
Europene. Asemenea evoluþii pun în discuþie unele dintre supoziþiile teoriilor
globaliste ºi ale unificãrii europene ºi reclamã o nouã ontologie a globalizãrii
care asumã diferenþele, fragilitatea, precaritatea ºi interdependenþele (Judith
Butler) drept condiþii ale lumii contemporane.
În Globalizarea discursului umanitarist: respectul valorilor democratice
în politica externã a Uniunii Europene, Victor Negrescu pune faþã în faþã
discursul umanitarist cu practica cooperãrii economice ºi politice, discuþie
aplicatã la cazul Uniunii Europene. De la discursul public al Uniunii Europene
ca promotor declarat al principiilor democratice ºi pânã la aplicarea de politici
ºi mecanisme reale care sã condiþioneze parteneriatul ei internaþional ºi
interesele ei de respectarea acestor principii, drumul este încã lung, pare sã
sugereze Victor Negrescu. Existenþa acestui decalaj ne face sã ne întrebãm
dacã nu cumva ne aflãm doar în faþa unui discurs public internaþional politically
correct.
Un fenomen care însoþeºte globalizarea într-una din formele ei particulare
de manifestare, aceea a Europei Unite, este naþionalismul, a cãrui explicaþie
încearcã s-o ofere Sorin Mitulescu în Naþionalismele europene  provocãri
ale globalizãrii sau supravieþuiri culturale?Interesat de identificarea originilor
ºi a particularitãþilor naþionalismului în Europa zilelor noastre, mai ales în
versiunea lui vest-europeanã, mai puþin cercetatã, Sorin Mitulescu este de pãrere
cã manifestãrile destul de intense ale neo-naþionalismului sunt un efect colateral
al globalizãrii - în cazul concret, al unificãrii europene. Datele care rezultã din
Euro-barometrul 71 din 2009 îi permit sã stabileascã o legãturã între atitudinile
euro-sceptice din þãri precum Lituania, Marea Britanie, Danemarca, Cipru ºi
Austria ºi anumite înclinaþii neo-naþionaliste prezente în aceste þãri. În aceastã
situaþie, sugereazã autorul, rãspunsul european la provocãrile globalizãrii trebuie
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sã fie deopotrivã cultural ºi politic, presupunând forme adecvate ale comunicãrii
politice.
În Critica globalismului fundamentalist, Sergiu Tãmaº plaseazã originea
actualei crize economice mondiale în setul de reguli neoliberale codificate sub
numele de Consensul de la Washington. Întrucât crizele pun în evidenþã
validitatea sau lipsa de validitate a unor doctrine economice ºi politice, într-un
orizont nu foarte îndepãrtat este de aºteptat ca principiile neoliberalismului
afirmate pânã la nivel de dogmã în timpul guvernãrilor Thatcher în Marea
Britanie ºi Reagan în SUA (mai exact de-reglementarea pieþelor ºi retragerea
statului din sfera economicã) sã fie cu severitate puse în discuþie. Ceea ce se
dorea a fi reguli universale de comportament, puse în aplicare prin instituþii
transnaþionale, vor trebui nuanþate ºi adaptate la exigenþe particulare. Studiul
lui Sergiu Tãmaº este provocator, cãci propune o nouã reflecþie: dacã anii
1989-1991 au marcat cãderea comunismului, se întrevede cumva posibilitatea
ca actuala crizã economicã sã înlãture modelul economic neoliberal care în
anii 80 a unificat Europa ºi a timorat economiile socialiste?
Articolul Rãspunderea civilã pentru danune nucleare: un concept al
societãþii de risc, semnat de Ionuþ Ciutacu, aduce în discuþie conflictul dintre
conºtientizarea riscurilor pe care le comportã energia nuclearã ºi interesele
divergente ale actorilor internaþionali (state, organizaþii internaþionale) care
îngreuneazã implementarea în dreptul intern a reglementãrilor internaþionale
privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare. Soluþionarea acestei probleme
ar presupune identificarea unor factori obiectivi pe baza cãrora comunitatea
internaþionalã sã poatã elabora politici unitare în domeniul rãspunderii civile
pentru daune nucleare, cu efecte implicite asupra exercitãrii în condiþii optime
a dreptului la un mediu sãnãtos.
Tranziþia de la regimul comunist la democraþie în þãrile Europei Centrale
ºi Rãsãritene îºi gãseºte expresia la nivelul teoriei politice în tematizarea unor
probleme noi ºi în regândirea altora tradiþionale. Între altele, ea a readus în
discuþie mai vechea dilemã: dacã intelectualul trebuie sã rãmânã în afara politicii
ºi, ca spectator angajat, sã o critice, sau dacã, dimpotrivã, el trebuie sã se
implice în viaþa politicã, devenind chiar un actor politic. Sondând modalitãþile
de legitimare a angajãrii politice a unei categorii de intelectuali români,
auto-intitulatã Grupul pentru Dialog Social, Camelia Runceanu sugereazã
în Engagement et production scientifique. Un projet à luvre chez les
intellectuels roumains cã activismul politic al acestor intelectuali de diverse
profesii (filosofi, sociologi, istorici, psihologi) se sprijinã pe o pretinsã autoritate
ºtiinþificã  noua identitate de politolog sau specialist în ºtiinþa politicã pe care
acest grup o revendicã.



∗∗

ww

w.

ed
itu

ra
un

iv
e

rsi
tar

a.r
o

Studiul academic al problematicii ontologiei politice este un proiect
ambiþios. Asociatã în mod tradiþional cu metafizica, deci cu un domeniu restrâns
al reflecþiei filosofice care viza analiza fiinþei, ontologia a fost privitã cu
rezerve ºi eliminatã din sfera preocupãrilor moral-politice. Întoarcerea spre
ontologie din ultimul deceniu (the ontological turn, cum este denumitã în
literatura anglo-americanã) este expresia nevoii de a examina cu mai multã
atenþie entitãþile asumate de teoriile noastre politice, semnificaþia conceptelor
prin lentilele cãrora vedem lumea politicã ºi acþionãm. Cãci, atunci când
susþinem o teorie politicã, noi asumãm implicit existenþa anumitor entitãþi,
considerând-o ca de la sine înþeleasã. Tematizate în mod explicit, adicã supuse
unui examen critic, asemenea entitãþi se pot dovedi problematice. Este cazul,
între altele, al cuplului ontologic individ-stat - pe care s-a construit modelul de
politicã dominant în lumea occidentalã începând din secolul 17 ºi pânã la
sfârºitul secolului 20 - care a devenit astãzi una dintre cele mai controversate
supoziþii ontologice ale teoriei liberale.
Analiza criticã a semnificaþiei conceptelor prin intermediul cãrora
înþelegem lumea politicã este indispensabilã progresului ºtiinþei politice. Dacã
acest volum reuºeºte sã convingã specialistul din domeniul ºtiinþei politice de
importanþa reflecþiei critice asupra disciplinei lui, fãcându-l sã realizeze cã
lumea social-politicã este un concept deschis, revizuibil aºadar la infinit, atunci
scopul principal al autorilor lui a fost atins.

Cecilia Tohãneanu
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În filosofia politicã a ultimelor decenii comunitarismul a constituit cel
mai redutabil rival teoretic ºi ideologic al liberalismului. Dupã valul criticii
de Stânga, în declin în anii 80, între filosofiile politice care ºi-au afirmat
potenþialul critic ºi au aspirat la statutul de alternative radicale la liberalism 
teoria criticã, anarhismul, feminismul, social-conservatorismul º.a. , doar
republicanismul catolic ºi comunitarismul s-au autodefinit ca purtãtoare ale
viziunilor unei noi moralitãþi ºi a unei noi societãþi1. Trebuia subliniat cã
însãºi confirmarea potenþialului critic al unor astfel de perspective a însemnat,
implicit, confirmarea, o datã mai mult, a liberalismului ca centru al studiilor
critice ale filosofiei politice, ca teorie politicã dominantã2, aflatã într-o etapã
de amplã proliferare tipologicã  libertarianismul anarhic al pieþei libere ºi
libertarianismul radical civil sau al drepturilor ºi instituþiilor legale,
neo-clasicismul liberal, dar ºi welfarismul, liberalismul social sau asistenþial, liberalismul conservator sau aristocratic.
Constituirea comunitarismului într-un al doilea sau nou val de
antiliberalism, într-o revãrsare proaspãtã de criticã a liberalismului, a fost
determinatã de apariþia, prin lucrarea lui John Rawls, A Theory of Justice (1971),
a liberalismului de inspiraþie neokantianã care a realizat turnura nouã a
liberalismului cãtre problemele justiþiei distributive. În esenþã, lucrarea lui
Rawls a reprezentat o reformulare ºi o sistematizare a liberalismului care cãuta
sã rãspundã, pe de o parte, criticilor de facturã clasic liberalã aplicate filosofiei
utilitariste. Utilitarismul, ca justificare dominantã a politicilor liberale înainte
1Nancy

L. Rosenblum, Introduction în vol. Liberalism and the Moral Life, edited by
Nancy L. Rosenblum, Harvard University Press, Cambridge and London, 1989, p. 4.
2 Vezi în acest sens Rosenblum, Introduction.
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de publicarea lucrãrii A Theory of Justice3, era interpretat ca fundament
inadecvat pentru drepturile ºi libertãþile de bazã individuale întrucât în numele
binelui social, al utilitãþii sociale ºi a celei mai mari fericiri posibile pentru
cât mai mulþi membri ai societãþii  în formularea lui John Stuart Mill 
puteau fi sacrificate sau diminuate anumite drepturi ale indivizilor sau
bunãstarea lor. Pe de altã parte, lucrarea lui Rawls rãspundea criticilor de Stânga
ale anilor 60 pentru care libertãþile burgheze liberale necesitau, pentru a fi
efective, o bazã materialã.
În manierã kantianã, Rawls a definit indivizii umani ca scopuri în sine,
iar drepturile individuale ca garante ale libertãþii individuale. Principiile
dreptãþii, cele care ar trebui sã coordoneze instituþiile politice, sociale ºi
economice, sunt, dupã Rawls, principii alese de indivizi raþionali, liberi ºi egali,
în scopul asigurãrii libertãþii lor. În mãsura în care a accentuat rolul raþiunii în
derivarea principiilor etice ºi politice ºi în mãsura în care a subscris tradiþiei
eticii kantiene, în principal tezei cã drepturile sunt deontologice, adicã
nereductibile la altceva sau explicabile prin altceva, contractualismul rawlsian
a fost identificat ca liberalism neokantian  ca, de altfel, ºi cel al criticilor sãi
cunoscuþi, Robert Nozick ºi Ronald Dworkin. Amprenta individualist liberalã
a teoriei lui Rawls datã de reformularea liberalismului pe o bazã kantianã4,
se regãseºte în ideea cã schiþarea, urmãrirea ºi revizuirea planurilor de viaþã
stau în puterea fiecãrui individ ºi în exigenþa, pentru fiecare, de a respecta
exercitarea aceloraºi puteri de autodeterminare de cãtre ceilalþi indivizi. Pentru
Rawls, din perspectiva individului, interesul ordinii celei mai înalte5 însemna
exercitarea capacitãþilor de autodeterminare într-un context al libertãþilor civile
ºi politice, care, ca atare, avea relevanþã nu în termenii maximizãrii utilitãþii
sociale, ci în cei ai libertãþii individuale. Neo-liberalismul kantian al lui Rawls
ar putea fi interpretat, de asemenea, ca fiind de Stânga în mãsura în care
teoria sa a dreptãþii este întemeiatã pe un concept al egalitãþii liberale care
solicitã cel puþin o compensare parþialã pentru talentele ºi inabilitãþile inegale.
De aceea, sistemul social este conceput astfel încât sã lucreze ºi pentru binele
celor mai puþin norocoºi la loteria geneticã. Pe scurt, Rawls a extins egalitatea
Vezi pentru aceastã problemã Daniel Bell, Comunitarianism and Its Critics, Clarendon
Press, Oxford,1993, p. 2 sqq.
4 Bell, Comunitarianism...., p. 3
5 Dupã ce în 1980 în Kantian Constructivism in Moral Theory ( Journal of Philosophy,
Sept. 1980) Rawls a reluat specificarea semnificaþiei conceptului de interes al ordinii
celei mai înalte (interest of the highest-order), dupã 1982, ca rãspuns la criticile
comunitariste, a respins filosofia moralã kantianã, pentru ca în 1993, în Political
Liberalism, sã respingã orice înclinaþie cãtre individualism a lucrãrii A Theory of Justice
ºi sã accentuaze valoarea reciprocitãþii ºi a vieþii asociative pentru politica liberalismului.
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liberalã dincolo de preocupãrile tradiþionale pentru drepturile civile ºi politice,
argumentând cã liberalismul solicitã de asemenea intervenþia guvernului pentru
a asigura o justã distribuire a resurselor materiale6. Aceastã justificare a
funcþiilor redistributive ale statului contravine principiului neutralitãþii statului
la care au fãcut referire, între alþii, Bruce Ackerman, Ronald Dworkin, Charles
Larmore, în esenþã, principiul respectãrii de cãtre stat a libertãþii egale a
indivizilor de a-ºi defini ºi urma concepþia de viaþã bunã ºi de a-ºi folosi
capacitãþile de autodeterminare.
A Theory of Justice a constituit punctul nodal al dezbaterii, devenitã
centralã în gândirea politicã anglo-americanã a anilor80, cea între liberalismul
ilustrat de Rawls ºi definit ca individualism ºi filosofia criticã ce i s-a contrapus
printr-o ontologie socialã ºi relaþionalã ºi printr-o teorie moralã. Ca atare, ea a
fost consideratã adevãratul catalizator al renaºterii sau regenerãrii filosofiei
politice. Reacþiile critice pe care le-a generat, unele devenite de notorietate7,
altele, deºi consistente, mai puþin invocate ºi discutate8, s-au dovedit esenþiale
pentru apariþia a ceea ce s-a numit comunitarism. Filosofia construitã de autorii
lor, care nu se identificã ei înºiºi ca fiind comunitariºti9, dar care, aproape
unamim, sunt apreciaþi ca ilustrativi pentru argumentele comunitarismului, a
6

Bell, Comunitarianism.., p. 3.
Liberalism and the Limits of Justice (1982) a lui Michael J. Sandel, Shere of Justice
(1983) semnatã de Michael Walzer, After Virtue. A Study in Moral Theory (1984) de
Alasdair MacIntyre, Sources of the Self. The Making of Modern Identity (1989) a lui
Charles Taylor.
8 Roberto Unger, Knowledge and Politics (1975) ºi Politics. A Work in Constructive
Social Theory (1987), David Miller, Social Justice (1976) ºi Market, State and Community
(1989), Sheldon Wolin, Politics and Vision (1960) º.a.
9 Charles Taylor, de pildã, cu referire la dezbaterea liberalism-comunitarism, vorbeºte
de echipa L (Rawls, Dworkin, Thomas Nagel ºi T.M.Scanlon) ºi de echipa C (Michael
Sandel, MacIntyre, Walzer), dar, dupã Miller, nu se aratã entuziasmat sã poarte culorile
echipei (David Miller, Communitarianism. Left, Right and Centre, în Dan Avnon
and Avner de-Shalit (coordonatori), Liberalism and Its Practice, Routledge, London
and New York,1999, p.171), ci, foarte precaut în a-ºi declina identitatea comunitaristã,
afirmã cã apãrã o definiþie recunoscutã a vieþii bune necesarã societãþii democratice
(Charles Taylor, Cross-Purposes: The Liberal  Communitarian Debate în vol.
Philosophical Arguments, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London,
England, 1995, p.182), cã se identificã cu linia de gândire ce apãrã holismul, ontologia
diferitã de atomism (p. 199) ºi relaþiile dintre identitate ºi comunitate. Alasdair MacIntyre
în After Virtue ºi în luãrile de poziþie ulterioare (de pildã, A Partial Response to My
Critics în vol. After MacIntyre edited by J. Horton and S. Mendes, Polity Press, Cambridge,
1994) se disociazã de comunitarism ºi este sceptic în legãturã cu posibilitatea de a remodela
societãþile moderne dupã modele sistematic comunitariste. Michael J. Sandel, deºi în
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fost identificatã ca fiind comunitarismul. Ca atare, filosofia comunitarismului
este un construct ºi procesul prin care s-a construit este o citire interpretativã
a unui ºir de texte care pot fi considerate ca având în comun un numãr de teme
metodologice ºi de substanþã, pe care le-au distilat, rezumat ºi reexprimat10.
Pe de o parte, ea reprezintã rafinarea formelor de criticã a individualismului
liberal într-o construcþie filosoficã, comunitarismul filosofic, ce înglobeazã
o poziþie metodologicã antiuniversalistã, o ontologie antiindividualistã ºi o
eticã a valorilor sociale. Pe de altã parte, ea a reflectat un ansamblu de teorii ºi
analize ale idealului de comunitate, ale instituþiilor politice ºi sociale necesare
pentru realizarea acestui ideal, subsumabil comunitarismului politic11.
Redefinirea comunitaristã a liberalismului
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Ceea ce dã specificul filosofiei comunitarismului este, din punctul meu
de vedere, sistematizarea tipicã a argumentelor social construcþionismului,
relaþionismului, interpretativismului în fundamentarea unei teorii morale ºi
politice a «societãþi bune» ºi a sinelui responsabil, o sistematizare
paradigmaticã clãditã pe ceea ce s-ar putea numi semnificative diferenþe
intraparadigmatice12. Acestea sunt datorate construcþiilor preponderent
abstracte ºi tehnice ale unor gânditori de anvergurã care au creat un curent
reprezentativ în gândirea politicã actualã prin reacþii critice originale ºi adesea
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1984, în introducerea la Liberalism and its Critics (editatã de Michael Sandel, Blackwell,
Oxford), se recunoºtea comunitarist, în lucrarea sa recentã Democracys Discontents
(Belknap Press, Cambridge, 1996) se considera republican (pentru aceastã problemã
vezi Miller, Communitarianism. Left..., p.171). De asemenea, Michael Walzer, în Sphere
of Justice critica din perspectivã comunitaristã metodologia liberalã universalistã, în
1990 ( în The Communitarian Critique of Liberalism, Political Theory 7/Feb. 1990)
respinge versiunile americane curente ale criticii comunitariste pentru a oferi o
versiune criticã proprie mai deschisã spre încorporarea în politica liberalã sau
social-democratã (vezi în aceastã privinþã Bell, Comunitarianism.., p. 17)
10 Elisabeth Fraser, The Problems of Communitarian Politics. Unity and Conflict, Oxford
University Press, Oxford, 1999, p. 21.
11 Elisabeth Frazer, în modelul sãu de prezentare a principalelor direcþii ale
comunitarismului, a analizat pe lîngã comunitarismul filosofic, comunitarismul politic ºi
vernacular or lay communitarianism. Vezi Frazer, The Problems...., cap.
Communitarianism. Philosophical and Political.
12 Vezi Seyla Benhabib, Autonomy, Modernity, and Community: Communitarianism
and Critical Social Theory in Dialog în vol. Cultural-Political Interventions in the
Unfinished Project of Enlightenment edited by Axel Honneth, Thomas McCarthy, Claus
Offe, and Albrecht Wellmer, translations by Barbara Fultner, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, and London, England, 1997, p. 55
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complementare la individualismul liberalismului de cotiturã al lui John Rawls
ºi care au avut ºi au rezerve importante faþã de încadrarea lor în cadrele unei
paradigme. În ciuda acestor diferenþe, presupoziþiile filosofice ºi metodologice,
preferinþele instrumentale ºi, îndeosebi, direcþiile de cercetare ºi argumentare,
contureazã o structurã tip care a fost rezumatã fie ca epistemologie criticã ºi
criticã politicã a liberalismului13, fie ca antropologie politicã anti-individualistã ºi ca set de principii politice prescriptive14, fie ca poziþie
ontologicã holistã (versus atomistã) ºi ca opþiune moralã ºi politicã
(susþinere) colectivistã (versus individualistã)15. Una dintre cele mai
relevante cuprinderi, în opinia mea, a temelor comune seriei de poziþii critice
faþã de concepþia liberalã individualistã a persoanei, de raþionalitatea liberalã
întemeiatã pe drepturi ºi fenomenologia liberalã a valorii, dar ºi a poziþiilor
pozitive sau constructive comunitariste, este cea rezumabilã la teza
ontologicã sau metafizicã, teza eticã ºi teza metodologicã16.
Într-o formã schematizatã, teza ontologicã sau metafizicã, sprijinitã pe
asumpþiile filosofiei sociale constructiviste prin excelenþã, vizeazã, în ordinea
formãrii individului, nereductibilitatea ºi semnificaþia colectivelor, instituþiilor,
relaþiilor, semnificaþiilor sociale etc17. Teza eticã concentreazã atât argumentele ce vizeazã rolul valorilor pentru individul ca atare, dar mai ales
pentru individul social, pentru comunitate sau societate, cât ºi argumentele
legate de importanþa valorilor sociale (neglijate în individualism) precum
reciprocitatea, încrederea, solidaritatea, tradiþia etc Teza metodologicã a
comunitarismului concentreazã critica principiilor etice ºi politice fundamentale
cu pretenþii de valabilitate universalã. Dupã cum am arãtat deja, comunitariºtii
argumenteazã particularismul principiilor etice ºi a valorilor (interpretarea ºi
rafinarea valorilor) funcþie de modurile de viaþã ale comunitãþilor determinate,
funcþie de multitudinea ºi diversitatea contextelor sociale ºi a actorilor sociali.
Cele trei teze subsumeazã desfãºurarea criticã ºi constructivã anti-individualistã sau raportarea la temele considerate centrale în modelul liberal de
facturã individualistã: individualitatea, autonomia, raþionalitatea dezangajatã,
raportarea la o teorie coerentã care defineºte sinele ca fiind în mod ideal
raþional, capabil de alegere, afirmare ºi conºtiinþã de sine, ca fiind liber de
orice ataºamente emoþionale ºi tradiþionale, nevroze sau superstiþii, ca
necesitând protecþie faþã de stat, de ingerinþe sociale ºi cele venite din partea
13

Benhabib, Autonomy..., p. 41 sqq.
Miller, Communitarianism. Left..., p. 172 sqq.
15 Taylor, Cross-Purposes..., p. 181 sqq.
16 Fraser, The Problems..., p. 21 sqq.
17 Fraser, The Problems..., p. 21.
14
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altor indivizi, prin garantarea drepturilor de cãtre o sferã politicã ºi juridicã
precis delimitatã, dominatã de o putere suveranã, dar constituþionalã, ca sine
capabil de realizare atât în sfera privatã, ºi ea precis delimitatã, cât ºi (sub
aspectul libertãþii individuale) într-o societate civilã în care dominante sunt
relaþiile de piaþã, contractuale, garantate de supremaþia dreptului (the rule of
law)18.
Tezele comunitarismului, care circumscriu tiparul critic la adresa
modelului liberalismului individualist, pot fi acceptate, conform opiniei
Elisabethei Fraser, ca relevante în ordinea generãrii unor inferenþe expresive
pentru profilul ideatic al comunitarismului. Cea mai importantã poate fi
rezumatã la respingerea ideii de sorginte clasic liberalã dupã care individul se
aflã sau ar trebui sã se afle într-o relaþie directã, nemediatã cu statul ºi cu
societatea, demantelat de centrele tradiþionale ale autoritãþii (familii, biserici,
localitãþi etc. care il ameninþã) ºi protejat legal faþã de acestea prin drepturile
care îi garanteazã libertatea. Fraser aminteºte, în acest sens, între consideraþiile
de referinþã asupra tranziþiei cãtre societatea modernã  în care centrele
difuze de putere ºi autoritate sau formaþiunile de status ºi grupurile ºi reþelele
locale... încorporeazã indivizii ºi stau între ei ºi puterea suveranã19  pe
cele oferite de Alexis de Tocqueville, Émile Durkheim ºi Ferdinand Tönnies,
ºi pe cele ale lui Robert A. Nisbet, relevante asupra naturii perene a înfruntãrii
dintre idealurile de libertate individualã ºi comunitate. În schema liberalismului
tradiþional, aceste centre au fost înlocuite cu egalitatea formalã a tuturor
indivizilor faþã de autoritatea centralã a statului, o egalitate exprimatã direct în
relaþiile indivizilor cu instituþiile birocraþiei de stat ºi cu instituþiile judecãtoreºti.
Comunitarismul reprezintã reversul proiectului liberal al eliberãrii indivizilor
de sub centrele tradiþionale ale autoritãþii ºi al erorii de a pune sub semnul
egalitãþi puterea ºi opresiunea, de a subestima rolul interdependenþelor dintre
indivizi20. Din perspectivã comunitaristã, individul independent, subiect
pentru puterea de stat ºi socialã, reprezintã o idealizare a teoriilor liberale, în
fapt, identitatea sa fiind definitã de status-urile ºi rolurile sociale pe care le
deþine, de reþelele sociale ºi instituþiile intermediare cãrora le aparþine.
În al doilea rând, comunitarismul contraargumenteazã teza definitorie
pentru individualismul liberalismului clasic dupã care piaþa liberã, nereglementatã, constituie instituþia socialã esenþialã ºi ideea cã relaþiile libere de
piaþã reprezintã un drept particular ºi, chiar, pattern-ul natural al relaþiilor
umane. Pentru comunitariºti, tranzacþiile specifice pieþei libere reflectã
angajarea individualã instrumentalã, interesatã-de-sine (self-interested), ºi nu
18

Fraser, The Problems..., p. 17.
Fraser, The Problems..., p. 22.
20 Fraser, The Problems..., p. 22.
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