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O SCHIMBARE DE PARADIGMĂ 

Dacă prin paradigmă înţelegem ceea ce împărtăşesc membrii unei comunităţi, constelaţia de convingeri, 
valori, metode înăuntrul căreia ei formulează întrebări şi elaborează răspunsuri, atunci avem motive să 
spunem că, fie şi în grade diferite, trăim în Europa cursul unei schimbări de paradigmă. Problemele noastre de 
viaţă şi interogaţiile culturale trec pe nesimţite din paradigma naţională, care a avut o rută lungă în cultura 
europeană, în paradigma europeană. Pentru a înţelege trecerea, să facem o succintă evocare.

Reactivi la adoptarea limbii franceze de către elita intelectuală, ca şi la influenţele iluminismului, romanticii 
germani au argumentat teza după care fiecare limbă încorporează un Volksgeist, iar popoarele au contribuţii 
specifice la civilizaţia comună a umanităţii. Herder, în celebrele sale Idei privind filosofia istoriei umanităţii, 
şi, apoi, Fichte, în nu mai puţin celebrele Scrisori către naţiunea germană, au profilat această teză prin care 
istoria culturală a fost scindată în cultura diverselor naţiuni. Dacă luăm în seamă împrejurarea că, atunci când 
a fost vorba de cultură, în romantism s-a considerat ceea ce ţine de sentiment, mai curând decât ceea ce este 
elaborare a raţiunii, „sufletul“ mai degrabă decât „intelectul“ formalizant, putem spune că prin cultura unei 
naţiuni s-a avut în vedere o „putere spirituală“, localizabilă în fazele iniţiale ale istoriei, propriu-zis în folclor. 
În folclor s-au căutat, apoi, de către ideologii specificului naţional, coordonate naţionale, care au trecut, pentru 
adepţii naţionalismului politic, ca un fel de cadru normativ al mişcării culturale naţionale. În variantele 
degradate ale acestei direcţii, scriitorii folclorizanţi au fost transformaţi în figuri tutelare ale culturilor 
naţionale, identificate cu stadiile lor premoderne.

În variantele inspirate de iluminism, această direcţie s-a legat de credinţa că înflorirea culturală a naţiunilor 
generează înflorirea culturii umanităţii. Giuseppe Mazzini a profilat această credinţă răspândită în Europa 
Occidentală la mijlocul secolului trecut. Prin serviciul adus naţiunii lor, oamenii îşi îndeplinesc datoria de a 
servi semenii şi pe Dumnezeu, iar naţiunea are esenţialmente o misiune de a civiliza şi a face ca civilizaţia să 
înainteze. Credinţa trece în Europa Răsăriteană şi ia o formă mai simplă, desprinsă de metafizica religioasă în 
care ea era încadrată în Occident. George Călinescu o exprimă încă o dată, în această formă, când postulează 
că o operă artistică câştigă în universalitate pe cât exprimă specificul naţional.

Paradigma naţională stă pe câteva asumpţii – compatibilitatea tuturor scopurilor naţionale, capacitatea de 
universalizare imanentă „perspectivelor“ naţionale, relativismul adevărului şi al celorlalte valori – care nu s-
au confirmat. Critici puternice, ce vizau paseismul pe care-l încurajează, conflictul cu nevoile de modernizare, 
încurajarea şi legitimarea pe care naţionalismul a oferit-o mereu corupţiei şi impostorilor, au subminat 
succesul paradigmei naţionale. Mai mult, „din momentul în care statele europene au câştigat în putere şi 
încredere în sine, ele au împins frontierele lor în afară, atât în Europa, cât şi pe glob, într-un val de expansiune 
imperială. Însuşi statul-naţiune a început să-şi pară prea mic pentru a putea îndeplini scopuri naţionale. 
Scriitori şi politicieni au început să proclame «misiunea civilizatoare» pe care au avut-o, de a aduce lumina 
valorilor lor naţionale în ungherele întunecate ale lumii [...] Astfel de tendinţe expansioniste au creat conflicte 
naţionale crescânde, care au fost raţionalizate în limbajul pseudo-darwinian ca luptă pentru supravieţuirea 
celui mai adaptat [...] În asemenea sentimente, inspiraţia originală din spatele principiului autodeterminării 
naţionale a fost complet obscurizată“ [1] .

Europa Occidentală a conştientizat lacunele paradigmei naţionale, care a dominat-o lungă vreme, şi a trecut, 
economic, politic, dar şi cultural, la o nouă paradigmă, care integrează interogaţiile, chiar şi pe cele 
„naţionale“, prin originea, sfera şi semnificaţia lor, într-o abordare europeană. Orizontul naţional este înscris 
în orizontul mai cuprinzător, dar tot mai puţin abstract, al continentului nostru. În factualitatea vieţii, cetăţenia 
europeană creşte astăzi natural pe soclul cetăţeniei statelor naţionale şi capătă încet primatul în raport cu ea.
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Şi pentru Europa Răsăriteană asumarea paradigmei europene este astăzi o condiţie de relevanţă culturală şi, 
poate mai acut, de supravieţuire. Numai iluzoriu relevanţa culturală se atinge relansând paradigma naţională 
de acum un secol sau mai mult. Oricât ar fi recondiţionată, pur şi simplu ea este în contratimp cu experienţele 
acceptate de lumea civilizată de azi, iar cultivarea ei este definitiv contraproductivă. Şi aici, inclusiv în 
România, schimbarea de paradigmă, de la cea naţională, la cea europeană, este o chestiune de luciditate şi, în 
definitiv, de responsabilitate.

Pe fondul acestei schimbări de paradigmă sunt astăzi, într-un anumit sens, de reluat, în alt sens, de consolidat, 
şi, în sfârşit, într-un al treilea sens, de lansat pur şi simplu studiile europene. Desigur, când vorbim de studii 
avem în vedere o specie de lucrări, distinctă, de pildă, de comentariu, articol, eseu, prin aceea că ea presupune 
abordarea unei probleme în perspectiva dezlegării proprii, pe baza parcurgerii cuprinzătoare a datelor şi a 
literaturii problemei, pe baza analizei dezlegărilor rivale, a cercetării sistematice [2] . Iar când vorbim de 
studii europene avem în vedere astfel de lucrări referitoare la problemele culturii şi civilizaţiei europene.

Studiile europene sunt astăzi mai întâi de reluat. Afirmaţia are sens dacă considerăm împrejurarea că unul din 
efectele paradigmei naţionale a fost îngustarea progresivă a sferei şi, desigur, a orizontului cercetărilor şi 
reflecţiilor consacrate problemelor europene. Înăuntrul acestei paradigme s-au produs monografieri ale 
culturilor naţionale, în particular ale filosofiei, literaturii, istoriei, ştiinţelor, chiar şi ale tehnicii, socotite 
„naţionale“, care au etalat date mai puţin notorii ale culturii europene. Dar înăuntrul acestei paradigme, şi 
chiar ca un efect direct, cercetările şi reflecţiile s-au restrâns tendenţial la subiecte „naţionale“. Restrângerea a 
mers până acolo încât comparatistica a fost practic distrusă. Ea a mai rămas oarecum vie în literatură, foarte 
modest în istorie şi filosofie, dar în economie, în drept, de pildă, cercetările „naţionale“ ca subiect sunt rupte 
de cercetări mai cuprinzătoare. Sunt „specialişti“ care nu ascund faptul că posedă cunoştinţe ce privesc doar 
„economia naţională“, doar „dreptul naţional“ şi nu se sinchisesc de împrejurarea că în cunoaştere, şi cu atât 
mai mult în ştiinţă, există fapte ce ţin de viaţa naţiunilor, dar nu există propriu-zis teoreme „naţionale“. Iar 
mass-media ţin isonul acestei mentalităţi izolaţioniste, ba chiar o cultivă pe scară largă, promovând o tehnică 
ce prezintă necomparativ performanţele propriei populaţii şi fără a considera în vreun fel consecinţele 
performanţelor. În optica mentalităţii izolaţioniste este în fond european tot ceea ce se produce în Europa sau 
cel puţin este în Europa. Ca şi cum devii european prin simplul fapt că respiri aerul ţinuturilor de la Atlantic 
încoace! În orice caz, acolo unde mentalitatea izolaţionistă este puternică studiile europene sunt pur şi simplu 
de reluat, dacă cumva ele au fost începute vreodată.

Aceste studii, spuneam, sunt de consolidat. Afirmaţia are sens dacă considerăm împrejurarea că paradigma 
naţională a încetat să fie necondiţionat împărtăşită în abordările occidentale ale problemelor europene şi a fost 
practic absorbită, o dată cu crearea Micii Europe şi lărgirea ei, în paradigma europeană. Apar studii europene 
care înseamnă cercetarea problemelor comune entităţilor naţionale sub premisa trecerii acestora, în mod 
voluntar, în competenţa instanţelor supranaţionale stabilite în comun. În ultimul deceniu, şi mai ales în anii de 
după 1989, literatura consacrată construcţiei Uniunii Europene şi, deci, a Europei Occidentale ca o entitate nu 
numai economică, ci şi administrativă şi politică, a proliferat. Ea este concentrată asupra aspectelor politice, 
juridice şi instituţionale implicate în articularea, cu mijloacele democraţiei şi pe baza valorilor democraţiei 
pluraliste, a noii Europe, ca rezultat al unei noi tentative de unificare a continentului. În acest context, studiile 
europene sunt, evident, ceva de consolidat.

În sfârşit, studiile europene, spuneam, de asemenea, sunt de lansat. Afirmaţia are sens dacă considerăm 
împrejurarea că Europa unificată se poate atinge numai dacă ea se sprijină pe ceea ce geografic şi istoric este 
Europa şi dacă ea încearcă să integreze ceea ce aparţine culturii ei. Europa unificată presupune studii care 
parvin la fundamentele comune entităţilor naţionale de pe continent şi privesc faptele istorice, sociale, 
culturale din perspectiva acestor fundamente comune şi a unui posibil viitor comun. Europa unificată este 
rezultatul promovării paradigmei europene, aşa cum Europa ultimelor două secole a fost rezultatul promovării 
paradigmei naţionale. În acest sens, deci ca investigaţie a faptelor în orizontul dat de existenţa unui fundament 
european şi a unei perspective de regăsire a acestuia şi de reunificare, studiile europene sunt de lansat.

http://idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri/AndreiMarga/FilosofiaUnificariiEuropene.html#_ftn2


Concepute ca o cercetare a problemelor apărute în spaţiul european, în diferite entităţi naţionale profilate în 
cadrul lui sau între acestea, ca o transgresare a limitelor fiecăreia, înăuntrul paradigmei europene, adică 
considerând fundamentul comun diverselor culturi naţionale de pe continent şi în orizontul unificării 
europene, studiile europene nu devin atât de generale încât să se rupă de cercetări factuale. Studiile locale, 
studiile regionale şi studiile interregionale, precum şi studiile naţionale şi studiile internaţionale, axate pe 
probleme europene, sunt în fapt studii europene. Calitatea aceasta nu este dată de sfera interogaţiilor, ci mai 
curând de paradigma care se promovează. Împărtăşirea paradigmei europene, împreună cu asumarea de 
probleme europene stabilesc apartenenţa unei cercetări la sfera studiilor europene.

Ca orice altă specie de studiu (studii americane, studii clasice, studii antice etc.), şi studiile europene au 
diferite grade de relevanţă. Din acest punct de vedere, în situaţia actuală, studiile de literatură europeană se 
prezintă ca studii europene. În multe universităţi, studiile europene sunt confundate cu studiile de literatură 
europeană, aşa cum, frecvent, studiile americane sunt reduse la cercetarea literaturii americane. Se poate 
admite că literatura este oricând un bun indicator al pattern-urilor mentalităţilor şi comportamentelor, dar nu 
se poate ocoli adevărul că cercetarea ei nu este suficientă pentru a cunoaşte o comunitate. Realitatea factuală a 
acesteia nu este absorbită de realitatea trăită pe care o exprimă literatura. Ea conţine, de asemenea, date pe 
care abia cercetarea tipului de ştiinţă şi de tehnologie, organizarea economiei, a instituţiilor şi formării deciziei 
politice, a legitimării, a autointerpretărilor, le poate reda. De aceea, relevanţa studiului literaturii este 
circumscrisă. 

Dar studiile europene sunt confundate adesea cu cercetarea a ceea ce s-a petrecut în Europa. Aici este în joc 
conceptul trivial al studiilor europene. Se consideră că, întrucât un subiect este luat din sfera vieţii la un 
moment dat în Europa, studiul lui este, prin aceasta, european. Sunt însă manifestări în viaţa europeană care 
nu au nimic european ca provenienţă, stil, concepte etc. Nu sunt europene legitimarea charismatică, 
aritmologia mistică, medicina fachirilor etc., chiar dacă Europa nu a fost ferită de ele. Pe de altă parte, au fost 
evenimente în viaţa europeană din trecut care nu au avut urmări semnificative pentru istoria ulterioară a 
localităţilor, ţărilor, regiunilor şi continentului. Fireşte, nu avem un criteriu riguros de departajare a studiilor 
consacrate faptelor europene, dar putem departaja relevanţa lor. Sub acest aspect, o relevanţă are un 
eveniment din psihologia animistă a antichităţii şi alta un eveniment din psihologia experimentală a secolului 
nostru. Aici relevanţa se judecă în raport cu repercusiunile unui eveniment într-o serie ce exprimă specificul 
european. Dacă generalizăm acest criteriu, atunci putem considera întemeiat că relevanţă mai mare au seriile 
(ştiinţifică, tehnică, economică, juridică, politică etc.) începute în epoca modernă. Studiile europene sunt, în 
esenţă, studii ale Europei moderne.

Ştim, însă, că în istoria europeană modernă se produce la un moment dat încă o cotitură: organizarea 
europeană pe principiul separării entităţilor naţionale intră în criză, iar, pe de altă parte, o nouă organizare, 
bazată pe principiul unităţii europene, a devenit o problemă şi o preocupare practică nemijlocită. Rămânând 
concentrate asupra Europei moderne, studiile europene tind să devină, pe acest fond, studii ale unificării 
europene. Aceasta, în primă instanţă, din punct de vedere tematic. Literatura cea mai substanţială în sfera 
studiilor europene este acum literatura construcţiei Uniunii Europene. Dar studiile europene devin studii ale 
unificării europene şi din alt punct de vedere: cel al perspectivei de abordare. Este un principiu consacrat în 
abordările istorice acela că formele mai dezvoltate permit înţelegerea formelor mai simple, incipiente. Hegel 
l-a aplicat în filosofia sa a istoriei, în care a căutat să înţeleagă istoria universală plecând de la perspectiva 
deschisă de Reformă, a libertăţii conştientizate de fiecare persoană umană. Eliberat, însă, de finalism, 
principiul rămâne viguros şi oferă un excelent reper pentru a reconstitui inteligibil o istorie derutantă cel puţin 
prin volumul faptelor. Ca urmare, studiile europene îşi capătă calitatea de europene cu siguranţă atunci când 
pleacă de la perspectiva unificării europene, chiar dacă subiectele şi baza lor factuală preced, în timp, 
considerabil, procesul efectiv, conştient angajat, al construcţiei Uniunii Europene.

Studiile europene sunt, prin natura lor, pluridisciplinare, căci ele ţintesc la a descrie, a conceptualiza, a explica 
şi a înţelege o realitate ce nu se lasă epuizată de o singură disciplină. În plus, complexitatea crescută a vieţii în 
modernitatea târzie desfide, în general, abordările tradiţionale, monodisciplinare. Avem, în continuare, studii 



europene monodisciplinare şi rămâne esenţial ca diviziunea disciplinară a cunoaşterii să fie păstrată şi chiar 
ascuţită. Revenirea în spatele diviziunii disciplinare ar fi tot atât de catastrofală ca şi întoarcerea în spatele 
diviziunii activităţilor. Modernitatea târzie ne pune frecvent în faţa unei specializări disciplinare atât de 
ascuţite, încât riscă să nu mai înţeleagă obiectul, pentru că, în fapt, după fragmentări excesive, pe plan 
abstract, nu se mai operează cu el. Dar nu putem face faţă modernităţii târzii revenind în urma ei, fără să 
trebuiască să plătim preţul insuportabil al elementarismului. Soluţia este mai curând un pluridisciplinarism 
sănătos, susţinut de o comunicare interdisciplinară continuă. Nu renaşterea elementarismelor premoderne, ci 
abia o profundă filosofie a comunicării poate ţine piept modernităţii târzii, căci doar ea este la nivelul de 
complexitate al acesteia.

Cercetarea pluridisciplinară este caducă şi se dizolvă în abordări izolate, asamblate doar nominal, dacă nu este 
susţinută de un cadru conceptual care, la rândul lui, să permită formularea întrebărilor. Or, cu întrebările 
începe cercetarea, iar de calitatea întrebărilor depinde calibrul cercetării. Întrebările înseşi au însă un prealabil 
conceptual. Acest prealabil poate avea diferite ranguri de generalitate şi este de multe ori relativ la disciplinele 
conturate pe harta cunoaşterii specializate. El este cu atât mai specificat cu cât o disciplină a avansat mai mult 
spre maturizare. Atunci când cadrul disciplinar există, este normal ca întrebările să ţină seama de el. Altfel 
spus, se face un pas înapoi atunci când o întrebare care se poate pune precis şi specializat este trecută pe 
nesimţite în registrul întrebărilor mai generale. Spus cât se poate de simplu, se poate formula o întrebare 
generală şi, deci, se poate filosofa practic în legătură cu orice, dar este mereu contraproductiv ca, atunci când 
există o perspectivă disciplinară, ea să fie abandonată în favoarea unei abordări filosofice. Nu se poate face o 
separare spaţială a disciplinelor particulare, pe de o parte, şi a disciplinei integratoare care este filosofia, pe de 
altă parte, dar se poate pretinde ca o abordare particulară să nu fie luată drept filosofie şi, de asemenea, ca 
abordările particulare să nu fie substituite cu o abordare filosofică, atunci când ele sunt posibile.

Când apar alternative în dezlegarea unei probleme formulate înăuntrul unei discipline, când abordările, fie şi 
disciplinare, angajează nu doar realităţi date, ci şi proiecţii ale realităţilor virtuale – cel puţin în aceste situaţii 
– abordarea filosofică este inevitabilă şi indispensabilă. Chiar analize foarte formalizate includ asumpţii 
filosofice, pe care de multe ori le tăinuiesc. Studiile europene întâlnesc astfel de situaţii: alternative de 
dezlegare a unor probleme esenţiale înăuntrul disciplinelor, angajarea realităţii virtuale a Europei. Mai cu 
seamă în ultimul caz este reclamată o abordare filosofică. Spus cât se poate de precis, este aici vorba de o 
filosofie a unificării europene ca reflecţie sistematică asupra problemelor filosofice întâmpinate de procesul 
unificării europene, în vederea conturării cadrului conceptual al studiilor europene, fie ele şi specializate 
disciplinar.

Filosofia a făcut în secolul actual progrese mai mari decât în întreaga ei istorie anterioară. Dar, cel puţin în 
Europa Răsăriteană, inclusiv la noi, ea riscă o nouă marginalizare în sfera culturii. Faptul are, cred, explicaţii 
interioare disciplinei: paseismul, concretizat în întoarcerea multor filosofi cu faţa spre trecut, împreună cu 
reluarea de tradiţii oarbe la realităţile de azi şi, oricum, incapabile să le înţeleagă; confundarea filosofiei cu 
minore exerciţii artistice, în cazul mai bun eseistice; substituirea interogaţiilor disciplinare, chiar atunci când 
ele sunt posibile, cu întrebări filosofice cărora, în fapt, li s-a dat demult răspuns; substituirea ilicită a 
consideraţiilor despre realitate cu exprimarea trăirilor realităţii. Faptul are, însă, şi explicaţii exterioare 
disciplinei, ce ţin, în fond, de proliferarea, chiar printre specialişti, a opiniei false după care filosofia nu este 
implicată în ceea ce ei fac, în calitate de specialişti, ci începe din momentul în care ei şi-au încheiat rolul. Din 
această marginalizare filosofia nu poate ieşi fără reflexivitate asupra propriei condiţii. Ea înseamnă, înainte de 
toate, a căuta o nouă poziţie în cunoaştere, încât să se poată păstra rolul filosofiei de a integra experienţa 
umană a lumii, dar fără pretenţia de Letztbegründung; a prelua datele ştiinţelor pentru a le elucida sensul şi 
condiţiile posibilităţii lor, dar nu pentru a le generaliza neapărat.

În coordonatele menţionate ale studiilor europene, volumul Filosofia unificării europene este o tentativă de a 
stabili un cadru conceptual, filosofic, pentru aceste studii, orientat, în funcţie de stadiul lor, spre aspectele 
fundamentale: specificul Europei şi criza europeană; unificarea europeană; probleme filosofice cardinale ale 
unificării europene şi rezistenţele pe care ea le întâmpină. Folosind abordări disciplinare (economie, ştiinţe 



politice, sociologie, istorie etc.), ea caută să degajeze latura filosofică şi să o susţină, la distanţă de redarea 
pozitivistă a ceea ce este, dar şi de alunecarea uzuală în generalizări fără temei suficient, ce este încurajată de 
temele generoase, aflate în controversa publică.

Pentru a desemna procesul care a dus la formarea Comunităţii Europene şi, după 1993, o dată cu adoptarea şi 
punerea în aplicare a acordului de la Maastricht, a Uniunii Europene, se foloseşte, în mod uzual, termenul de 
integrare europeană. În volumul de faţă se foloseşte un termen oarecum mai radical, cel de unificare 
europeană. Nu cumva acest radicalism riscă să rămână expresia unui pios deziderat, pe care realitatea îl 
contrazice pas cu pas? Să ne oprim asupra acestei diferenţe terminologice şi asupra argumentelor în favoarea 
adoptării termenului de unificare europeană.

Iau ca reper volumul editat de William Wallace, The Dynamics of European Integration (1990), care, aşa cum 
titlul indică, se ocupă direct de procesul ai cărui contemporani (şi participanţi, acum mai mult potenţiali, dar, 
totuşi, participanţi) suntem, mai curând decât de rezultatul momentan al procesului. Aici editorul foloseşte 
termenul de integrare europeană, dar, în fapt, gândeşte premeditat unificarea europeană. El remarcă pe drept 
inflaţia de teorii ale integrării, care s-a petrecut în anii '50 şi '60 şi a fost secondată de o atmosferă de 
insatisfacţie în privinţa rezultatelor faptice ale programelor. În anii '80 guvernele vest-europene şi Comisia 
Europeană au relansat procesul. Dar, din când în când, în legătură cu contexte create de alegeri, 
referendumuri, sondaje etc., atmosfera de malaise se aşterne în viaţa publică, printre intelectuali şi chiar în 
opinia de zi cu zi [3] . În orice caz – aceasta este observaţia pe care vreau să o fac pornind de la aceste remarci 
– trebuie să ne aşteptăm la paşi înainte, dar şi la reculuri sau măcar stagnări ale procesului de articulare a noii 
Europe. Corespunzător, atmosfera poate alterna combinaţii de euforie şi pesimism, iar credibilitatea se 
distribuie între varianta moderată a integrării şi perspectiva mai radicală a unificării.

Dincolo însă de atmosferă, este de subliniat împrejurarea că termenul de integrare europeană acoperă mai bine 
ceea ce s-a petrecut până acum în Europa Occidentală: o cuplare a economiilor şi instituţiilor, de la cele 
juridice, trecând prin cele educaţionale, la cele culturale, în aşa fel încât Comunitatea Europeană să 
funcţioneze sub cât mai multe aspecte ca un întreg. Aici termenul integrare are o semnificaţie apropiată de cea 
din limbajul curent, prin el înţelegându-se stabilirea unei interdependenţe crescânde între ţările comunitare, 
încât, treptat, ele să devină părţi ale unui întreg.

Integrarea are această conotaţie ce provine din experienţa obţinerii de întreguri prin punerea în legătură 
funcţională a diferitelor părţi într-un ansamblu mai cuprinzător. Aceste părţi sunt conectate după criterii de 
funcţionalitate. În mod explicit, integrarea europeană a fost gândită şi promovată de actorii de pe scena vest-
europeană, după semnarea Tratatului de la Roma, în înţelesul de the creation and maintenance of intense and 
diversified patterns of interaction among previously autonomous units. These patterns may be partly 
economic in character; partly social, partly political: definitions of political integration all imply 
accompanying high levels of economic and social integration.

Teoriile integrării fac recent distincţia între integrare formală şi integrare informală în cazul procesului 
european angajat o dată cu Tratatul de la Roma. Prin integrare formală ele înţeleg schimbări ale 
reglementărilor juridice şi de altă natură în direcţia compatibilizării reciproce şi atingerii funcţionalităţii 
eficiente a comunităţii. Integrarea informală acoperă, în schimb, dinamica producţiei şi schimburilor pe piaţă 
ale produselor şi sistemelor de comunicaţie. În vreme ce prima depinde direct de iniţiative politice, ultima se 
desfăşoară oarecum prin forţa mecanismelor civilizaţiei europene actuale.

Termenul de integrare europeană s-a aplicat justificat până acum, pentru a desemna procesul comunitar, din 
considerentul realist că, în fapt, s-a realizat mai mult decât o adiţionare a ţărilor vest-europene într-un 
ansamblu mai cuprinzător, dar mai puţin decât o unificare europeană. Sub multe aspecte, economice, sociale, 
politice şi culturale, aceste ţări au rămas diferenţiate şi rămân încă astfel. Iar dacă vorbim de integrare, atunci 
mai trebuie adăugat faptul că aceasta a fost până acum precumpănitor integrare economică şi că integrarea 
altor domenii ale ţărilor Europei Occidentale este abia începută.
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Totuşi, în volumul de faţă am preferat termenul de unificare europeană. Raţiunea suficientă a acestei opţiuni 
este dată de multiple argumente. Primul ţine de împrejurarea că scopul, afirmat în Tratatul de la Roma, al 
procesului european transcende integrarea economică şi integrarea în general, el fiind scopul politic de to 
establish the foundations of an ever closer union among the European peoples, încât să se substitute for age-
old rivalries the merging of their essential interests; community, the basis for a broader and deeper community 
among peoples long divided by bloody conflicts; and to lay the foundations for institutions which will give 
direction to a destiny henceforward shared. În raport cu acest scop, este de stabilit cadrul conceptual al 
abordării procesului european şi, până la urmă, de evaluat rezultatele din fiecare moment. Al doilea argument: 
cadrul conceptual organizat în jurul termenului de integrare europeană a fost satisfăcător pentru a aborda 
procesul articulării Comunităţii Europene, dar el nu mai face faţă procesului declanşat o dată cu acordul de la 
Maastricht, de articulare a Uniunii Europene. Ne aflăm, nu numai prin proiectele anunţate, ci şi prin ceea ce s-
a făcut, pe calea unificării europene. În sfârşit, al treilea argument provine din împrejurarea că putem aborda 
un proces în curs operând cu timpi diferiţi. O abordare filosofică rămâne credincioasă sieşi abordând un 
proces în perspectiva lunga a scopului său final.

Conotarea Europei condiţionează precizia reflecţiilor în jurul ei. Dezvoltăm în capitolele următoare o 
determinare a specificului european pe baza unei optici reactivă la monism, inspirată de abordările sistemice 
(I). Proiectul, aflat în curs de realizare, al unificării europene s-a conturat plecând de la observarea unei crize 
profunde a Europei, care a fost preluată în termeni filosofici, în mod programatic, şi a avut printre efectele 
culturale naşterea filosofiei crizei europene. În raport cu aceasta, semnalăm o tipologie adusă în actualitate a 
crizelor ce afectează Europa, care încheie capitolul al doilea Filosofia crizei europene. În continuare, în 
capitolul Depăşirea relativismului, circumscriem principala reacţie filosofică la programele bazate pe 
asumpţia unităţii europene – care este relativismul – şi-i schiţăm o alternativă în forma istorismului organizat 
în jurul învăţării din experienţe mai bune. Inventariem, în capitolul Şansa renaşterii europene, problemele 
filosofice ce s-au profilat pe fondul crizei europene şi indicăm o posibilitate concretă a renaşterii europene ce 
rezidă în adoptarea strategiei destinului comun.

1. EUROPA ŞI SPECIFICUL  EUROPEAN

Cine reflectează asupra unificării europene trebuie să clarifice în prealabil la ce se referă. Aşadar, ce este 
Europa?

Dacă luăm în seamă întreaga conotaţie a termenului, nu putem să nu începem cu mitologia. Potrivit legendei 
greceşti, Europa a fost fiica regelui Feniciei, a cărei frumuseţe a suscitat iubirea lui Zeus. Travestit în taur, 
acesta a răpit-o şi a dus-o în Creta, unde Europa i-a dăruit trei fii, ce aveau să devină regi sau prinţi: Minos al 
Cretei, Radamantus al insulelor Ciclade şi Sarpedon al Luciei. Mai târziu, ea s-a căsătorit cu regele Asterion 
al Cretei, care i-a adoptat copiii. Poporul a venerat-o sub numele de Hellotis, iar festivalul numit Hellotia s-a 
organizat până târziu pentru celebrarea ei [4] . Din această legendă şi-au luat motive decoratorii antici, dar şi 
pictorii renascentişti sau de mai târziu. „Răpirea Europei de către Zeus deghizat în taur“ a fost un motiv pentru 
Dürer, Tizian şi Tiepolo.

O altă conotaţie a Europei provine din astronomie. Sub acest nume este vorba de al patrulea satelit, ca 
mărime, al planetei Jupiter, descoperit de Galilei şi botezat astfel de un astronom german. Conotaţia care ne 
interesează mai mult este însă cea geografică. Europa este continentul penultim în ordinea mărimii (după el 
urmează Australia), ocupând 10,4 milioane kilometri pătraţi. El era locuit, în 1990, de 787,7 milioane de 
oameni. Mărginit de Oceanul Atlantic, de Marea Mediterană, Oceanul Arctic, Marea Neagră, Marea Caspică 
şi Munţii Urali, Europa preia o cincime din suprafaţa terestră a Pământului. În această suprafaţă sunt incluse şi 
insulele şi arhipelagurile ce-i aparţin: Novaia Zemlia, Islanda, Insulele Britanice, Corsica, Sardinia, Sicilia, 
Creta, Malta, Cipru. Printre trăsăturile cele mai proeminente ale acestei suprafeţe sunt de amintit, înaintea 
celorlalte, caracterul jos al reliefului, mărimea mijlocie a înălţimilor, buna distribuţie a apei în sânul ei, 
varietatea climaterică generată de continua interferenţă a curenţilor polari cu curenţii tropicali, complexitatea 
remarcabilă a vegetaţiei.
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Dar unificarea europeană angajează nu numai o conotaţie geografică, uşor de stabilit, a Europei. Ea pune în 
joc, de la început, o conotaţie istorică a termenului, care împleteşte într-un mod foarte complicat aspecte 
geografice, aspecte culturale şi aspecte politice. Stabilirii acestei conotaţii îi consacrăm capitolul de faţă, în 
care căutăm să răspundem la întrebările: care sunt frontierele Europei? în ce constă specificul cultural 
european?

1. Fiecare ne simţim aparţinând unei comunităţi etnice şi unui stat. În ce măsură ne simţim aparţinând unei 
etnii, unui stat şi, în acelaşi timp, unui continent? Prin tradiţie, primele două apartenenţe sunt trăite concret, 
ele conferind avantaje, drepturi şi obligaţii, în timp ce a treia a rămas incomparabil mai abstractă. Ea a fost 
multă vreme un obiect de meditaţie pentru o seamă de învăţaţi. În deceniile postbelice ea a devenit câmpul de 
acţiune al elitelor politice din ţările Europei Occidentale, preocupate să înfăptuiască unitatea economică şi 
politică a Europei. Este ea şi, cel puţin, o perspectivă concretă de viaţă a unei mulţimi semnificative a 
cetăţenilor Europei Occidentale?

O astfel de întrebare poate fi satisfăcută de acum nu doar cu ipoteze plauzibile, ci şi cu răspunsuri precise, 
deoarece Comunitatea Europeană a trecut în ultimul deceniu la aplicarea sistematică a sondajelor de opinie în 
materie. Eurobarometrul din 1990 [5] a arătat, de pildă, că în fiecare din ţările Comunităţii efectivul 
suporterilor integrării europene este cu mult mai mare decât cel al adversarilor ei. Danemarca oferea, în acest 
sens, scorul cel mai slab, de 64% la 29%, totuşi. Dar, în mod interesant, identificarea emoţională cu Europa 
este slabă: 34% din cei interogaţi se declară indiferenţi în cazul retragerii ţării lor din Comunitate, 48% 
declară că nu se vor simţi niciodată „cetăţeni ai Europei“, o proporţie covârşitoare se mândresc cu patria lor 
tradiţională. Se poate admite că „mândria naţională“ nu exclude „mândria europeană“, dar nu se poate să nu 
admitem că există o identificare emoţională cu patria tradiţională mult mai puternică decât cea cu Europa. 
Este aceasta din urmă condamnată să rămână o aparenţă abstractă în jurul căreia brodează intelectuali excesiv 
de idealişti şi politicieni în căutare de subiecte? Totuşi, nu. Căci Eurobarometrul arată un progres, uneori 
foarte încet, dar sigur, al identificării emoţionale europene, încât se poate admite că, în cazul acestor 
identificări, nu avem de a face cu constante absolute, ci cu mărimi variabile (este drept, variabile pe intervale 
mari).

Dar starea la un anumit moment a opiniei nu este niciodată singurul indicator al posibilităţilor unei situaţii. 
Instituţiile ce asigură cadrul raţionării publice şi elitele ce pot funcţionaliza rolul considerabil al instituţiilor 
reprezintă o parte esenţială a posibilităţilor şi sunt un factor esenţial în direcţionarea unei evoluţii. Aceste 
instituţii sunt existente şi active, elitele profesionale şi politice angajate sunt în curs de creştere, în întreaga 
Europă. În acţiunea lor pe direcţia unificării europene, grupurile de specialişti şi politicienii ce desfăşoară o 
acţiune proeuropeană se pot sprijini în măsură crescândă pe categorii în curs de lărgire ale populaţiei: oameni 
ce practică turismul, care percep avantajele relaxării frontierelor şi comunicării între servicii; muncitori, 
personal tehnic, în general personal calificat, care se bucură de lărgirea pieţei de desfacere a produselor, ca şi 
a pieţei de recrutare a forţei de muncă; populaţia şcolară care fructifică posibilitatea mobilităţilor neîngrădite 
în timpul studiilor; birocraţi ce activează în instituţiile europene; intelectuali care văd în unificarea europeană 
o şansă pentru generaţiile actuale de a-şi remodela existenţa.

Acţiunea în serviciul unificării europene are însă nevoie de clarificări conceptuale. Dintr-un punct de vedere, 
acestea nu pot să nu înceapă cu întrebarea: până unde se întinde propriu-zis Europa? Se ştie, unificarea 
europeană a luat startul în Europa Occidentală. Ea a dus la înfăptuirea sub multe aspecte a „micii Europe“. 
„Marea Europă“ cuprinde, istoric şi geografic, şi Europa Centrală şi Răsăriteană. Cum se integrează politic 
această parte a Europei istorice şi geografice în Noua Europă? Geografic şi, nu o dată, istoric, Europa are ca 
frontieră răsăriteană lanţul Uralilor. Cum se raportează ea la această parte, totuşi, a ansamblului ei?

Nu doar cu precauţia politicianului, ci şi cu o luciditate caracteristică, Richard von Weizsäcker afirma: 
„fireşte, sunt de părere că Europa se sfârşeşte la Zidul Berlinului“ [6] . El exprima încă o dată o concepţie 
asupra Europei care a rămas dominantă în perioada postbelică, până în 1989. Zidul de la Berlin era semnul 
frontierei severe ce desparte Europa în organizări sociale cu valori opuse, susţinute de blocuri militare 

http://idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri/AndreiMarga/Cap1.html#_ftn6
http://idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri/AndreiMarga/Cap1.html#_ftn5


înarmate cu cele mai sofisticate tehnici nucleare şi electronice. De o parte a Zidului, partea occidentală, 
liberală, a construit edificiul Comunităţii Europene, care s-a transformat, în 1993, în Uniunea Europeană, după 
un proces complex de reciprocă acomodare a indicatorilor economici, a legislaţiilor, a politicilor de apărare, 
externe şi, treptat, a altor politici. Desigur, nici adepţii concepţiei care identifică Europa cu „mica Europă“ nu 
au ignorat împrejurarea că Europa geografică şi istorică este mult mai cuprinzătoare. De cealaltă parte a 
Zidului de la Berlin era însă o Europă „socialistă“, controlată de Uniunea Sovietică, cu o dezvoltare 
ştiinţifico-tehnică şi social-instituţională retardată şi cu tradiţii politice asincrone. Nu numai pentru a nu 
declanşa iritate reacţii de răspuns, din partea cercurilor conducătoare răsăritene, adepţii „micii Europe“ au 
evitat să tematizeze „marea Europă“. Retardul modernizării în Răsărit, noul tribut plătit de ţările din Europa 
Răsăriteană pretenţiilor Uniunii Sovietice de a avea o „centură de siguranţă“, fragilitatea tradiţiilor 
democratice în unele din ele şi, mai presus, realitatea efectelor sistemului lor politic de după război au 
determinat, la rândul lor, rezerve în ceea ce priveşte oportunitatea părăsirii concepţiei „micii Europe“.

Dar chiar în condiţiile în care faimoasa „cortină de fier“ atârna în mijlocul Europei, au fost voci care au cerut 
conceperea geografică şi istorică a Europei. L-aş aminti aici pe Heinrich Böll, care a apărat teza după care 
Europa nu se reduce la Europa Occidentală. „În cazul noilor idei despre Europa şi al noilor planuri privind 
Europa mă tem – scria el – că Europa este definită mereu drept Europa Occidentală, adică trasând graniţele pe 
Elba, ceea ce, fireşte, ar fi o nebunie dacă cuvântul şi conceptul Europa sunt luate în serios, inclusiv din 
punctul de vedere istoric şi al istoriei culturii. Uniunea Sovietică, vechea Rusie aparţin Europei; Polonia, 
Cehoslovacia, toate statele din Balcani aparţin Europei.“ [7] Heinrich Böll, ca, de altfel, şi alţi mulţi adepţi ai 
concepţiei Europei geografice şi istorice, îşi iau argumente din împrejurarea că nici o formă de relief nu 
desparte Europa Occidentală de restul Europei, precum şi din imposibilitatea factuală de a separa 
evenimentele hotărâtoare ale istoriei Europei Occidentale de mersul istoriei în centrul şi răsăritul 
continentului. Ei îşi iau un argument în plus dintr-un calcul simplu, care arată că o Europă redusă la mica 
Europă nu poate fi sigură în faţa primejdiei, perceptibile, a unei noi migraţii a popoarelor, dinspre Răsăritul 
traversat de frământări şi rămas în relativă sărăcie, spre Occidentul raţionalizat şi atrăgător. Numai o Europă 
ce cuprinde Occidentul şi Răsăritul continentului – astfel sună acest argument realist – poate fi visata „casă“ 
pentru fiecare şi poate fi stabilă şi sigură.

Sunt, însă, ruşii europeni? Întrebarea se pune, înainte de toate, datorită dimensiunilor poporului rus, care a 
putut juca şi a jucat de nenumărate ori în istorie rolul unei entităţi distincte de întreg restul Europei. La acest 
factor s-au adăugat şi alţii. Unii sunt constante ale istoriei ruseşti, precum: îmbrăţişarea ramurii greco-
ortodoxe a creştinismului; preluarea alfabetului chirilic, care a izolat pe ruşi de restul culturii europene; 
acceptarea „despotismului oriental“ ca formă politică, împrumutată de la tătari; proclamarea unei „a treia 
Rome“ de către teocraţia rusă, care emite pretenţia de a fi deţinătoarea adevăratei credinţe; teama, organizată 
propagandistic, faţă de „contaminarea“ cu idei şi habitudini „străine“; efortul de a înlocui nevoia obiectivă de 
reformă a structurilor societăţii cu mobilizări naţionaliste; o aspiraţie, întreţinută de intelectuali foarte 
influenţi, spre grandoare imperială, care trece mereu înaintea presantei nevoi de liberalizare. Aceşti factori 
sunt profunzi şi puternici şi dau de gândit. Formula celebră a lui De Gaulle, „Europa de la Atlantic la Urali“, 
este, evident, în lumina lor, o formulă neprecaută sau, cel puţin, una pur propagandistică. Căci, aşa cum arată 
chiar acţiunile din ultimii ani ale Rusiei, pentru aspiraţiile ei imperiale cadrul bazat pe democratizare al Noii 
Europe este ceva prea strâmt. Şi acum este adevărat că „pentru ruşii de astăzi Europa este prea mică, prea 
puţin importantă; reperul lor este America. Cu ea ei vor să fie măsuraţi, chiar dacă comparaţia nu-i 
favorizează. Moscova nu este cosmopolită, ci imperialistă, spune Zinoviev. Europenii trebuie să reflecteze 
asupra acestui lucru“ [8] .

Problema apartenenţei la Europa trebuie abordată, din multe motive, cu mijloace teoretice mai precise. 
Aceasta nu numai pentru a evita naivităţile unor intelectuali, nutriţi de lăudabile raţiuni istorice şi morale, care 
sunt tentaţi să vadă Europa pretutindeni între Atlantic şi Siberia, sau aventurile teoretice ale unor politicieni, 
nutriţi de comprehensibile raţiuni tactice, care postulează o Europă de la Atlantic la Urali. Există încă un 
motiv astăzi, demn de luat în seamă. Este vorba de graba unor curente naţionaliste din ţările Europei 
Răsăritene – care au sesizat întărirea tendinţei proeuropene în aceste ţări şi a presiunii internaţionale în 
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favoarea ei – de a decreta „apartenenţa la Europa“ chiar în condiţiile în care ele cultivă noua ideologie a 
naţional-comunismului. Acesta vrea europenizare, dar fără nici o raţionalizare.

Neprecauta folosire a termenului „Europa“ de către intelectuali şi politicieni occidentali aduce apă la moara 
naţional-comunismului cosmetizat în europenism. Şi pentru a face faţă acestuia este necesar şi oportun să 
distingem între apartenenţa geografică la Europa: plasarea între Atlantic şi Urali, care sunt limitele geografice 
consacrate ale continentului; apartenenţa istorică la Europa: participarea la mişcările care au dat formele 
instituţionale şi culturale ale continentului, de la crearea polisurilor, trecând prin contactul cu tradiţia iudeo-
creştină, revoluţiile moderne în cunoaştere, economie şi drept, la apărarea fundamentelor societăţii libere; 
apartenenţa instituţională la Europa: întruchiparea organizărilor şi legislaţiei caracteristice societăţii deschise; 
şi apartenenţa culturală: cultivarea unei atitudini în cunoaştere şi în viaţa practică caracterizată de încredere în 
analiza factuală, failibilism şi cultivarea spiritului critic. Iar dacă distincţiile sunt făcute onest, atunci va trebui 
să admitem că, în perspectiva procesului de unificare europeană început după război, apartenenţa geografică şi 
apartenenţa istorică nu decid apartenenţa europeană care este acum în discuţie. Geografia şi istoria sunt 
condiţii indispensabile, dar, unificarea europeană fiind un proces în primă linie instituţional şi cultural, 
apartenenţa europeană se judecă considerând instituţiile şi cultura. Situarea în geografia şi istoria europeană 
nu generează automat o europenitate culturală, după cum o europenitate culturală poate fi găsită şi în ţări care 
nu aparţin geografic şi istoric, în sens strict, Europei. 

2. Dacă considerăm – nu putem, de altfel, să nu o facem – instituţiile ca obiectivare a culturii, atunci putem 
aduce întreaga discuţie privind apartenenţa la Europa pe terenul culturii. Adăugând însă, de la început, că prin 
cultură înţelegem aici mai mult decât idei filosofice, simboluri artistice, teorii ştiinţifice şi programe 
ideologice. Cultura înseamnă toate acestea, desigur, dar împreună cu încorporarea lor în forme ale trăirii 
sociale a vieţii umane. Cultura presupune producere şi circulaţie de produse ale reflecţiei, sentimentului, 
cercetării, imaginaţiei, cu un cuvânt, ale vieţii spirituale. Împrejurarea că un om asimilează, în cazul mai bun, 
asimilează şi produce idei, simboluri, constatări, proiecte, face din el un om cultivat. În procesul unficării 
europene este însă angajat un concept al culturii individuale, dar şi un concept al culturii împărtăşite în comun 
de mulţimile structurate ale individualităţilor, şi în primul rând acest concept. Putem spune, cu suficientă 
susţinere din partea faptelor, că aflăm indivizi de acelaşi nivel cultural în diferite comunităţi naţionale 
europene, dar nu toate comunităţile încorporează în structurile instituţionale aceleaşi valori sau nu toate o fac 
în aceeaşi măsură. Sub alt aspect privind lucrurile, cultura europeană s-a delimitat de culturile asiatice, în 
raport cu care s-a format, tocmai prin faptul că a obiectivat în comportamente şi instituţii cultura spirituală.

În ce constă cultura europeană? Care sunt caracterele ei specifice? Răspunsul se dă în general pe baza istoriei 
culturii europene, printr-o comparaţie cu ceea ce a fost şi este în afara Europei: la început Asia, apoi Africa şi 
America de Sud, acum Asia şi America, mai ales. În orice caz, Europa a început să se definească în condiţiile 
pericolului otoman şi totdeauna ea se înţelege pe sine raportată la ceva diferit de ea [9] . Se consideră drept 
perioadă de naştere a Europei relevante astăzi secolele 11-12, când, exterior, dar şi interior, continentul nostru 
consacră o ordine culturală distinctă. „Secolul al 12-lea poate fi socotit cu deplină justificare drept primul 
secol al unei noi Europe. În cursul său a devenit perceptibil pentru prima oară specificul istoriei europene: 
agon-ul, controversa condiţionată politic, religios, spiritual-cultural, social şi economic, dintre parteneri care 
au aceeaşi origine.“ [10] Dar specificul a fost preluat de multe ori în termenii „istoriei spiritului“ profilată în 
secolul trecut şi concentrată asupra autodesfăşurării spiritului (Geist) şi raporturilor pur spirituale. Formula a 
eşuat datorită faptului că a trebuit să postuleze o viziune negeneralizabilă asupra istoriei spiritului (inspirată de 
catolicism sau protestantism, iluminism sau paseism) şi să izoleze spiritul de dinamica sferelor autonomizate 
ale societăţii moderne (economia de piaţă, tehnica de producţie bazată pe aplicarea ştiinţei, ştiinţa factuală, ce 
recurge la explicaţii nomologice, în serviciul dezlegării de probleme tehnice etc.). Ea a fost reluată, cu unele 
amendamente, în efortul de a regăsi, împotriva acţiunii antieuropene a extremismelor politice din anii treizeci, 
identitatea spirituală a Europei [11] şi rămâne utilă într-un astfel de context. Dincolo de el, formula produce 
doar generalizări prea puţin operaţionalizabile, hrănite de un idealism vetust. Evident, oamenii de acţiune 
(politicieni, întreprinzători, birocraţi) au nevoie de un alt concept al Europei decât cel elaborat pe baza istoriei 
spiritualităţii.
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Adesea, însă, ei se satisfac cu un concept pur tehnic al apartenenţei culturale la Europa şi, nu o dată, cu el, cu 
un concept reductiv al Europei. Conform acestuia, Europa înseamnă participare la alianţe politice, blocuri 
militare, organizaţii economice nominalizate. Nu sunt motive raţionale pentru a diminua importanţa crucială a 
acestei participări. În definitiv, orice concept, inclusiv cel al Europei sau al unificării europene, trebuie să se 
lase reperat în aranjamente instituţionale sau, cel puţin, în reguli de acţiune şi norme de comportament. Dar 
Europa este legată nu numai de stări de fapt, ci şi de idealuri definitorii. Ca urmare, „ceea ce este gândit 
propriu-zis cu Europa trebuie să se afle între idealismul nebulos şi comunitatea de interese pur pragmatice. 
Numai dacă ea este mai mult decât unul sau cealaltă, Europa poate prezenta pentru o lungă perioadă un scop 
în acelaşi timp real şi ideal al unei acţiuni politice impregnate moral. Realul pur, fără o idee formatoare, 
morală, nu dă rezultate; dar idealul care nu are vreun conţinut politic concret rămâne ineficace şi gol [...] 
Numai dacă prezintă o sinteză a realităţii politice şi a idealităţii morale, conceptul «Europa» poate deveni o 
forţă capabilă să marcheze realitatea pentru viitor" [12] .

Care sunt, aşadar, în lumina acestor preliminarii, caracterele specifice ale Europei? În ce constă specificul 
cultural european? Fără a reconstitui istoria opiniilor privind specificul, vreau să evoc mai întâi câteva opinii 
articulate, rămase în fapt de referinţă, pentru a situa cât se poate de precis analiza de faţă şi punctul de vedere 
pe care îl apăr.

Europa a fost identificată cu catolicismul, până la acţiunea reformatoare a lui Luther, care a creat o alternativă 
la catolicism înăuntrul creştinismului. Novalis mai relua această identificare în formularea „creştinătatea sau 
Europa“ (1799), dar ea era deja de multă vreme subminată. Cu o viziune cuprinzătoare asupra istoriei 
universale, Hegel a specificat Europa prin conştiinţa libertăţii individuale apărute în sânul ei – o libertate ce se 
obiectivează în voinţă şi acţiune. El pleca în acest demers de la principiul general, conform căruia „lumea este 
imperiul spiritual în fiinţarea sa în fapt, imperiul voinţei, care îşi produce existenţa“ [13] . Nu este vorba aici 
de voinţa înţeleasă ca şi capriciu – dependentă doar de senzualitate, instinct etc. – ci de o voinţa care a 
asimilat ceea ce este general. Pe baza conceptului ei, Hegel delimitează Europa în raport cu Asia, care o 
precede nemijlocit în desfăşurarea spiritului universal. „Cea mai înaltă figură care a plutit în faţa concepţiei 
greceşti este Ahile, fiul poetului, tânărul adolescent homeric din războiul troian. Homer este elementul în care 
trăieşte lumea grecească, precum omul trăieşte în aer. Viaţa grecească este o adevărată înfăptuire tinerească. 
Ahile, poeticul, tânărul, a iniţiat această viaţă, şi Alexandru cel Mare, tânărul real, i-a încheiat ciclul. Ambii ne 
apar în luptă contra Asiei. Ahile, ca figură centrală în expediţia naţională a grecilor contra Troiei, nu stă în 
fruntea ei, ci este supus regelui regilor, căci el nu poate fi conducător fără a primi contururi fantastice. 
Dimpotrivă, cel de al doilea tânăr, Alexandru, cea mai liberă şi mai frumoasă individualitate care a apărut 
vreodată în realitate, păşeşte în fruntea vieţii tinereşti, matură în sine, ducând la îndeplinire răzbunarea contra 
Asiei." [14] 

Protestantismul a scindat Europa din punct de vedere religios, Revoluţia franceză a scindat-o din punct de 
vedere politic. Ştiinţa modernă, experimentală, nomologică, cantitativă, a scindat-o din punctul de vedere al 
modalităţilor de cunoaştere. Hegel şi-a reprezentat specificul european legând primele două alternative de 
tradiţie, protestantismul şi Revoluţia franceză. A treia el nu a mai considerat-o. Cu Nietzsche, această altă 
specificare a Europei, prin modalităţile de cunoaştere îmbrăţişate, îşi face loc în discuţia asupra specificului ei 
cultural. 

Ce este, aşadar, Europa? Iar Nietzsche răspunde: „cultură greacă, crescută din elemente tracice, feniciene, 
elenism, filoelenism al romanilor, imperiu creştin al acestora, creştinism purtător de elemente antice, elemente 
din care rezultă în cele din urmă nuclee ştiinţifice, din filoelenism rezultă un filosofism: pe cât se crede în 
ştiinţă, este vorba de Europa. Romanitatea a fost lăsată în urmă, creştinismul a pălit" [15] . El nu mai sprijină 
Europa pe o tradiţie, ci pe mai multe şi configurează „conceptul cultural al Europei“. America îi apare drept 
„ţara fiică, culturii noastre“, iar Rusia drept „ceea ce curge din Europa spre Asia“. Ţin de acest concept numai 
„acele popoare şi părţi de popoare care au trecutul comun în grecism, romanitate, iudaism şi creştinism“ [16] . 
Europa culturală nu se suprapune cu Europa geografică. Ea nu se suprapune nici chiar cu Europa Occidentală, 
care, în optica lui Nietzsche, apare drept o decădere în raport cu ceea ce propriu-zis înseamnă Europa: 
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„Grecismul slăbit, romanizat, devenit grosier, decorativ, apoi acceptat de creştinismul slăbit ca tovarăş de 
drum în forma unei culturi decorative, răspândit cu forţa printre popoare necivilizate – aceasta este istoria 
culturii occidentale“ [17] . Din punct de vedere cultural, Europa Occidentală este, în optica lui Nietzsche, un 
triumf al elenismului şi filoelenismului roman asupra tragismului grec, o convertire a creştinismului într-o 
tradiţie formativă birocratizată, cu un cuvânt, o „elenizare într-o împătrită grobienizare şi privare de 
fundament“ a grecismului [18] .

Ceea ce acuza Nietzsche în Europa Occidentală – încremenirea vieţii în structuri rigide dictate de ideologii 
particulariste (naţionalism, socialism, conservatorism etc.) şi birocraţie – a devenit caracteristica de bază a 
vieţii europene în secolul trecut şi  s-a transmis secolului actual, ducând la primul război mondial. Sesizând 
tendinţa, Max Scheler, cu Geniul războiului şi războiul german (1914), a reluat reflecţia asupra unităţii 
Europei. El observă că perceperea unităţii este împiedicată de la început de termenii polari „naţionalism“ şi 
„internaţionalism“ (sau „cosmopolitism“) în care se preiau îndeobşte problemele vieţii europene. Aceşti 
termeni şi strategia de abordare care i-a produs vor trebui acum străpunşi, spre a parveni la „unitatea“ Europei. 
În ce constă această unitate? Evident, ea nu este una geografică (căci nu tot ce este în Europa geografică ţine 
de Europa culturală), ea nu este o unitate rasială (căci, din punct de vedere rasial, europenii sunt un amestec 
de celţi, romani, slavi, germani etc.). Europa este o unitate ce are „drept nucleu o anumită structură a 
spiritului, de pildă, o formă determinată a ethos-ului, un fel determinat de a aborda lumea ca întreg şi de a 
forma, prin activitate, lumea“ [19] . Această structură face din Europa o Liebes- und Geistesgemeinschaft, 
care nu se lasă redusă la vreo ţară sau naţiune determinată. Continentul nostru este un „cerc cultural 
(Kulturkreis)“, o unitate spirituală, înainte de a fi o unitate de alt ordin. Max Scheler respinge identificarea 
nucleului acestei unităţi spirituale cu capitalismul modern, asumând Europa ca o spiritualitate caracterizată de 
autonomia valorilor şi recunoaşterea de legi şi reguli generale, care susţin valoarea fundamentală a 
solidarităţii. 

După al doilea război mondial, în care Europa s-a apropiat de prăbuşirea deplină şi transformarea ei într-o 
colonie pentru puteri din afara ei, reapropierea Europei liberale a devenit o chestiune urgentă. În context, 
Europa a fost concepută pe linia posibilităţilor oferite individului. Max Horkheimer a exprimat această optică 
indicând două note ale conceptului de Europa: o individualizare asigurată de reflexivitate („timp liber, 
meditaţie, libertate pentru melancolie şi multe altele“) şi umanismul. „În timp ce măreţia gândirii americane 
constă în aceea că, în optica ei, omul liber trebuie să fie apărat în drepturile sale, că el nu trebuie atins în 
acestea, că el este legislatorul şi nici un dictator nu-i poate ordona, umanismul european pretinde şi 
desfăşurarea deplină a tuturor acestor forţe încât el să-şi împlinească determinarea sa.“ [20] Pentru cei ce au 
reflectat asupra Europei în perioada postbelică, reperul de specificare nu mai putea fi doar Asia, cum a fost 
încă la începutul secolului. Între timp America crease o alternativă la cultura europeană şi nu mai putea fi 
considerată doar ca o „ţară fiică“ a acesteia.

Deja europenii lucizi ai anilor douăzeci au luat în considerare noua situaţie atunci când au căutat să specifice 
Europa. Cel mai explicit se petrece acest lucru la unul din iniţiatorii mişcării paneuropene, Richard 
Coudenhove-Kalergi. El considera că America şi Rusia au păşit pe calea societăţilor colectiviste încât Europa 
se specifică prin preeminenţa acordată indivizilor în organizarea vieţii. „Între colectivismul capitalist al 
Americii şi colectivismul comunist al Rusiei, Europa rămâne ţara sfântă a individualismului, a personalităţii, a 
libertăţii.“ [21] În mod explicabil prin stadiul în care se afla în Europa cunoaşterea Americii, Richard 
Coudenhove-Kalergi, asemenea altor intelectuali ai generaţiei sale (Heidegger, de pildă), eticheta fără rezerve 
America drept „colectivism capitalist“. Toţi se înşelau, sub impresia terifiantă pe care le-a produs-o evoluţia 
societăţii moderne spre societăţile de masă. În fapt, America prezenta mai curând acel „individualism 
colectiv“ pe care Europa se străduieşte azi să-l edifice. 

Să lăsăm însă la o parte acest aspect şi să observăm că, plecând de la ideea individualismului european, 
Richard Coudenhove-Kalergi a proiectat asupra întregii istorii europene lupta pentru libertatea persoanei. 
„Istoria Europei – scrie el – este un lanţ de lupte pentru libertate [...] Individualismului european îi corespunde 
cultul european al personalităţii şi evaluarea personalităţii ca «fericire supremă a copiilor pământului». 
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Fiecare european se străduie să fie o personalitate, un om diferenţiat şi desfăşurat, căruia nu constrângerea 
exterioară, ci legea sa interioară îi impune limite şi forme. Această evaluare a personalităţii se exprimă în arta, 
religia şi politica europeană. Este scopul democraţiei europene de a asigura fiecărui individ, pentru 
desfăşurarea personalităţii sale, atâta libertate câtă se poate pune în acord cu libertatea celorlalţi oameni. 
Întregirea libertăţii este responsabilitatea, fără de care orice democraţie devine anarhie.“   [22]   Coloanele de 
susţinere ale individualismului european sunt trei: „Creştinismul i-a dat Europei adâncime, grecismul i-a dat 
formă, germanitatea i-a dat putere. Dar toate aceste trei dimensiuni şi elemente se întâlnesc într-un punct al 
sufletului european: libertatea“ [23] .

Astăzi putem specifica şi mai precis Europa, de pe o bază factuală mai completă şi o bază comparativă mai 
largă. Dovadă, noile specificări pătrund mai în profunzime şi obţin concepte din perspective mai puţin 
tributare contextelor. Vreau să rezum câteva dintre specificările reprezentative pentru perioada postbelică, 
formulate în diferite părţi ale Europei (şi sprijinite, deci, pe experienţe particulare oarecum diferite) şi în optici 
variate. Astfel, André Philip, în Pentru o politică europeană (1958), specifica cultura europeană prin trei 
concepte: „conceptul grec al individualităţii“, „conceptul roman al justiţiei şi al cetăţeanului“ şi „conceptul 
biblic al persoanei umane“ [24] . Cardinalul Ratzinger specifică aceeaşi cultură prin patru concepte ce ţin de 
moştenirea ei: „moştenirea greacă“ („diferenţa dintre Bun şi bunuri, adică acea diferenţă în care este dat în 
acelaşi timp dreptul conştiinţei morale şi relaţia reciprocă dintre ratio şi religo“); „moştenirea creştină"; 
„moştenirea latină“; „moştenirea epocii moderne“ („separarea între credinţă şi legislaţie“). El determină 
Europa sub patru teze: a) „constitutivă pentru Europa este, de la începutul ei în Elada, coordonarea interioară 
dintre democraţie şi eumonie, a dreptului nemanipulabil“; b) „dacă eumonia este presupoziţie a capacităţii de 
a vieţui a democraţiei, opusă tiranilor şi ochlocraţiei, atunci, la rândul ei, eumonia are ca presupoziţie 
fundamentală veneraţia comună şi obligatorie pentru dreptul public a valorilor morale şi a lui Dumnezeu“; c) 
„renunţarea la dogma ateismului ca premisă a dreptului public şi a formării statului şi o veneraţie, inclusiv 
public recunoscută, a lui Dumnezeu ca temei al ethosului şi dreptului înseamnă renunţarea atât la naţiune, cât 
şi la revoluţia mondială ca summum bonum“; d) „pentru Europa, recunoaşterea şi asigurarea libertăţii de 
conştiinţă, a drepturilor omului, a libertăţii ştiinţei şi, de aici, a societăţii umane bazată pe libertate, trebuie să 
fie constitutive“ [25] . 

Richard Löwenthal, în Specificul, situaţia, forţa şi şansele Europei (1985), specifică cultura europeană prin 
câteva reprezentări valorice fundamentale. Ele cuprind „asumarea raţiunii ca şi cheie pentru înţelegerea 
ordinii lumii; a individului, care este născut cu drepturi inalienabile şi răspundere de care nu poate fi scutit; a 
comunităţii în care se intră pe bază voluntară, ce nu se sprijină doar pe legături de sânge, dar care izbuteşte 
totuşi să oblige; a ordinii de drept, care trage frontiere între sfera individului şi a comunităţii; şi a muncii, 
inclusiv a muncii fizice, care nu a mai fost înţeleasă ca simplu rău necesar, ci ca şi conţinut dătător de sens al 
vieţii“ [26] . 

Constantin Noica, în De dignitate Europae (1988), a specificat cultura europeană prin cultivarea unei 
individualităţi căreia i se recunoaşte capacitatea de a produce şi institui generalul, o individualitate care 
realizează continuu, prin apercepţie, o „unitate sintetică“ a lumii şi, prin aceasta, a sa, o unitate ce se 
diversifică continuu [27] . În sfârşit, Jan Patočka, în Europa şi moştenirea sa (1988), specifică cultura 
europeană din punctul de vedere al filosofiei istoriei, drept cultivare neabătută a reflexivităţii, ce caută mereu 
temeiul ultim al lucrurilor. Ideea sa fundamentală era aceea că „în realitatea europeană, reflexia radicală, care 
a apărut doar în Grecia, luptă cu experienţa nereflectată, nefilosofică, o formează, se confruntă cu ea în chipuri 
mereu noi, iar procesul acestei confruntări este cel care determină destinul interior şi exterior al Europei“ [28] 

3. Specificarea culturii europene s-a făcut la început în raport cu Asia, iar mai recent în raport cu Asia şi 
America. Între timp, Europa însăşi s-a schimbat. Despărţirea de vechea Europă a devenit ea însăşi un reper 
pentru definiţia ce se caută. Sub termenul vechea Europă s-a înţeles, de către istorici, filosofi şi artişti, Europa, 
stilizată prin imaginaţie şi conceptualizare, a întreprinzătorilor mici şi mijlocii, stăpâni pe iniţiativele şi 
travaliul lor, încrezători în posibilitatea de a soluţiona cu argumente factuale problemele de viaţă şi de a găsi 
împreună, reuniţi ca public, în instituţiile statului naţional, direcţia cea bună. Termenul îl găsim la Metternich, 
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la Burckhardt, sentimentul părăsirii „vechii Europe“ îl avea foarte clar Goethe, dar descrierea cea mai precisă 
a despărţirii de vechea Europă o găsim la Proudhon: „Astăzi civilizaţia este cu adevărat într-o criză, căreia i se 
găseşte în istorie o unică analogie, criză care a determinat apariţia creştinismului, scrie el. Toate tradiţiile sunt 
uzate, toate credinţele sunt tocite, pe de altă parte noul program nu este încă elaborat şi nu a pătruns încă în 
conştiinţa maselor. De aici provine ceea ce eu numesc disoluţie. Aceasta este cea mai înfricoşatoare clipă în 
existenţa societăţii umane. Totul se reuneşte în jurul oamenilor care vor binele pentru a-i face neconsolaţi: 
prostituţia conştiinţelor, triumful mediocrităţii, amestecul adevărului şi falsului, comerţul cu principii, josnicia 
pasiunilor, delăsarea moravurilor, oprimarea adevărului, răsplătirea minciunii [...]. Îmi fac puţine iluzii şi nu 
mă aştept ca deja mâine în ţara noastră, ca printr-o minune, să renască curajul exprimării părerilor, buna-
credinţă a ziarelor, moralitatea guvernului, raţiunea cetăţenilor şi simţul comunitar al plebeilor“ [29] .

Ce s-a petrecut, în fapt? Europa prezenta semnele intrării într-o epocă de confruntare şi, pe de altă parte, 
semnele începutului unei revoluţii tehnologice ce schimba profund vechile organizări ale producţiei, dar şi ale 
comerţului şi vieţii sociale. Individualitatea armonioasă pe care Goethe o postulase pentru trecutul european, 
îndepărtat, dar şi recent, nu mai putea fi socotită o caracteristică a actualităţii europene, chiar dacă rămâne o 
reprezentare specifică culturii ei. În această reprezentare, de altfel, generaţia următoare de intelectuali 
europeni şi-a pierdut încrederea. Ea a profilat nihilismul european. „Ceea ce Goethe putea prevedea, încă din 
substanţa sănătăţii, cu o privire liniştit cunoscătoare, a urcat deja la două decenii după moartea sa la rangul 
tablourilor apocaliptice ale marilor îndureraţi: ale lui Baudelaire şi Kierkegaard, Dostoievski şi Nietzsche.“ 
[30] Toţi au trăit sentimentul dislocării ierarhiei de valori în jurul căreia a fost edificată Europa modernă şi al 
sfârşitului unei lumi. Raţionalismul l-au denunţat viguros în favoarea scepticismului, ierarhiei şi licitării artei 
ca formă supremă a cunoaşterii. Iar în sfera artei, formele ataşate ideii unui cosmos al vieţii umane au fost 
abandonate manifest, locul lor fiind luat de formele trăirii pur subiective a realităţii.

Dar nu numai despărţirea de vechea Europă a devenit un reper pentru specificarea Europei, ci şi o altă 
deplasare în istoria europeană: încercarea de a scoate Europa din europenism. Ea a fost făcută de naţional-
socialism, într-o formă, şi de comunism, în altă formă. Ambele aparţin, ca fenomene cuprinzătoare, trecutului; 
dar ele rămân, chiar dacă marginal, prezente în manifestările intelectuale ale Europei de astăzi. Prima formă 
conţine un apel la părăsirea componentei umaniste şi creştine, raţionaliste şi luministe a culturii europene prin 
revenirea manifestă la ceea ce a precedat genetic cultura europeană sau a rămas contemporan ei. Acest apel a 
fost şi este susţinut de personalităţi şi direcţii intelectuale ce au motivaţii diferite: de la moraliştii „eroismului 
popular“ al naţional-socialismului din Germania anilor treizeci şi din Europa de mai târziu, trecând prin 
reevaluarea „gândirii sălbatice“ din antropologia lui Lévi-Strauss, la „noii filosofi“ francezi ai anilor şaptezeci 
şi, mai recent, la unele personalităţi din postmodernismul anilor optzeci. Dincolo de substanţiale diferenţe, 
aceste personalităţi şi direcţii prezintă cultura europeană ca una dominată de creştinism şi, prin aceasta, de o 
exigenţă la autoformare prin disciplinare de sine, care ar fi sinonimă cu obedienţa faţă de autorităţi ipostaziate 
sau ar predispune la astfel de obedienţă. A doua formă conţine un apel la părăsirea componentei liberale şi 
individualiste, a raţionalismului critic întemeiat pe abordări factuale şi îmbrăţişarea manifestă a unui 
colectivism în care cultura europeană tradiţională ar fi depăşită. Ea promite o Europă în care diferenţierea 
lăuntrică şi toate antinomiile tradiţionale ale culturii europene ar fi trimise la muzeu. Pe rând, mai multe 
direcţii intelectuale au anunţat divorţul de Europa consacrată istoric: ateismul, care s-a organizat în jurul 
divorţului de creştinism, naţionalismul, care s-a organizat în jurul părăsirii conştiinţei unităţii europene, 
comunismul, care s-a organizat în jurul divorţului de valorile vieţii individuale. Şi aici, peste diferenţe, 
direcţiile prezintă cultura europeană ca una dominată de individualism şi, cu aceasta, de un spirit libertar care 
ar răvăşi continuu şi ar periclita comunităţile, încât această cultură trebuie să fie pur şi simplu abandonată. 

4. După preliminariile menite să precizeze repere şi să situeze analiza, se poate pune în mod direct întrebarea 
privind specificul cultural european. Satisfacerea ei cade adesea în eseistică impregnată de trăiri legate de 
contexte, ce surprinde aspecte parţiale ale culturii europene, fără a fi capabilă să o determine. Este timpul, 
însă, să se încerce abordări sistematice, pe fondul procesului de unificare europeană şi satisfăcând nevoile de 
clarificări conceptuale ce apar în cadrul său, folosind approach-ul teoriei sistemelor, care rămâne apt să 
descrie ceea ce este relevant într-o situaţie.
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Plec, în orice caz, în specificarea culturii europene, de la conceperea societăţii ca un sistem compus din 
subsisteme finalitare, diferite sub aspectul performanţei specifice şi, în consecinţă, al criteriilor de testare a 
propoziţiilor şi acţiunilor. Am în vedere subsistemele: tehnica de producţie, ce potenţează rezultatele cheltuirii 
de energie umană; economia, ce produce bunurile care acoperă nevoile populaţiei; administraţia, ce asigură 
organizări eficace ale activităţilor într-o comunitate; politica, ce procură legitimitatea opţiunilor fundamentale; 
cultura spirituală, ce generează motivaţiile indispensabile funcţionării instituţiilor. Un sistem ale cărui 
subsisteme ating aceste performanţe este, evident, de preferat unuia ale cărui subsisteme le ating mai puţin sau 
eşuează în atingerea lor. 

Este tentant – în virtutea facilităţii procedeului – să se aleagă unul din aceste subsisteme şi să se specifice 
cultura europeană plecând de la condiţiile de posibilitate ale performanţei lui specifice. Acesta este, de altfel, 
procedeul folosit frecvent în specificările culturii europene realizate de filosofi ataşaţi postulatului unei unităţi 
ce se desfăşoară şi se diversifică în toate cele ce sunt. Patočka şi Noica sunt exemple în acest sens. Ei obţin 
concepte de specificare atrăgătoare şi, în aparenţă, profunde, dar care, la drept vorbind, nu mai pot specifica 
îndeajuns cultura europeană sau, cel puţin, lasă un spaţiu întins unor concepte contrare, alternative. În general, 
însă, filosofiile ce se organizează în jurul postulatului unei unităţi ce se desfăşoară, fenomenalizându-se, în 
toate cele ce sunt, nu permit descrieri destul de specifice de situaţii. Astăzi li se preferă, pe drept, filosofiile 
organizate în jurul ideii interacţiunii de instanţe multiple, cu performanţe diferite. Aşa cum indică experienţele 
deja făcute, nu se pot obţine analize destul de profunde apte să ofere baza pentru programe de acţiune viabile, 
dacă se aplică vreo reducţie monistă. Nici monismul economiei, nici monismul culturii spirituale, ca şi oricare 
alt monism, nu permit specificarea culturii europene şi, pe această bază, un program viabil de promovare a ei.

Considerând cultura europeană, în înţelesul dat, ca ansamblu al ideilor, simbolurilor, teoriilor ce se regăsesc în 
trăirea socială a vieţii, se pot delimita subsistemele: competenţa tehnică; comportamentul economic; 
îndemânarea administrativă; acţiunea politică; cultura spirituală. Pe terenul acestor subsisteme putem 
specifica cultura europeană şi pe ele este de întreprins astăzi specificarea.

Cultura europeană conţine un concept al ştiinţei pe care l-a împărtăşit cu culturi ale lumii vechi: ştiinţa este 
cunoaşterea „cauzelor finale“ ale lucrurilor, care le explică indicând destinaţia lor într-un scenariu cuprinzător 
al lumii. Aristotelismul a fost expresia sistematică a acestei înţelegeri a ştiinţei în cultura europeană. Dar 
această cultură a generat şi un alt concept al ştiinţei, aşa-numita ştiinţă modernă a naturii, care capătă profil 
metodologic prin Kepler, Galilei şi Newton. Caracterizată ca parte a culturii, ştiinţa modernă a naturii a 
însemnat: cunoaşterea bazată pe experienţă şi orientată spre identificarea cauzelor eficiente ale lucrurilor; 
cunoaşterea care ţinteşte mereu să atingă maturitatea – adică identificarea de corelaţii cu caracter de lege între 
cauze şi efecte; cunoaşterea călăuzită de un interes imanent la luarea sub control şi metamorfozarea lucrului 
cunoscut; cunoaşterea matematizată a corelaţiilor logice dintre lucruri. Cultura europeană a produs pentru 
prima oară o ştiinţă ca şi cunoaştere factuală orientată spre reprezentarea cauzelor eficiente, cu caracter de 
lege, exprimabile matematic, şi pusă în serviciul rezolvării de probleme tehnice, al controlării şi 
metamorfozării lucrurilor. 

Această ştiinţă a influenţat-o profund şi o  specifică. Prin ştiinţa modernă ea a şi influenţat cel mai mult alte 
culturi. „În toate celelalte domenii Europa a exercitat, într-adevăr, o influenţă adâncă asupra altor cercuri 
culturale – iar afirmaţia este valabilă pentru religie şi artă, încă mai mult pentru politică, drept şi economie; 
dar dominaţia ideilor dezvoltate în Europa nu a fost niciodată totală, totdeauna rămânând un rest semnificativ 
de idei proprii, încât elementele europene au fost contopite de cele mai multe ori cu tradiţii culturale proprii. 
Cu totul altfel s-au petrecut lucrurile în ştiinţa naturii şi în tehnică: aici teoriile exportate din Europa, metodele 
de încercare şi tehnicile de producţie au ajuns la o dominaţie mondială nelimitată şi au suprimat fără limită 
tradiţii locale.“ [31] 

Ştiinţa modernă a naturii a pus la îndemâna oamenilor legile cauzalităţii eficiente a lucrurilor, în vederea 
controlării şi metamorfozării lor. Ea a trimis la muzeu tehnici tradiţionale de producţie şi a creat maşini şi 
automate şi, în sens cuprinzător, aparate tehnice de producţie. Idealul pe care ea l-a alimentat a fost cel al 
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maşinii cu consum minim şi prestaţie maximă. Perpetuum mobile a rămas idealul. Sfera posibilului şi sfera 
dezirabilului ea le-a lărgit atât de mult, încât numai o limită a mai rămas: legile imanente lucrurilor înseşi. 
Lărgirea a însemnat un nivel mereu nou al posibilităţilor maşinilor şi automatelor de a executa operaţii şi de a 
rezolva probleme. 

Între timp şi Europa a păşit în epoca civilizaţiei tehnice. Evenimentul întăreşte şi suplimentează ceea ce 
cultura europeană a produs şi apoi a răspândit: condiţionarea competenţei productive de o mereu ascendentă 
competenţă tehnică. Aparţii în fapt culturii europene realizând continua pliere şi, în cazul optim, participarea 
la crearea tehnicii de producţie şi, în general, a noi niveluri ale competenţei tehnice de producţie.

Comportamentele economice au fost şi au rămas variate din punctul de vedere al motivaţiilor lor interioare şi 
al organizării lor exterioare. De la primitivii care se mulţumeau să culeagă fructele oferite de natură, trecând 
prin ţăranii diferitelor epoci ale istoriei europene, mulţumiţi sau forţaţi de împrejurări să se mulţumească cu o 
producţie ce abia acoperă nevoile lor de supravieţuire de la un an la altul, la „muncitorul“ comunist, pentru 
care „participarea la munca colectivă“ este mai importantă decât randamentul ei, avem un anumit 
comportament economic. Cultura europeană a lăsat în margine acest tip de comportament economic, punând 
în mişcare şi consacrând un cu totul altul. Este comportamentul caracterizat de raţionalitate economică, adică 
format astfel încât să permită un calcul, iar rezultatul să fie un plus al rezultatelor în raport cu ceea ce este 
investit. 

Acest comportament s-a identificat la origine cu ceea ce în înţelesul clasic s-a numit „capitalism“. În fapt, el 
se confundă cu comportamentul economic raţional al întreprinzătorului, aşa cum el a fost iniţiat în cultura 
europeană. Max Weber l-a descris, chiar dacă în termeni care astăzi nu mai sunt destul de precişi, astfel: 
„Acolo unde se năzuieşte în mod raţional la competiţie capitalistă, acţiunea corespunzătoare este orientată 
spre calculul capitalului. Aceasta înseamnă: ea este inserată într-o aplicare conform unui plan a rezultatelor 
utile de competiţie în aşa fel că randamentul socotit conform bilanţului al întreprinderii trebuie să întreacă [...] 
mijloacele de competiţie obiectuale aplicate prin schimb (iar în cazul întreprinderii durabile trebuie să întreacă 
mereu, din nou)“ [32] . Calculul ce alcătuieşte miezul comportamentului economic european este subordonat 
valorii aparent prozaice a rentabilităţii. Ea s-a instalat în cultura europeană ca un adevărat principiu – 
principiul randamentului –, a smuls-o pe aceasta din proximitatea altor culturi şi a plasat-o pe un drum 
propriu. Nu poţi aparţine acestei culturi dacă principiul randamentului este ignorat sau subestimat.

Întreprinzătorul individual a apărut în cultura europeană, dar ea rămâne legată de principiul randamentului, 
care l-a călăuzit. Experienţele istorice pe care ea le-a făcut (etatizări maxime ale proprietăţii, socializarea 
principalelor mijloace de producţie, comunizarea producţiei şi consumului etc.) au arătat că numai iniţiativa 
privată este compatibilă cu principiul randamentului. Suprimarea ei duce la abolirea principiului. Dar 
iniţiativa privată presupune întreprinzătorul individual, însă nu exclusivitatea lui. În orice caz, totuşi, şi pentru 
întreprinzătorul individual de la un anumit nivel al întreprinderii lui, şi pentru întreprinzătorii ce funcţionează 
în asociere, şi pentru sectoare ale societăţii sau pentru societate ca întreg apare problema coordonării 
eforturilor, iniţiativelor multor oameni, distribuite pe suprafeţe întinse, având competenţe profesionale 
diversificate, cu un cuvânt problema administrării. Ea se dezleagă pe baza aceluiaşi calcul, al rentabilităţii 
economice. Nu aparţii culturii europene dacă administraţia propriei societăţi nu trece examenul acestei 
raţionalităţi. 

Cultura europeană a pus însă indivizii liberi în poziţia de subiecţi ai calculului rentabilităţii. Ea conţine o 
cultură a administrării eficiente sprijinită pe o cultură a dreptului caracterizată de personalism, legalism şi 
formalism. În sânul ei individul este subiect, referinţă şi scop al reglementărilor juridice; decizia asupra 
relaţiilor sociale se supune regulilor de drept, a căror elaborare şi promovare revin statului; cazurile sunt 
abordate plecând de la reguli generale şi, într-un anumit sens, abstracte, ce alcătuiesc împreună o organizare 
formală a dreptului [33] . Această cultură a dreptului este, la rândul ei, un produs al culturii europene şi 
rămâne legată de specificul ei. Aparţii culturii europene atunci când cultura dreptului promovează individul ca 
subiect şi scop al dreptului, suveranitatea şi generalitatea legii.
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Cultura dreptului stă, în definitiv, pe suportul unei concepţii asupra omului şi, în fapt, invers, concepţiile 
asupra omului se formează şi se exprimă, istoriceşte privind lucrurile, în legătură cu concepţii asupra omului 
care iau forma „aerată“ a filosofiilor şi religiilor. Afirmaţia este valabilă cu atât mai mult în cultura europeană, 
care a autonomizat sferele şi valorile, dar a şi evidenţiat limpede legăturile lor interioare. Înăuntrul ei, 
demnitatea persoanei umane, conceptul filosofic al raţiunii şi recunoaşterea practică a unui status individului 
în comunitatea politică din care el face parte au fost diferenţiate, însă au rămas continuu în legătură. Dar ceea 
ce a specificat, cel puţin de la Renaştere încoace, cultura europeană, a fost, sub aspectul de care ne ocupăm 
acum, aşezarea sferelor şi valorilor pe temelia libertăţii individuale şi conceperea acestei libertăţi ca 
autonomie. S-a spus, de aceea, că „autonomia este conceptul european al libertăţii“ şi că „drepturile la 
libertate sau drepturile cetăţeneşti se leagă cu o imagine asupra omului cu totul determinată, cu omul ca 
cetăţean căruia îi sunt asigurate anumite bunuri fundamentale. Acestea sunt prescrise mereu global cu prima 
formulă: viaţă, libertate, proprietate“ [34] . Aparţii culturii europene asigurând, prin reglementările de drept, 
aceste bunuri fundamentale.

Autonomia persoanei umane nu este în cultura europeană echivalată în vreun fel cu dictatul capriciilor şi al 
arbitrarului. Ea nu se confundă cu triviala deviză „fac orice din ceea ce îmi place, căci sunt liber“. Aşa cum 
Kant a observat, autonomie este un termen compus din „auto“ şi „nomie“ şi semnifică „a-ţi da legea“, dar este 
vorba de o lege, adică de o regulă ce conţine caracterul generalităţii şi, implicat, al reciprocităţii. Autonomia 
„scoate“ în fapt individul din sfera privată şi-l pune în interacţiune cu sfera în care el se întâlneşte cu ceilalţi 
indivizi, cu sfera publică. Ea asigură mereu dreptul individului la autodeterminare în cadrul dreptului. De la 
început, ea consacră sfera individului liber în singularitatea sa, ce se constituie pornind de la proprietatea sa. 
Cultura europeană este legată de construcţia persoanei umane ca sferă privată sprijinită pe proprietate şi 
garantată de legile ce conţin drepturi fundamentale şi inalienabile.

Dar legile înseşi sunt fructul travaliului oamenilor în sfera publică a vieţii lor. Înăuntrul ei se constituie statul 
şi diversele instituţii care se autonomizează într-un grad mai mare sau mai mic. Cultura europeană s-a 
specificat prin conceptul modern al derivării voinţei politice şi a politicii de stat din dezbaterea publică asupra 
problemelor de interes general. Ea a produs instituţii ce organizează şi întreţin dezbaterea şi a făcut din 
argumentarea în sfera vieţii publice cadrul în care se promovează interesele. Nu poţi aparţine acestei culturi 
fără a lăsa ca în controversa opiniilor legate de interese divergente să prevaleze argumentarea şi, în mod 
precis, argumentele mai bune. Politica este mediu de viaţă, în cultura europeană, ce mijloceşte soluţiile la 
probleme generale şi nu se lasă redusă, prin chiar structura ei, nici la ontologie, nici la interioritatea spirituală. 
Numai în epoci de criză, intelectuali europeni au dizolvat politica într-o fenomenologie interiorizată a 
subiectivităţii, precum la Kierkegaard. Pe de altă parte, politica, sau ansamblul strategiilor de dezlegare a 
problemelor de interes general, este legată în cultura europeană de paradigma argumentării şi a prevalenţei 
argumentelor mai bune.

Cultura europeană este nu numai cultură spirituală – adică interiorizată şi trăită în solitudine şi recluziune, 
departe de lumea frământată a producţiei, afacerilor, disputelor sociale şi politice şi, uneori, în pofida acesteia 
– ci şi o cultură a cercetării, a cunoaşterii sistematice şi metamorfozării realităţii date în experienţă conform 
scopurilor umane. În conceptualizările ei, realitatea este „prinsă“ nu ca un corp străin de care trebuie neapărat 
să ne distanţăm cu repeziciune, ci mai curând ca material de preluat şi, oricum, ca teren al înfăptuirii 
obiectivelor noastre. Cultura spirituală europeană s-a desfăşurat în jurul recunoaşterii realităţii date ca lume 
unică a vieţii noastre. Ea nu poate fi înţeleasă fără resturi decât ca un potenţial de forme efective ale trăirii 
umane a vieţii. Aparţii acestei culturi realizând comunicarea continuă a reflexivităţii intelectuale şi a 
problemelor trăirii umane a vieţii.

De multe ori, când se discută despre specificul culturii spirituale europene, se invocă tradiţia europeană. Iar 
prin tradiţie se înţelege, larg, tot ceea ce s-a produs în trecut în Europa. Rezultă, în fapt, un mozaic în care 
lucruri importante zac neutralizate şi puse într-o formală egalitate cu trivialităţi. În Europa – trebuie spus – s-
au produs şi se produc încă extrem de diverse lucruri, fără ca să ţină toate de specificul european. Şi bătrânul 
continent a fost, la rândul lui, un teren pe care s-au exercitat influenţe din afară. Nu putem atribui specificului 
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european aritmologia mistică, pe care pitagoricienii o preiau din Orient, sau elogiul nirvanei, făcut de 
romanticii întârziaţi, sau demonologia ce reizbucneşte la marginile creştinismului actual, deşi ele s-au produs 
şi în Europa. Mai este de adăugat că specificul european nu e identificabil nici atunci când mozaicul conţine 
doar bucăţi ce nu se datorează influenţelor. Degeaba alăturăm ştiinţa galileo-newtoniană, fenomenologia lui 
Husserl, pictura lui Salvador Dali, folclorul răsăritean, existenţialismul ortodox al ruşilor într-un eclectism 
programatic. 

Fireşte, tradiţiile europene sunt de luat în seamă de cel ce năzuieşte să surprindă specificul cultural european, 
dar simpla lor listare şi caracterizare, cum se face îndeobşte şi azi, nu e de ajuns. Înăuntrul lor trebuie găsit 
ceea ce le uneşte şi le specifică ca un întreg, dar nu ceva de ordinul unei „esenţe“ ce se fenomenalizează în 
toate cele ce sunt. „Esenţialismul“ nu face faţă diversităţii empirice a faptelor. Lui este timpul să-i preferăm 
„generativismul“. Se cuvine să căutăm, deci, „matrici“, dar nu matrici ce ar întipări, ca nişte ecrane, viziunile 
şi, poate, percepţiile, ci matrici ca structuri generative ale acţiunilor specifice.

O dificultate considerabilă nu poate fi însă ocolită, oricare ar fi optica îmbrăţişată: ceea ce are „bun“ şi mai 
specific Europa a coexistat cu ceea ce ea a avut „rău“, dar, totuşi, specific, sau, poate, l-a chiar produs. 
„Europa, aceasta înseamnă spiritul statului grec, al statului de cetăţeni, dar şi posibilitatea stăpânirii tiranice. 
Ea este aşteptarea cu răbdare a împărăţiei lui Dumnezeu, dar şi felul nerăbdător de a voi să o înfăptuiască cu 
forţa, spirituală sau lumească. Europa este credinţă, dar şi iluminism. Europa este autoritatea religiei, dar şi 
năzuinţa mereu înnoită a spiritului de a cunoaşte şi de a judeca el însuşi şi de a lăsa să treacă drept valabil 
numai ceea ce este cunoscut de el însuşi. De aici măreţia ştiinţei europene, în măsura în care ea se întemeiază 
nu pe revelaţie, ci pe raţiune şi experienţă. Dar Europa este şi dominaţia doctrinei şi supunerea de către linia 
generală. Europa este credinţa în puterea spiritului, idealismului, dar nu mai puţin ea este materialismul. 
Europa înseamnă drepturile omului [...] dar Europa a descoperit, de asemenea, statul totalitar, principiul 
conducătorului, ea a înecat libertatea persoanei în marea colectivităţii, fie şi în numele naţiunii, al poporului, 
al clasei sau al masei.“ [35] Luând în seamă situaţiile menţionate – şi, poate, multe altele ce se pot aduce în 
discuţie – primul sentiment pe care-l are până şi specialistul versat este perplexitatea: cum poţi, în definitiv, 
pune de acord, sub un titlu comun, „specificul european“, termeni contrari pe care realitatea europeană, 
istoriceşte, i-a prezentat? Iar primul răspuns pe care el este tentat să-l dea este acela că Europa nu are un 
specific, ci doar nişte particularităţi, eventual mai îngroşate decât în alte locuri. Probabil că este vorba de un 
ansamblu de realităţi diverse şi divergente, şi nu de ceva ce permite un concept.

Fireşte, cei ce se lasă în seama sentimentului şi tentaţiei amintite au dreptate în câteva puncte. În orice caz, 
într-unul foarte precis, cu siguranţă: am stiliza dincolo de marginile îngăduite dacă am ignora Europa plină de 
umbre, „rea“, şi am reţine doar Europa luminoasă ce a rezultat mai mult din reveriile unor intelectuali. Europa 
este, general vorbind, duală. Ea prezintă mereu o excelentă prestaţie, dar, nu cu mare întârziere, totdeauna, 
prestaţia direct opusă. Dar tocmai pentru că aşa stau lucrurile, primul sentiment şi tentaţia iniţială ale celui ce 
o analizează nu sunt niciodată buni sfătuitori. Constelaţie complexă, diferenţiată şi scindată în poli antinomici, 
Europa nu poate fi determinată, în ceea ce are ea specific, decât reflexiv.

Abordată reflexiv, cultura europeană lasă să se sesizeze că polii antinomici nu au jucat niciodată un rol egal. 
Max Scheler observa, de pildă, că, cel puţin în epoca modernă, „naţionalismul“ a fost fermentul unei dinamici 
culturale semnificative, dar a însoţit concepţia europeană a libertăţii date de natură a oamenilor, ca o 
restrângere a ei. Dar ceea ce era propriu-zis european, recunoaşterea libertăţii individuale, s-a impus 
străpungând până la urmă limitările „naţionale“. „Şcolile naţionale «istorice» de drept nu au putut reprima 
universalitatea dreptului roman.“ [36] Situaţia se repetă şi în cazul celorlalte polarităţi apărute în cultura 
europeană. Ceea ce a avut ea specific a întrecut până la urmă ceea ce era contrar sau venea din afară, fără însă, 
e adevărat, cel puţin până acum, să-l înlăture complet. Statul de cetăţeni a înlocuit, pe covârşitoarea suprafaţă 
a continentului, stăpânirile tiranice, toleranţa religioasă este o realitate impunătoare, respectul particularităţii 
este indubitabil, dominaţia dogmelor ideologice a fost subminată şi redusă.
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Dar ce este, în fapt, specific european în sfera culturii spirituale? Putem formula răspunsul invocând simboluri 
(Faust, de pildă, a fost folosit ca simbol specific al culturii europene, cel puţin al celei moderne), apelând la 
marile cadre de interpretare a lumii („spaţiul copernican“, de pildă), dar discuţia se poartă mai precis şi mai 
controlabil dacă este în jurul conceptelor. Cultura europeană a pus în joc şi a desfăşurat implicaţiile unor mari 
opţiuni cuprinse în câteva concepte pivot: conceptul adevărului ca valoare fundamentală, înţeles ca o 
corespondenţă, verificabilă în experienţă, dintre propoziţii şi stările de fapt; conceptul cunoaşterii orientate 
spre rezolvarea de probleme de viaţă ale oamenilor, ce se confruntă cu criteriul utilităţii: conceptul 
raţionalităţii ce constă în calcul şi se stabileşte prin rezultate; conceptul dreptului, ca un ansamblu de reguli ce 
au caracteristicile generalităţii şi formalităţii; conceptul autonomiei individului, ca formă a manifestării 
libertăţii lui; conceptul sferei publice, ca mediu al stabilirii voinţei politice; conceptul persoanei umane, ca 
individualitate chemată să-şi construiască un sens superior simplei vieţuiri.

Toate aceste concepte ţin de ceea ce numim tradiţia europeană, în înţelesul că ele au fost profilate în cursul 
istoriei europene şi au marcat-o, în continuare, până astăzi. Istoria europeană a fost multă vreme locomotiva 
istoriei universale. Europa a fost principala scenă pe care s-a desfăşurat istoria universală. Din Europa s-au 
extins pe suprafeţe întinse ale globului „puterile“ şi „supraputerile“ de altădată. După al doilea război 
mondial, situaţia continentului s-a schimbat radical. „Europa şi-a construit sistemul intereselor sale mondiale 
pe un Pământ care din punct de vedere politic era gol. Acum ea se găseşte dintr-o dată între puteri de cel mai 
mare stil, în mijlocul unei politici mondiale care se măsoară la noi repere. Două sfere, două dimensiuni, două 
ritmuri se deplasează unul în direcţia celuilalt în mod primejdios – pentru Europa, desigur, primejdios – : 
tensiuni puternice şi decizii prealabile ale unei istorii mondiale a viitorului au fost amestecate cu contradicţiile 
europene neîncetate, şi acestea cu acelea, în mod acut.“ [37] Noua situaţie a Europei a pus la grea încercare 
întreaga ei tradiţie. Aceasta nu mai este valabilă automat, într-o nouă situaţie. Fără îndoială, se pot oricând 
invoca tradiţii şi tradiţii. Se şi face aceasta, de altfel, mai ales în perioadele de criză spirituală, cum este şi cea 
actuală, în care apelul la o tradiţie este resimţit ca rezolvare de primă instanţă, facilă, a problemelor. Dar 
tradiţiile au o caracteristică absenţă a simţului realităţii şi, pe nesimţite, mai mult complică decât rezolvă 
durabil problemele. Oricum, noua situaţie a Europei reclamă folosirea reflexivă a tradiţiei.

Folosirea reflexivă a tradiţiei este reclamată acum însă şi de un alt fapt de mare pondere, pe care l-am numit 
dualitatea Europei: existenţa sau, poate, chiar generarea de polarităţi de exact ceea ce este mai specific culturii 
europene. Această dualitate a dus Europa în criză chiar înainte ca la marginile ei să apară supraputerile ce 
aveau să o ia sub control. Într-un anumit sens, chiar Europa a contribuit indirect la formarea şi consacrarea pe 
arena mondială a celor două supraputeri ce au controlat scena epocii postbelice. Criza europeană a făcut ca 
apropierea matură, responsabilă în privinţa consecinţelor, a impunătoarei tradiţii europene să nu mai poată fi 
directă, ci numai reflexivă. La drept vorbind, nu ne împiedică nimeni să reluăm bigotismul izolatelor 
comunităţi ale evului mediu, să restaurăm credinţele premoderne în „misiunea“ conducătorilor, să gândim ca 
acum două secole „misiunea“ naţiunilor, să scindăm din nou reflexivitatea şi problemele de viaţă, ca în 
epocile de înflorire a filosofiilor interiorităţii. Orice poate fi, în definitiv, reluat. Dar nu vom avea decât 
anumite şi foarte nesigure rezultate, reluând nereflexiv anumite tradiţii, şi nu vom avea decât o veche Europă, 
în cele din urmă.  

5. Perspectiva observatorului coparticipant este bănuită, pe bună dreptate, de subiectivitate. Nu se poate 
participa la interacţiunile unei comunităţi şi obţine, în acelaşi timp, o imagine a acelei comunităţi care să nu 
fie pătată de subiectivitatea pusă în joc. Nu poţi, altfel spus, concretizând, să ai o imagine a culturii europene 
destul de obiectivă fiind european. Dar, împotriva impresiei cvasicurente, trebuie spus că nici perspectiva 
observatorului extern nu este imună la erori. Iau în considerare aici, spre ilustrare, o evaluare a Europei „din 
perspectiva lumii a treia“ ca un exemplu paradigmatic pentru multele analize ce operează dogmatic o 
deformare a specificului european şi cântă, cu totul necritic, melodia uzată a Europei decăzute. Ea pleacă de 
la  o premisă inatacabilă: Europa a produs ştiinţa modernă a naturii, care a susţinut o „dezvoltare tehnică“, ce 
a mers mână în mână cu o „civilizaţie industrială“ şi, mai ales, a oferit paradigma „raţionalismului“ care o 
specifică [38] . Trec peste împrejurarea că specificarea Europei prin „raţionalismul“ ei particular, deşi corectă, 
rămâne săracă şi că această sărăcie ţine, în fond, de sărăcia integrării şi a disponibilităţii obiective de a învăţa 
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din ceea ce este interogat. Sărăcia nu e numai materială, când este, ci şi de complexitate a interogaţiilor, iar 
interogaţiile ţin de o disponibilitate obiectivă de a învăţa. Mă opresc asupra împrejurării că „raţionalismului 
european“ această evaluare nu-i găseşte decât lacune – ceea ce, la rigoare, ar fi admisibil, în funcţie de optica 
filosofică adoptată – dar lacune imaginare. „Ştiinţa naturii, în poziţia de paradigmă a raţionalismului, refuză să 
recunoască ceea ce avea valabilitate în evul mediu în numele lui Dumnezeu; ea a proclamat natura drept o 
entitate autonomă, cu legi proprii. Omul s-a echivalat cu natura. El a văzut în această nouă identificare 
posibilitatea de a se elibera din învelişurile teologiei. Dar această libertate i-a luat siguranţa şi 
individualizarea, pe care le-a obţinut înainte de la Dumnezeu.“ [39] Raţionalismul european ar suferi, în fond, 
de trei lacune, care sunt neaccidentale, necontextuale, structurale: el nu poate absorbi în determinaţiile sale 
unicitatea individului; el nu poate prinde în determinaţiile sale decât sistemul realităţii, şi nu elementele 
acestuia; el nu poate oferi decât prognoze probabiliste.

Cel ce vrea să-şi formeze o imagine asupra culturii europene poate lua în considerare lucruri foarte diferite, 
dintr-o mulţime neobişnuit de întinsă, expresivă pentru complexitatea unică a acestei culturi. Analiza evocată 
consideră abordarea sistematică, tehnică în fond, legată de industrialism şi restrânge specificul culturii 
europene la ea. Întrucât, în prealabil, analiza operează tacit o confruntare a individualizării cu spiritualizarea 
individuală, ea nu mai poate sesiza că există un sens imanent raţionalismului european şi că specificul culturii 
europene este mai cuprinzător. Sensul imanent raţionalismul european este constituit la nivelul unui 
„prealabil“ al metodologiei sale, ce cuprinde opţiuni pe harta nesfârşită a lumii rezemate pe opţiuni privind 
sensul vieţii umane pe pământ. Şi aici, o dată cu acest sens, este preluată problematica individualizării. În 
plus, specificul cultural european nu se lasă epuizat pe linia unuia din conceptele sale. Dar, pentru a-l prelua 
fără resturi, este nevoie ca interogatorul să deschidă suficiente întrebări şi să aibă disponibilitatea de a învăţa 
fără limitări impuse de propriul context.

2. FILOSOFIA CRIZEI EUROPENE

Diferitele proiecte de unificare europeană elaborate în istoria europeană au emanat din contexte diferite. Unele 
din contexte în care ţările europene erau periclitate din exterior (de pildă, de venirea spre Vest a 
musulmanilor), altele din contexte în care o putere europeană a încercat să ia sub control restul continentului 
(de pildă, acţiunile napoleoniene), în sfârşit, altele din contexte în care organizarea interioară caracteristică 
Europei s-a prăbuşit sau a fost percepută ca fiind în curs de prăbuşire (de pildă, reflecţiile lui Nietzsche asupra 
culturii europene). Proiectul de unificare europeană cu care suntem contemporani şi a cărui realizare este în 
curs a fost formulat în anii douăzeci în contextul unei crize profunde a Europei. Filosofic, ea a fost sesizată şi 
tematizată de Nietzsche şi, apoi, preluată în termeni de Husserl şi Heidegger, care au pus bazele filosofiei 
crizei europene a timpului nostru. După o succintă evocare a tematizării datorată lui Nietzsche, ne oprim în 
acest capitol asupra interpretării dată de Husserl crizei europene; apoi, asupra interpretării crizei europene de 
către Heidegger; în continuare, asupra succesiunii ce reprezintă filosofia crizei europene în deceniile ce au 
urmat; pentru ca, în final, să schiţăm o nouă abordare filosofică a crizei europene. 

1. Reflecţiile filosofice de referinţă nutrite de criza europeană încep, cronologic vorbind, cu Nietzsche, a cărui 
operă este veritabila placă turnantă a discursului european asupra Europei. S-a spus, pe drept, că filosofia lui 
Hegel a inaugurat discursul filosofic asupra modernităţii [40] căci, într-adevăr, de la scrierile din tinereţe la 
Fenomenologia spiritului şi, până la urmă, la Ştiinţa logicii, Hegel nu a făcut altceva decât să perceapă şi să 
preia filosofic criza structurală a modernităţii şi să-i caute o soluţie într-o filosofie a reconcilierii opuşilor şi o 
metafizică a spiritului absolut. Se poate spune, cu o justificare echivalentă, că Nietzsche inaugurează discursul 
filosofic asupra europenităţii căci, într-adevăr, de la studiile sale de început la Naşterea tragediei şi, apoi, la 
Voinţa de putere, el preia filosofic criza europenităţii şi-i caută o soluţie într-o filosofie a supraomului şi o 
metafizică a eternei deveniri.

Analogia cu Hegel are, desigur, graniţe. Căci şi Nietzsche şi Hegel se confruntă cu faimoasa problemă a 
raţiunii, caracteristică şi modernităţii şi europenităţii, dar Nietzsche trage concluzii originale din criza în care a 
intrat însăşi abordarea hegeliană a raţiunii şi schimbă, în mod fundamental, optica. „Odată cu intrarea lui 
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Nietzsche în discursul modernului argumentarea se schimbă din temelie. Mai întâi raţiunea fusese concepută 
ca şi cunoaştere de sine conciliatoare, apoi ca apropiere eliberatoare şi în sfârşit ca amintire despăgubitoare, 
încât ea să poată interveni ca şi echivalent al puterii unificatoare a religiei şi să poată depăşi scindările 
modernului prin însăşi forţele sale de impulsionare. De trei ori a eşuat această încercare de a forma conceptul 
de raţiune în cadrul programului unui iluminism în sine dialectic. În această constelaţie, lui Nietzsche îi 
rămăsese doar alegerea între a supune, încă o dată, raţiunea subiectocentrată unei critici imanente şi a renunţa 
la acest program în întregime. Nietzsche s-a decis pentru a doua alternativă – el renunţă la o revizie înnoită a 
conceptului de raţiune şi divorţează de dialectica iluminismului“ [41] . Destul de devreme Nietzsche 
proiectează asupra dialecticii hegeliene a spiritului absolut perspectivismul său şi pune în cauză istorismul 
hegelian prin istorizarea sa şi recuperarea mitului. Briliantele sale analize, sprijinite pe cunoştinţe de filologie, 
filosofie, istoria religiilor, străpung, de multe ori convingător, prin noi interogaţii şi cu o nouă perspectivă 
filosofică generală, cadrele universului cultural al Europei moderne şi, în cele din urmă, cadrele culturii 
socrato-platoniciene, care, istoriceşte, a contribuit la pregătirea acestei Europe.

Nu reconstitui aici cursul filosofiei lui Nietzsche [42] şi nici preluarea de către el, de-a lungul scrierilor sale, a 
crizei europenităţii. Vreau să subliniez, însă, că, aşa cum pentru Hegel societatea modernă, caracterizată de 
„principiul subiectivităţii“ – adică de dreptul nelimitat la critică al individului, dreptul formal, ştiinţă a 
cauzelor eficiente exprimabile matematic, morală universală, artă a interiorităţii absolute – este obiectul 
propriu-zis al filosofării, tot astfel pentru Nietzsche Europa aflată în criză este obiectul propriu-zis al 
filosofării. Care este reprezentarea Europei în filosofia lui Nietzsche?

Nietzsche a perceput cu acuitate neobişnuită criza europeană şi a pus-o imediat pe seama a ceea ce a avut mai 
specific Europa: o cultură intelectuală organizată în jurul convingerii raţionalităţii lumii şi a raţiunii drept 
călăuză a acţiunilor oamenilor. Astăzi, când reflectăm asupra specificului european nu putem face în mod 
legitim abstracţie de împrejurarea că – alături de cultura intelectuală, prin care înţelegem, în continuare, mai 
mult decât trăiri legate de simboluri – acest specific este dat, de asemenea, cel puţin la origine, de ştiinţa ce 
explică prin cauze eficiente; de tehnica de producţie ce constă în aplicarea ştiinţei; de comportamentul 
economic raţional pus în serviciul randamentului; de derivarea voinţei politice din argumentarea publică 
asupra problemelor de interes comun. Acest concept al culturii europene – singurul productiv în analize astăzi 
– Nietzsche nu l-a folosit, căci conceptual nu încăpea în cadrele filosofiei sale organizată în jurul delimitării 
simbolurilor culturale. Dar, înăuntrul acestui concept al culturii europene, reflecţiile lui Nietzsche – ţinând 
eminamente de filosofia culturii – îşi păstrează importanţa istorică ca primă interogare de profunzime a crizei 
europene considerând ceea ce are mai specific în Europa culturală.

Ce este, aşadar, Europa culturală? În ce constă specificul ei? Nietzsche are grijă să nu confunde Europa 
culturală cu tot ceea ce se produce sau petrece în Europa. El identifică Europa culturală cu die gute alte Zeit, 
care se întinde între Mozart şi Beethoven şi are purtători de cuvânt pe Rousseau, Schiller, Shelley, Bergson 
[43] . Nietzsche plasează Europa propriu-zisă între manifestarea în conştiinţa culturală a individualismului 
cultural şi trecerea la democraţiile de masă, ce începe în zorii secolului trecut. Am putea astăzi, fără îndoială, 
să-i opunem autorului lucrării Dincolo de bine şi de rău, cu lejeritate, argumente extrase din analiza profundă 
a lui Eduard Zilsel consacrată ştiinţei şi tehnicii europene, din cea a lui Max Weber, având ca obiect 
comportamentul economic raţional, care a pus în mişcare economia europeană, sau, mai recent, din cea a lui 
Habermas, consacrată „sferei publice (Öffentlichkeit)“ în societăţile europene care au îmbrăţişat 
modernizarea. Putem obiecta astăzi cu argumentul că europenitatea culturală, chiar înţeleasă în optica 
filosofiei culturii, înseamnă cel puţin patru idei – ideea greacă a individului, ideea romană a justiţiei, ideea 
creştină a persoanei, ideea modernă a ştiinţei. Dar nu ceea ce putem obiecta lui Nietzsche este aici important, 
cât a sesiza că, fie şi cu un concept restrictiv al culturii, el a sesizat dinamica imanentă culturii europene. Este 
specific ei ein überjungen Seele, welche beständigt kommt.

Dar dacă Nietzsche „urcă“ foarte sus în ordinea speculaţiei, atunci când determină specificul culturii 
intelectuale europene, el devine precis când este vorba de originea culturii europene. Care este aceasta ne 
lămureşte fragmentul următor: Europa este „cultură greacă, crescută din elemente tracice, feniciene, elenism, 
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filoelenism al romanilor, imperiu creştin al acestora, creştinism purtător de elemente antice, nuclee ştiinţifice 
ce rezultă în cele din urmă din aceste elemente, din filoelenism rezultă o filosofie (Philosophentum): pe cât se 
crede în ştiinţă, este vorba de Europa“ [44] . Astăzi este, desigur, banală evocarea multiplelor resurse ale 
culturii europene şi este un loc comun să spunem că acestea sunt Grecia antică (până la un punct, ea însăşi o 
sinteză), Roma antică, creştinismul, la care, spre deosebire de Nietzsche trebuie adăugată, în virtutea ponderii 
ei extraordinare, Europa occidentală modernă. Dar nu putem să nu-i recunoaştem lui Nietzsche meritul de a fi 
sesizat diversitatea, dar, recunoscând-o, el a apărat ideea unui concept, totuşi, unitar al acesteia, rămânând 
astfel o referinţă şi ca apărător al unităţii culturii europene întemeiată pe unitatea resurselor ei.

Cât de departe se întinde Europa? Care sunt frontierele ei? Nietzsche a promovat criteriul său cultural şi în 
conceperea Europei geografice. El a plasat Europa între Atlantic şi Urali şi a suprapus-o cu „acele popoare şi 
fragmente de popoare care îşi au trecutul lor comun în greci, romani, evrei şi creştinism“ [45] . În optica sa, 
America este „ţara fiică a culturii noastre“, iar Rusia este locul prin care „Europa se revarsă înapoi spre Asia“. 
Evident, Nietzsche nu a redus Europa la partea ei occidentală, ci a extins-o până în Asia Mică, de pildă.

Este adevărat, Europei Occidentale Nietzsche i-a adus critici severe, numind-o, fără ezitare, Kranker, 
Halbbarbarei etc. „Grecismul slăbit, romanizat, devenit grobian, decorativ, apoi acceptat de creştinismul slăbit 
ca tovarăş de drum în forma unei culturi decorative, răspândit cu forţa printre popoarele necivilizate – aceasta 
este istoria culturii occidentale“ [46] . În cultura europeană, Nietzsche a identificat mai profund decât filosofii 
generaţiei sale semnele unei crize ce atinge chiar baza ei: înţelegerea de sine a individului. Deja în Naşterea 
tragediei el desfăşoară un motiv ce avea să devină ulterior clasic în abordarea culturii europene: 
democratizările în Europa duc, în pofida promisiunilor lor, la rezultatul, aparent paradoxal, al dependenţei 
sporite a individului de realităţi anonime, care-l iau sub control. Nietzsche identifică în optica istorismului 
dominant al culturii tocmai un instrument de anestezie intelectuală şi de subminare subtilă a personalităţii [47] 
. Modernitatea europeană, cu toate răsfrângerile  ei, proliferează o schwachen Persönlichkeit printr-o 
Nivellierung ce se opune adevăratei naturi a omului. În Dincolo de bine şi de rău diagnosticul lui Nietzsche 
este fără echivoc: „În toate ţările Europei, şi chiar în America, există acum ceva ce tinde să folosească greşit 
acest nume, un fel al spiritelor foarte strâns, captiv, pus în lanţuri, care vor oarecum contrariul a ceea ce se 
află în intenţiile şi instinctele noastre – fără a mai vorbi de faptul că ele, în privinţa acelor noi filosofii care se 
afirmă trebuie să fie ferestre închise şi uşi încuiate. Ele aparţin, scurt şi rău, celor ce nivelează, aceste fals 
numite «spirite libere» – ca sclavi înduplecaţi şi confecţionaţi ai gustului democratic şi ai «ideilor sale 
moderne»; cu toţii oameni fără solitudine, flăcăi bravi şi greoi, cărora nu trebuie să li se conteste nici curajul 
nici moralitatea respectabilă, numai că sunt neliberi, înainte de toate cu înclinaţia lor de a vedea în formele 
vechii societăţi de până acum oarecum cauzele pentru toată mizeria şi eşecurile umane: în acest caz adevărul 
ajunge să stea fericit cu capul în jos.“ [48] 

Criza europeană este localizată, în cele din urmă, de Nietzsche în procesul personalizării, pe care-l preia în 
termeni datoraţi redescoperirii lumii presocratice. Aceasta este, pentru el, lumea greacă exemplară, care oferă, 
în continuare, Europei, „die einzige und tiefste Lebensmöglichkeit“ [49] căci ea profilează acel freien Geistes 
ce este definitoriu europenităţii. În Menschliches, Allzumenschliches Nietzsche exprimă speranţa că Europa 
va depăşi conformismul nivelator ce o caracterizează şi va fi din nou terenul pentru spiritele libere şi creative, 
cum a fost altădată, cu intermitenţă. „Că asemănătoare spirite libere ar putea să fie vreodată, că Europa 
noastră între fiii ei de mâine şi de poimâine va avea asemenea camarazi vioi şi temerari, personificaţi şi 
convingători şi nu doar ... ca scheme şi pustnici, jocuri ale umbrelor: de aceasta mă îndoiesc cel mai puţin. Eu 
o văd deja venind, încet, încet; şi probabil eu fac ceva pentru a grăbi venirea ei atunci când descriu din vreme, 
sub ce destine, pe ce căi văd eu apariţia, venirea ei“ [50] .

Dar venirea acestui freie Geist este deocamdată blocată de proliferarea în Europa, pe fondul întăririi 
naţionalismelor, a opticilor partizane, a unui Fanatiker. Acesta este individul cu optică continuu condiţionată 
şi, deci, opusul freie Geist. În Anti-Christ el este caracterizat astfel: „A nu vedea multe lucruri, a nu fi 
dezinvolt, a aparţine mereu şi mereu partidului, a avea o strictă şi necesară optică în toate jiletcile – aceasta 
doar condiţionează împrejurarea că un asemenea om există în general“ [51] .
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Nietzsche pune proliferarea „fanaticului“ pe scena europeană în legătură cu două macroprocese hotărâtoare 
pentru evoluţia Europei în ultimul secol: luptele pentru delimitarea statelor naţionale şi luptele pentru a 
instaura socialismul. Acestea nu sunt doar evenimente pe scena istoriei europene, ci structuri de viaţă, care 
favorizează anumite structuri de personalitate. Judecata lui Nietzsche este severă: naţionalismele şi 
socialismul întreţin reprezentări ale lumii care duc, în ultimă analiză, la o Verkleinerung a omului european şi 
produc o realitate în care nu mai este loc pentru „mica politică“. „Timpul micii politici a trecut: deja secolul 
următor aduce lupta pentru dominarea pământului – constrângerea la marea politică“ [52] .

Nietzsche a abordat însă criza europeană din perspectiva regăsirii unităţii culturii continentului şi a restabilirii 
acelui frei Geist. Acesta este trecut de Nietzsche prin perspectiva dionisiacă, este smuls de pe fundamentele 
„culturii socratice“ şi trecut pe cele ale „culturii tragice“. În Die Geburt der Tragödie Nietzsche proclamă: 
„Da, prieteni, credeţi ca şi mine în viaţa dionisiacă şi în renaşterea tragediei! Vremea omului socratic a 
trecut!... Acum încumetaţi-vă să fiţi oameni tragici, căci veţi fi mântuiţi! Înarmaţi-vă pentru lupte grele, dar 
credeţi în minunea dumnezeului vostru!“ [53] . Pentru Nietzsche Europa are cu siguranţă un viitor, iar a trăi şi 
a asuma acest viitor este tocmai marca a ceea ce el numeşte der gute Europäer. În Die fröhliche Wissenschaft, 
în acest sens, el scrie: „Noi suntem, cu un cuvânt – şi trebuie să fie cuvântul nostru de onoare! – buni 
europeni, moştenirile Europei, bogatele, copleşitele, dar şi abundent îndatoratele moşteniri ale mileniilor 
spiritului european: ca atare rezultaţi şi din creştinism şi îndatoraţi lui, şi tocmai pentru că suntem crescuţi din 
el, pentru că înaintaşii noştri au fost incoruptibil leali creştinismului, care au adus credinţei lor voluntar drept 
jertfă bunurile şi sângele, starea şi patria“ [54] . Der gute Europäer are la Nietzsche o große Aufgabe, aceea de 
a călăuzi procesul regăsirii de sine a Europei şi de a-l duce înainte. Iar această regăsire de sine a Europei – aşa 
cum lasă să se înţeleagă destul de univoc chiar fragmente din Wille zur Macht – nu mai este posibilă fără 
refacerea unităţii: a unităţii cunoaşterii, dar şi a unităţii oamenilor ce trăiesc în Europa. Reflecţiile lui 
Nietzsche se încheie, logic vorbind, cu temerea că în Europa, ca urmare a expansiunii ştiinţei valorificabilă 
tehnic, se poate concretiza o furchtbare Möglichkeit a declinului, dar şi cu convingerea că o unitate a 
continentului, în forma unei europäische Völkerbund, care reprezintă o Sieg der Demokratie, este posibilă.“ 
[55] 

Această succintă evocare a tezelor principale ale lui Nietzsche privind Europa, oferă, cred, puncte de sprijin 
pentru o interpretare nouă a filosofiei sale. Am în vedere: centralitatea problematicii europene în opera lui 
Nietzsche şi emergenţa filosofiei sale din condiţiile crizei europene; precizia relativă, dar remarcabilă, cu care 
Nietzsche a preluat filosofic criza europeană şi inadecvarea fundamentală a clişeelor ce i s-au aplicat 
(naţionalism, antidemocratism etc.). Evocarea lasă, sper, să se vadă, de asemenea, că în textele filosofice ale 
lui Nietzsche avem nu doar prima expresie filosofică sistematică a crizei europene, dar şi anticiparea unei 
soluţii.   

2. Husserl a reflectat sistematic asupra crizei europene trăite intens de generaţiile active în primele decenii ale 
secolului actual şi a articulat o întreagă filosofie în jurul interogaţiilor suscitate de „criză“. Imensa sa operă 
poate fi înţeleasă coerent ca expresie a unei filosofii a crizei, care a aflat în Criza ştiinţelor europene şi 
fenomenologia transcendentală (1936) expunerea cea mai concludentă. Această lucrare a luat cel mai profund 
în considerare criza europeană, împreună cu idealul european.

În ce consta, în definitiv, criza europeană? Fără îndoială Europa a intrat în secolul XX cu o situaţie 
caracterizată de mari descoperiri ştiinţifice, de o extraordinară efervescenţă creatoare în filosofie şi artă, de 
relansarea producţiei industriale, ca urmare a promovării de noi tehnologii, de consolidare a dominaţiei în 
colonii. Europa era, încă, intelectual, ştiinţific, politic, centrul lumii. În acelaşi timp, în ea germinau forţele 
care anunţau criza şi completa schimbare a situaţiei. Creşterea demografică şi, mai ales, a nivelului instrucţiei, 
în general, trimitea autoritarismul la muzeu şi deschidea era „civilizaţiei populare“. Revoluţia transporturilor, 
cuplată cu creşterea substanţială a producţiei industriale, a pus sub semnul întrebării ordinea politică de la 
sfârşitul secolului, stimulând două mişcări contradictorii: dezmembrarea organizării în Europa Centrală şi 
Răsăriteană şi constituirea de state naţionale, apoi conflictele statelor naţionale europene. Noua putere 
economică şi militară a viguroasei Germanii căuta să-şi facă, la rândul ei, loc pe scena folosirii resurselor 
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lumii. Chiar dacă au reuşit să surmonteze criza şi să amâne conflicte latente, în cele din urmă, „oameni de stat 
liberali ai Occidentului au fost prinşi în reţeaua unui sistem internaţional pe care nu au avut puterea să-l 
controleze, făcut de el însuşi de nestăpânit atât datorită discrepanţei istorice dintre dezvoltarea politică şi 
socială a Europei Occidentale şi cea a Europei Răsăritene, cât şi datorită obsesiei puterii politice a celor mai 
puternice naţiuni de pe continent“ [56] . Primul război mondial nu a mai putut fi evitat. Învingătorii nu au 
reuşit, nici ei, să menţină Europa în prim plan. Vechiul continent încetează să fie centrul intelectual, ştiinţific 
şi politic al lumii şi devine o simplă parte a relaţiilor mondiale. Poziţia lui slăbeşte şi mai mult datorită 
scindării continentului într-o mulţime de state naţionale rivale şi ascensiunii naţionalismelor şi, pe acest fond, 
a victoriei bolşevismului în Răsărit, a fascismului şi nazismului în sudul şi în centrul Europei. Europa devine 
un continent structural conflictual şi pierde poziţia clasică de centru al civilizaţiei mondiale. „Istoria lumii a 
trecut într-adevăr, dincolo de stadiul puterii politice a Europei. Resursele extra-europene, care i-au înfrânt pe 
Napoleon şi pe Wilhelm al II-lea, l-au înfrânt şi pe Hitler. Puterea politică şi militară a trecut deja, în fapt, 
dincolo de oceane, dincolo de Europa, iar noua structură a Organizaţiei Naţiunilor Unite a fost cea care a 
trebuit, în cele din urmă, să reflecte această realitate.“   [57]   

Criza ştiinţelor europene este, la prima vedere, doar un text de filosofia ştiinţei, fără a angaja în vreun fel 
Europa sau europenitatea ca întreg. Cartea prefigurează problemele de bază ale filosofiei ulterioare a şiinţei. 
„Discutarea de către Husserl a lipsei fundamentului în ştiinţe, relevarea diviziunilor în creştere înăuntrul 
ştiinţelor, abordarea de către el a paradigmelor pe care le folosesc ştiinţele pentru a-şi descrie obiectul lor, 
ridicarea întrebării privind «adevărul» ştiinţei vis-á-vis de viaţa cotidiană, toate acestea pot fi văzute ca 
preludii la problemele majore ale filosofiei de astăzi a ştiinţelor.“ [58] Dar, la nivelul acestor probleme, 
Husserl a surprins problematica „crizei europene“. În optica lui, Europa este o organizare a vieţii spirituale în 
jurul raţionalismului de un anumit fel şi, mai concret, al unei ştiinţe cu orientare practică, care a intrat în criză. 
Semnele crizei el le-a identificat în multe locuri, începând, desigur, cu tranziţia germană, de la Republica de la 
Weimar la dictatura nazistă, şi, poate mai profund, cu izbucnirea violentă a forţei în primul război mondial. 
„Războiul şi ceea ce i-a urmat, în special apariţia nazismului, au fost pentru Husserl semne că ceva 
fundamental s-a petrecut în civilizaţia europeană, o boală a rădăcinilor care a mers dincolo de circumstanţele 
imediate ale acestor evenimente teribile.“ [59] Propriu-zis, este vorba de o criză a umanităţii europene, care, 
pentru Husserl, efectiv este triplă: o criză a ştiinţelor, o criză a filosofiei şi o criză a culturii.

Criza ştiinţelor rezidă în pierderea de către ştiinţe a semnificaţiei iniţiale, fixată în zorii epocii moderne a 
ştiinţei. Pierderea atinge acum atât „ştiinţele naturii, cât şi „ştiinţele spiritului“. Pentru a înţelege ce s-a 
petrecut este de observat că ştiinţa modernă este de la origini legată de  considerarea lumii ca un întreg regizat 
de legi cognoscibile, a căror cunoaştere poate fi pusă în serviciul ameliorării condiţiei umane şi al unei 
comunităţi luminate a indivizilor emancipaţi. Ştiinţa este legată deci de un prealabil de natura unui 
angajament al subiectului cunoaşterii, a unei „atitudini“. 

Două „atitudini“ sunt însă identificabile în istoria ştiinţei moderne. Prima este atitudinea fenomenologică (sau 
„personalistică“, potrivit unor scrieri ale lui Husserl), ce constă în considerarea obiectului cunoaşterii ca un 
subiect inserat într-o corelaţie a vieţii curente, pe care fiecare om o împărtăşeşte cu altul. Aceasta este 
„atitudinea noastră totdeauna când trăim cu altul, vorbim altuia, strângem mâna altuia salutându-l sau suntem 
în relaţie cu altul, de iubire sau aversiune, în dispoziţie şi acţiune, în discurs şi discuţie“ [60] . Este vorba de o 
atitudine ce angajează subiectivitatea în actele pe care le facem (strângem mâna, salutăm etc.), fără ca 
subiectivitatea să fie parte a acestor acte. Subiectivitatea pune în joc anumite structuri (abstracţiuni, idealizări 
etc.) fără de care nu ne putem apropia de un obiect. A doua este atitudinea naturalistă, care consideră obiectul 
cunoaşterii drept obiect plasat în timp şi spaţiu. Această atitudine este legată de ignorarea prealabilului 
subiectiv al oricărei cunoaşteri şi de considerarea faptelor date în timp şi spaţiu drept exclusive şi ultime. Teza 
pe care Husserl o apără este aceea că „atitudinea naturalistă“ a ajuns dominantă atât în „ştiinţele naturii“, cât şi 
în „ştiinţele spiritului“ şi le-a împins în criză. În „ştiinţele naturii“ dominarea ia forma prevalenţei mentalităţii 
şi abordărilor pozitiviste, care orientează cunoaşterea spre fapte, dar nu spre prealabilul inerent procesului de 
cunoaştere a faptelor. „Culpabilitatea ştiinţelor naturii nu constă în concentrarea lor asupra naturii, ci în 
concentrarea asupra naturii în aşa fel că originea acestui interes eminent pentru natură este ea însăşi 
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obscurizată.“ [61] Originea nemaifiind luată în considerare, sensul ştiinţei este distorsionat. În loc să susţină 
efortul de creare a unei comunităţi luminate a individualităţilor emancipate, ştiinţa devine o simplă descriere a 
stărilor de fapt. Aceasta nu numai în „ştiinţele naturii“, ci şi în „ştiinţele spiritului“. Aici, ignorarea originii 
subiective a abordării ştiinţifice a faptelor duce la istorism şi, prin acesta, la realism. „Astfel, în timp ce 
eroarea atitudinii naturaliste este un obiectivism care obscurizează subiectivitatea, eroarea atitudinii istoriciste 
este aceea a unui subiectivism impropriu, care obscurizează adevărata natură a subiectivităţii.“ [62] 

Nu se poate percepe şi prelua conceptual „criza ştiinţei“ fără a investiga originile ştiinţei. O astfel de 
investigaţie este însă una filosofică. Dar filosofia însăşi nu este astăzi capabilă să întreprindă această 
investigaţie, căci nu numai ştiinţa se află în criză, ci şi filosofia. În ce constă criza filosofiei? Transformându-
se într-o înregistrare a faptelor, ştiinţa se desparte de sensul ei originar şi de misiunea ei de a oferi o 
reprezentare a lumii ca întreg organizat. Dar sensul originar al ştiinţei nu mai este tematizat nici de filosofie, 
care, la rândul ei, nu mai oferă o reprezentare a lumii ca întreg. Filosofia a abandonat programul „ştiinţei 
universale“ şi a degenerat în viziuni particulariste şi dogmatice, sceptice, iraţionaliste sau mistice. „În timp ce 
situaţia ştiinţelor naturii şi a ştiinţelor umane ar putea fi clarificată în general drept criză ce decurge din 
pretenţii exagerate, criza filosofiei constă, pentru Husserl, dintr-o lipsă de încredere, o credinţă pierdută şi, 
eventual, din abandonarea umilitoare a vechilor ei scopuri şi sarcini.“ [63] 

Atunci când se petrece o „criză a filosofiei“ avem şi o criză a culturii. Europa este atinsă de o astfel de criză, 
ceea ce, în interpretarea lui Husserl, înseamnă slăbirea gravă, în cunoaştere şi în practica vieţii, a ceea ce 
caracteriza raţionalitatea specifică culturii lumii vechi: orientarea spre general şi teorie, caracter ideal, 
supratemporal, procedură metodică, deschidere spre infinit şi perspectivă universală şi, plecând de la toate 
acestea, abordare critică a stărilor de lucruri în lumina a ceea ce ele însele oferă pentru a fi depăşite.

„Criza culturii“ se poate repera însă ca o criză a ştiinţei, dacă observăm că în Europa cultura este legată de la 
origini de convingerea că problemele cele mai profunde ale vieţii se pot aborda raţional şi, într-un sens larg, 
ştiinţific. Pe de altă parte, ştiinţa este de la origini legată de o anumită semnificare a vieţii umane şi are o 
semnificaţie în raport cu aceasta. Dar, o dată cu expansiunea conştiinţei pozitiviste, anumite legături s-au rupt. 
Ştiinţa nu mai asumă problemele cele mai profunde ale vieţii sau aceste probleme sunt abordate fără a mai 
apela la ştiinţă. Căci ştiinţa a devenit o simplă ştiinţă a faptelor. Pe de altă parte, ştiinţa se desprinde de o 
semnificare a vieţii ca o valoare distinctă şi-şi pierde semnificaţia distinctă pentru viaţă. Desigur, ştiinţa a 
cunoscut importante progrese, atât sub aspectul analizelor factuale cât şi sub aspectul rafinării cunoaşterii 
laturii ei formale, matematice şi logice. Dar acest progres este, în acelaşi timp, chiar dacă nu prin natura lui, o 
prăbuşire într-o criză. În matematică şi logică această criză constă într-o funcţionare a aparatului formal şi 
chiar a analizelor formale, în evident progres, lipsită însă de claritatea şi clarificarea conceptelor şi regulilor 
de bază şi a operaţiilor care se fac cu ajutorul lor. „Funcţionarea fără a înţelege ceea ce se face, lucrând cu 
forme ale gândirii care sunt acceptate fără îndoieli, care implică, de asemenea, o lipsă de conştiinţă cu privire 
la originea acestor forme ale gândirii, sunt câteva din caracteristicile dominante ale crizei ştiinţei, filosofiei şi 
culturii.“ [64] 

O înţelegere a formelor gândirii se încearcă, desigur, dar aceasta este cea a psihologismului. Psihologismul 
este însă el însuşi indicatorul neînţelegerii naturii formelor gândirii. În fond, formele gândirii, care sunt 
obiectul logicii, nu se înţeleg decât de către o disciplină care este logică, dar care, spre deosebire de logica 
însăşi, este în stare să se înţeleagă pe sine. Astfel, „depăşirea crizei ştiinţelor pretinde descoperirea unei ştiinţe 
a originii ştiinţelor, o nouă ştiinţă care funcţionează astfel încât scapă de prejudecăţile ştiinţelor deja existente, 
o ştiinţă care se înţelege pe ea însăşi şi originile ei. Depăşirea crizei ştiinţelor pretinde o înţelegere adecvată a 
originilor tuturor ştiinţelor în subiectivitate. Această înţelegere adecvată reprezintă depăşirea atât a 
obiectivismului naiv, cât şi a tuturor formelor de subiectivism relativist. Pentru Husserl, o astfel de înţelegere 
pretinde o întoarcere spre subiectivitatea transcendentală“ [65] . 

Această mişcare este una filosofică, a filosofiei în orice caz. Ea constă în a prelua ştiinţele şi raţionalitatea 
ştiinţifică, a le apăra în concurenţa cu alternativele din sfera cunoaşterii sau a pretenţiilor de cunoaştere şi a le 
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identifica şi explicita originea şi, cu ea, fundamentul. Husserl interpretează această identificare a originii ca 
„reamintire“ culturală şi, în prealabil, criza ştiinţei ca „uitare“ a sensului ei originar. „Uitarea“ se poate 
observa în filosofie. Nu numai că filosofia a „uitat“ originea ştiinţei, dar şi-a „uitat“ şi propria origine. Uitarea 
„originii“ implică ignorarea „sensului“. În cazul filosofiei, este vorba de uitarea misiunii de a oferi o 
cunoaştere a lumii ca întreg şi, prin acest intermediar, o fundamentare a ştiinţelor şi un reper pentru acţiunile 
oamenilor. Iar „uitarea“ din filosofie atinge întreaga cultură europeană şi îi periclitează identitatea. „Cultura 
europeană este văzută astfel de Husserl ca fiind pierdere într-o uitare totală a propriei ei origini. Naşterea 
Europei s-a petrecut o dată cu naşterea raţionalităţii filosofico-ştiinţifice. Existenţa culturii europene nu a fost 
mai puţin decât cultivarea idealului vechi al existenţei filosofico-raţionale: că întreaga viaţă poate fi condusă 
şi trebuie condusă de raţiune. Această credinţă în posibilitatea şi dezirabilitatea unei existenţe umane deplin 
raţionale s-a pierdut. Într-un anumit sens, această pierdere a credinţei poate fi caracterizată şi ca o uitare. 
Pierderea credinţei în raţionalitate nu este atât de mult pierdere a unei posesii, a ceva doar extern sau 
extrinsec, ci mai curând pierderea unei caracteristici esenţiale a Europei, a ceea ce face ca Europa să fie ceea 
ce este. Tocmai ca pierdere a memoriei, această pierdere este asemenea pierderii unei porţiuni din ea însăşi, 
pierderea credinţei Europei în raţionalitate este o pierdere a simţului a ceea ce constituie Europa, iar de aici o 
pierdere a identităţii de sine.“ [66] 

Cum se poate ieşi din criză? Husserl consideră că ieşirea o poate oferi doar refacerea încrederii în raţiune, care 
include, în concepţia sa, scoaterea din „uitare“ a originii şi, cu ea, a sensului ştiinţei moderne, deci a 
prealabilului subiectiv al acesteia. Numai filosofia, în forma fenomenologiei transcendentale, poate scoate din 
„uitare“ şi poate relansa încrederea în raţiune. Fenomenologia este o conştientizare teoretică care, practic, 
înseamnă o nouă personalizare a indivizilor, ca alternativă la organizarea lor în sisteme birocratice, dar şi la 
degradarea lor în indivizi pasivi, distraşi de la problemele vieţii lor în comunitate. Husserl are în vedere aici 
obţinerea în comunitate a unei „unităţi de voinţă“ ce rezultă „de jos“. Dar această „unitate de voinţă“ nu este 
cea atinsă în fapt în diversele „organizaţii“ ale Europei existente, ci una nouă, generată de scoaterea din 
„uitare“ de către oameni nu numai a originii ştiinţei moderne, ci şi a propriei lor condiţii.

Husserl a asumat criza europeană ca problemă a filosofiei sale, aşa cum, ceva mai bine de un secol înainte, 
Hegel a făcut din trecerea la modernitatea juridică şi morală şi din susceptibilitatea acesteia de a produce 
crize, problema fundamentală a reflecţiei sale. El a adus reflecţia filosofică asupra crizei până în punctul în 
care a tematizat nevoia „scoaterii din uitare“ şi responsabilitatea oamenilor până la urmă faţă de ei înşişi. 
„Criza uitării este în cele din urmă o criză a uitării de sine. Această uitare de sine ce marchează criza este de 
depăşit printr-un act al voinţei, printr-o solemnă şi constantă hotărâre de a recupera centralitatea subiectului, 
de a afirma responsabilitatea subiectului pentru sine şi proiectele sale. Această hotărâre este promovată de 
subiectul însuşi. El este o voire de sine sau, mai curând, o voire de a fi adevăratul sine. Pentru Husserl, el este 
deplin responsabil de sine însuşi, cu adevărat «capabil de răspunsuri» pentru acţiunile sale. Pentru adevăratul 
sine, nimic nu este lăsat pe seama şansei sau subterfugiilor iraţionale ale destinului.“ [67]    

3. Heidegger a preluat problema crizei şi a gândit-o, fenomenologic, desigur, în prelungirea reflecţiilor lui 
Husserl, chiar dacă, de la un timp, pe o cale distinctă. Şi el a privit Europa ca o cultură aparte, iar caracterele 
acestei culturi le-a identificat la nivelul ştiinţei moderne. Europa, cultura europeană au intrat în criză, iar criza 
este, în fond, criza ştiinţelor. Aceasta din urmă prezintă două aspecte clare: „sentimentul de alienare a 
oamenilor faţă de ştiinţă şi absenţa unei fundamentări clare a fiecărei ştiinţe în raport cu obiectul ei“ [68] . 
„Criza ştiinţelor“ este în cele din urmă o „criză a fundamentului ştiinţelor“. Ea poate fi depăşită numai prin 
dezvoltarea fenomenologiei, care este singura ce poate releva prealabilul situat în subiect al ştiinţelor. Dar 
această dezvoltare Heidegger a văzut-o diferit de Husserl. În timp ce autorul „fenomenologiei 
transcendentale“ a concentrat fenomenologia asupra regăsirii originii şi sensului originar al ştiinţei, autorul 
„fenomenologiei existenţiale“ a concentrat-o asupra  reinterogării sensului Fiinţei. Din punctul de vedere al lui 
Heidegger, interogaţia lui Husserl nu este destul de radicală: ea se opreşte la un nivel al realităţii, 
subiectivitatea transcendentală, care poate fi el însuşi nivelator şi care privează omul de autenticitate. Nu se 
poate evita o astfel de cădere decât scoţând din uitare problema sensului Fiinţei.
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 Heidegger a considerat că „uitarea“ problemei „sensului Fiinţei“ este însuşi miezul crizei europene. El a 
identificat patru feluri [69] de „uitare“ a problemei Fiinţei în cultura europeană. Primul rezidă în preluarea 
necritică a conceptului tradiţional al Fiinţei: Fiinţa este atributul de maximă generalitate al celor ce sunt. În 
acest fel, spune Heidegger, se preia trecutul, dar nu se întreabă ce este ceea ce este preluat. Al doilea tip rezidă 
în încercarea de a gândi Fiinţa prin mijlocirea conceptelor şi definiţiilor. În acest fel, Fiinţa este redusă la 
existent, iar problema Fiinţei nu mai este pusă corect. Al treilea tip de uitare rezidă în desconsiderarea 
problemei Fiinţei, din momentul în care, după ce se fac diferite încercări de a o soluţiona, rămânând în cadrele 
tradiţiei, problema este abandonată. Al patrulea tip de uitare rezidă în a considera că, din momentul în care 
orice poate vorbi de Fiinţă, aici nu mai avem, de fapt, o problemă. Or, argumentează Heidegger, înţelegerea 
curentă a Fiinţei este ea însăşi o uitare a Fiinţei.

Constând, în esenţă, din „uitare“, criza europeană are, evident, o istorie. Căci uitarea este uitarea cuiva. Iar cel 
care uită problema sensului Fiinţei se uită, desigur, şi pe sine. Singura ce pune problema sau uită să o pună 
este fiinţarea specific umană. Dasein. De ce o face sau, mai bine spus, de ce uită Dasein să pună problema 
sensului fiinţării umane? Pentru Husserl, fiinţarea umană depăşeşte criza recuperând semnificaţia originară a 
ştiinţei moderne şi a raţionalismului pe care ea îl întruchipează. Pentru Heidegger, recuperarea nu e suficientă 
spre a depăşi criza. Înseşi semnificaţiile transmise de tradiţie trebuie interogate din punctul de vedere radical, 
al sensului Fiinţei. Sensul şi interogaţia cad în uitare; iar această cădere nu este un accident al istoriei 
exterioare a fiinţării umane, ci un eveniment ancorat în structura existenţială a Dasein-ului. Este o tendinţă 
aproape „naturală“ a fiinţării umane aceea de a se lăsa colonizată de determinările lumii şi de a părăsi 
interogarea sensului în favoarea interogaţiilor privind ceea ce există în jur şi felul în care ea se poate insera în 
ceea ce există.

Şi pentru Heidegger, ca şi pentru Husserl, criza europeană, având ca rădăcină criza ştiinţei europene, este un 
eveniment istoric şi are, deci, o istorie. Dar, în timp ce pentru Husserl acest eveniment a constat în erodarea 
sensului iniţial al cunoaşterii, pentru Heidegger un sens iniţial al cunoaşterii, bazat pe accesul indiscutabil la 
sensul Fiinţei, nu a existat aproape niciodată. „Heidegger nu vorbeşte niciodată deschis de o privire perfectă, 
originală asupra Fiinţei (deşi trăsături ale unei asemenea vederi ar putea fi găsite în abordarea sa a 
presocraticilor), niciodată nu consideră tradiţia drept eroare şi niciodată nu prezintă ontologia fundamentală 
atât de îndrăzneţ ca sfârşit triumfal al unui proces şi început al unei ere noi. Uitarea, care este înrădăcinată 
înainte de toate într-o lipsă de claritate asupra distincţiei dintre existenţi şi Fiinţă, este de gândit ca o 
«întâmplare şi nu ca o greşeală».“ [70] Heidegger consideră că înseşi momentele iniţiale pe care le invocă 
Husserl trebuie chestionate sub aspectul deschiderii posibilităţii accesului la sensul Fiinţei.

Atunci când accesul este împiedicat avem o situaţie de inautenticitate. „Criza europeană“ este în fapt o astfel 
de situaţie: ea constă în „uitarea“ sensului Fiinţei. O situaţie ar fi de „autenticitate“ dacă ar lipsi „uitarea“, iar 
fiinţarea ar fi asumarea de sine proprie a fiecăruia. Aceasta nu este posibilă decât dacă se preia în conştiinţa de 
sine temporalitatea fiinţării umane şi se face din ea reperul fundamental al evaluărilor şi acţiunilor. „Criza, 
pentru Heidegger, este una a uitării problemei sensului Fiinţei. Cum Dasein este temporal, această uitare este 
legată de un mod inautentic de temporalizare, în particular de o apropiere inautentică a trecutului [...] Existând 
în confortul şi securitatea lui «ei», Dasein uită întrebarea şi uită, prin urmare, propriile sale potenţialităţi ca şi 
întrebător.“ [71] 

Când este însă, istoriceşte vorbind, Dasein în situaţia de interogare adecvată a sensului Fiinţei şi, deci, de 
autenticitate? Este exactă observaţia că, de pildă, Husserl considera criza europeană ca efect al eşecului 
ştiinţei moderne de a se asuma pe sine şi, cu aceasta, de a asuma sensul ei iniţial şi admitea, prin implicaţie, că 
situaţia de criză este reversibilă. Heidegger, în schimb, renunţă să admită o situaţie de autenticitate a fiinţării 
umane cu caracter normativ. El nu operează în schema tradiţională de interpretare a istoriei ca „înaintare 
spre“. Nici unul din momentele ei nu poate fi luat ca reper normativ. Tot ceea ce se poate face este să se 
interogheze istoria, mai exact diferitele ei fragmente şi îndeosebi fragmentul la capătul căruia, spre noi, este 
situaţia noastră. Acest fragment este tradiţia platoniciano-aristotelică. Interogarea ei este făcută de Heidegger 
din punctul de vedere al preluării în concepte a temporalităţii fiinţării umane. Niciodată nu este însă lăsat loc 
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vreunui reper normativ. „Astfel, în timp ce este adevărat că gândirea lui Heidegger este plină de reverenţe faţă 
de o «origine», faţă de un «început», însuşi acest început constă totdeauna dintr-o împletire de pierdere şi 
câştig. Chiar la început există sentimentul unei constante împletiri a uitării şi reamintirii. Pentru Heidegger 
începutul este un «eveniment», dar acesta este descris exact cum el descrie uitarea fiinţei. Începutul este ceea 
ce se petrece, nu ceea ce s-a petrecut, iar începutul este, de la început, ocupat totdeauna cu uitare. Aceasta 
explică poziţia constantă a lui Heidegger, conform căreia dacă gândirea sa este de considerat ca descriere a 
unei Verfallsgeschichte, aceasta nu este gândită în mod negativ. Adică, aparţine naturii istoriei şi, desigur, 
istoriei Fiinţei să «decadă», dar această decădere poate fi văzută ca o oportunitate şi ca un dar.“ [72] 

Heidegger nu asumă vreun reper normativ al autenticităţii fiinţării umane, dar asumă mereu o soluţie: 
dezvoltarea reflecţiei de sine şi apoi a conştiinţei de sine până la nivelul la care temporalitatea fiinţării specific 
umane este sesizată şi asumată. Asumarea este multă vreme concepută ca una „activă“, adică în forma 
conştientizării şi acţiunii în consecinţă, apoi, după celebra Kehre, ca una „pasivă“, adică în forma „ascultării“. 
Dar şi într-o formă şi în alta este vorba de a împinge conştiinţa de sine până acolo încât fiinţarea umană să fie 
„smulsă“ din împrăştierea ei printre lucrurile ce compun existentul şi redată ei însăşi în „întregime“.

Un timp considerabil, criza europeană a fost preluată de Heidegger în termenii „uitării“ interogaţiei clasice 
privitoare la sensul Fiinţei. Cel puţin după Fiinţă şi timp, mulţi ani el a gândit criza europeană în aceşti 
termeni. La începutul anilor treizeci însă, în concepţia sa asupra crizei începe să-şi facă loc o idee inspirată 
probabil de teoria lui Ernst Jünger, a lumii tehnologice ca mobilizare totală a resurselor materiale şi umane 
pentru atingerea unei ţinte. La rândul ei inspirată de experienţa primului război mondial, care a fost văzut ca 
primul război ce s-a purtat nu „alături“ de celelalte activităţi sociale, ci comasându-le şi organizându-le în 
scopul victoriei, pe toate, această teorie a influenţat mulţi intelectuali din anii treizeci încoace. În orice caz, 
după multe indicii, Heidegger a preluat, începând cu mijlocul anilor treizeci, în mod tot mai clar, criza 
europeană în termenii unei concepţii organizate în jurul tezei după care modernitatea semnifică o societate a 
mobilizării totale, care se originează în tehnica modernă, ce dezvăluie astfel faţa ascunsă a ştiinţei moderne 
apărute, la rândul ei, ca o parte a tradiţiei metafizicii europene, foarte probabil partea ei culminantă. 
Heidegger continuă să gândească posibilitatea „destrucţiei tradiţiei metafizicii“, dar acum o face mai precis, 
cercetând tehnica modernă drept obiectivare ultimă a acestei tradiţii. În celebrul său studiu Întrebare privitoare 
la tehnică (1953), el priveşte tehnica drept „modalitate a scoaterii din ascundere“ şi precizează: „Scoaterea din 
ascundere care domină în tehnica modernă este o cerere insistentă de livrare (Herausfordern) prin care naturii 
i se pretinde, în chip insolent, de a reda energie, o energie care poate fi extrasă şi înmagazinată ca atare“ [73] . 
Această „cerere insistentă de livrare“ este în fapt totuna cu a „comanda“ unui obiect şi a-l supune. Preluând 
evident un termen militar, Gestellungsbefehl, comanda mobilizării, Heidegger numeşte poziţia tehnicii 
moderne faţă de realitate şi, până la urmă, esenţa ei Gestell: „Ge-stell se cheamă acel ceva care strânge laolaltă 
şi care e propriu constrângerii (Stellen) ce-l constrânge pe om, adică îl expunerii cererii insistente de a se livra 
scoaterii din ascundere a realului, ca situare disponibilă, şi anume în modalitatea supunerii la comandă. Ge-
stell se cheamă modalitatea scoaterii din ascundere care domneşte în esenţa tehnicii moderne şi care nu este ea 
însăşi ceva de ordinul tehnicului. Tehnicului îi aparţine în schimb tot ce cunoaştem sub forma ansamblului de 
tije, de pistoane şi de alte utilaje, deci elementele constitutive ale unui montaj, însă acesta se înscrie, împreună 
cu elementele constitutive menţionate, în domeniul muncii tehnice, care se supune întotdeauna doar cererii 
insistente de livrare ce decurge din Ge-stell; dar munca tehnică nu constituie niciodată Ge-stell-ul însuşi şi cu 
atât mai puţin nu este ea cea care îl produce“ [74] . Problema ce devine dramatică în jurul tehnicii moderne – 
şi care este, de fapt, miezul crizei europene acum – nu se datorează, în mod exact, maşinilor, cât mentalităţii 
pe care ele o generează: mentalitatea conform căreia problemele de viaţă ale oamenilor au mereu o soluţie 
tehnică. Or, în realitate, problemele vieţii umane nu sunt doar tehnice, ci şi probleme de sens. „Ameninţarea la 
care este expus omul nu provine în primul rând de la maşinile şi aparatele tehnicii, al căror efect ar putea fi, de 
bună seamă, mortal. Adevărata ameninţare l-a şi atacat pe om în esenţa sa. Dominaţia Ge-stell-ulului ameninţă 
cu posibilitatea ca omului să-i fie refuzat să poposească într-o scoatere din ascundere mai originară şi să 
descopere chemarea unui adevăr mai apropiat de început.“ [75] 
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Nu intrăm aici în expunerea generală a filosofiei lui Heidegger [76] , căci ne interesează, în acest context, 
preluarea crizei europene, care face din filosofia sa filosofie a crizei europene. Aşa cum am arătat mai înainte, 
Husserl consideră că ieşirea din criza europeană nu se poate realiza decât refăcând încrederea oamenilor în 
raţiune şi scoţând din „uitare“ originea şi, cu ea, sensul ştiinţei moderne şi, mai profund, reactivând 
disponibilitatea subiectivă care le-a făcut posibile. Până la un punct, Heidegger împărtăşeşte această optică. Şi 
el consideră că trebuie scos din „uitare“ ceva, dar acest ceva este mai profund decât originea şi sensul ştiinţei 
moderne. Acest ceva ţine de o disponibilitate a subiectivităţii, dar este vorba, la Heidegger, de o 
disponibilitate a subiectivităţii de a se asuma pe sine. Filosofia crizei a lui Heidegger prelungeşte asumarea 
filosofică a crizei întreprinsă de Husserl, dar se concentrează pe un „spaţiu“ de acum propriu, ce poate fi prins 
în termenul „resubiectivizarea subiectivităţii“. În fapt, Heidegger devine Heidegger sondând felul în care 
subiectivitatea se concepe pe sine şi se asumă, de asemenea, pe sine. Pentru el, ieşirea din criză nu este 
asigurată deja din momentul în care „atitudinea fenomenologică“ înlocuieşte „atitudinea naturalistă“ în 
cunoaştere. Este nevoie de ceva mai mult, de o „schimbare“ înăuntrul „atitudinii fenomenologice“ însăşi, 
adică de o reconcepere a subiectivităţii prin problematizarea sensului fiinţării.

Cine ar putea declanşa, într-o Europă intrată în criză, această reconcepere? Husserl concedase comunităţii 
filosofilor misiunea unei scoateri din „uitare“ a originii şi sensului ştiinţei europene. Heidegger o concede 
universităţii integrate în „istorica răsturnare“ pe care ar produce-o naţional-socialismul anilor treizeci. 
„Universitatea germană este pentru noi – scrie el în celebrul său discurs electoral – înalta şcoală care preia în 
formare şi orientare, cu ajutorul ştiinţei şi prin ştiinţă, conducătorii şi păzitorii destinului poporului german. 
Voinţa de esenţă a universităţii germane este voinţa de ştiinţă ca voinţă în serviciul sarcinii spirituale istorice a 
poporului german, ca un popor ce se ştie în statul său.“ [77] . Universitatea este terenul ales de Heidegger 
pentru a traduce, pe plan intelectual, fiinţarea umană (Dasein) autentică, ce reprezintă orizontul lucrării sale 
epocale Fiinţă şi timp, într-o fiinţare umană autentică, dar societală, colectivă.   

4. Heidegger, cel puţin în anii treizeci, a considerat naţional-socialismul drept ieşirea din criza europeană. El a 
avut în vedere, desigur, un naţional-socialism luat sub acţiunea formatoare a universitarilor, dar, oricum, un 
naţional-socialism, ca alternativă, în optica sa, la bolşevism, de o parte, şi la americanism, de cealaltă. 
Heidegger era, la rândul său, prizonierul unui clişeu care aduce bolşevismul şi americanismul sub termenul 
generic şi denigrator de „colectivism“ şi consideră, greşit, liberalismul drept o piesă de muzeu. Pentru el, 
naţional-socialismul semnifică o „istorică deschidere“.

Nu reluăm aici discuţia privind implicarea lui Heidegger, compromiţătoare pentru filosofia sa (o filosofie 
axată pe problematica fiinţării umane autentice ajunge să justifice naţional-socialismul, care avea să genereze 
unul din cele mai criminale regimuri ale erei moderne!), în filosofia politică şi politica naţional-socialismului 
anilor treizeci [78] . Aş sublinia doar că în această problemă şi astăzi spiritele se despart. Hugo Ott a dat încă 
o dată profil pregnant punctului de vedere după care implicarea lui Heidegger în politica naţional-
socialismului a fost clară, conştientă, în consonanţă cu convingerile lui de atunci, ceea ce nu a fost fără urme 
în filosofia lui [79] . De partea sa sunt date din arhivele universitare şi politice ale celui de al treilea Reich. 
Silvio Vietta a dat încă o dată profil puternic punctului de vedere opus, după care filosofia lui Heidegger a 
luat, totuşi, prin distincţiile ei, distanţă de naţional-socialism. De partea sa sunt interpretări ale unor texte [80] 
. Cred că se poate ieşi din antinomia celor două puncte de vedere sprijinindu-ne pe o scrisoare trimisă, în 
1945, de Heidegger, rectoratului Universităţii Freiburg im Breisgau, în care el pune ataşarea la naţional-
socialism pe seama căutării unei soluţii la criza europeană. „În acel timp eu eram, în orice caz, de asemenea, 
convins că, prin cooperarea autonomă a personalităţilor spirituale, multe din dispoziţiile esenţiale ale 
«mişcării naţional-socialiste» ar putea fi adâncite şi transformate pentru a pune mişcarea în situaţia în care să 
ajute, în felul ei, la depăşirea încurcatei situaţii a Europei şi a crizei spiritului occidental.“ [81] Ca sugestie a 
acestei scrisori, ca şi a altor precizări ale lui Heidegger însuşi, implicarea sa în politica naţional-socialismului 
nu este un accident, ceva exterior filosofiei sale de atunci, ci ceva organic cuprins în ea, ca o consecinţă.

Succesiunea lui Heidegger a trebuit să părăsească preluarea crizei europene în termenii unei filosofii 
existenţiale care a ajuns să se suprapună cu „eroismul“ populist al naţional-socialismului şi să caute un alt 
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cadru conceptual. Criza europeană a fost interpretată ca o criză a raţiunii. Max Horkheimer profilează această 
interpretare cu celebrul său eseu Eclipsa raţiunii (1941), în care apără ideea după care „aşa cum este înţeleasă 
şi practicată în civilizaţia noastră, raţionalizarea progresivă tinde să nege acea substanţă a raţiunii în numele 
căreia ea s-a pronunţat pentru progres“ [82] . Parcurgem o „criză a raţiunii“ ce constă în faptul că gândirea 
este folosită doar ca şi calcul, deci formal şi analitic, părăsind solidaritatea cu sinteze cuprinzătoare, 
„materiale“, capabile să asigure un sens fiinţării umane. „Când ideea de raţiune a fost elaborată, ea trebuia să 
fie în stare nu numai să regleze relaţia mijloacelor şi scopurilor, ea a fost considerată ca instrument pentru a 
înţelege scopul, pentru a-l determina.“ [83] Pe măsura pătrunderii restricţiilor metodologice în cunoaştere, 
raţiunea a abandonat stabilirea scopurilor şi s-a restrâns la un calcul al mijloacelor pentru a atinge scopuri 
lăsate în afara examenului. Raţiunea, astfel, se instrumentalizează.

Instrumentalizarea raţiunii este echivalată de Horkheimer şi Adorno cu „autodistrugerea iluminismului“. Al 
doilea război mondial, împreună cu regimurile totalitare care l-au pregătit şi alimentat, sunt indiciul categoric 
al unei grave tranziţii pe care Europa o face „de la cultură la barbarie“. Tranziţia însăşi este de pus pe seama 
dialecticii imanente iluminismului însuşi. „Totuşi, noi – scriu autorii Dialecticii iluminismului (1946) – 
credem a fi stabilit clar că deja în conceptul acestei gândiri, nu mai puţin decât în formele istorice concrete, în 
instituţiile societăţii în care ea este cuprinsă, este conţinut nucleul acestui regres care se produce astăzi 
pretutindeni.“ [84] Căci „teama de adevăr a iluminismului rigid“ l-a făcut să îmbrăţişeze devreme 
formalismul, ceea ce a pregătit din timp instrumentalizarea raţiunii şi subordonarea ei faţă de scopuri 
exterioare, sustrase raţionalizării. Consecinţa practică nemijlocită a acestui curs pe care a apucat raţiunea 
iluministă a fost tratarea obiectelor în general ca lucruri. Oamenii înşişi sunt trataţi treptat ca lucruri. 
Leitmotivul Dialecticii iluminismului este acesta: „supunerea a tot ceea ce este natural de către subiectul sigur 
de sine culminează tocmai în dominaţia obiectivului orb, a naturalului“.

Expresia cognitivă specifică a iluminismului – şi, de altfel, suportul său intelectual caracteristic – a fost ştiinţa 
analitico-experimentală, iniţiată de Galilei şi Newton. Este ştiinţa ce constă în organizarea sistematică de 
propoziţii cu bază experimentală, testabile în experienţa controlabilă intersubiectiv sau derivate logic din 
propoziţii testabile, în jurul unor propoziţii nomologice, ce se referă la relaţii de cauzalitate eficientă, 
exprimabile şi exprimate cantitativ, matematic în general. Criza europeană a fost privită la sfârşitul celui de al 
doilea război mondial ca o criză a raţiunii, aceasta, la rândul ei, ca o criză a iluminismului însuşi, pentru ca 
problema să revină la întrebarea simplă: ce este raţional? care este modelul de raţionalitate? Marcuse a tras 
spectaculos concluzia radicală după care raţionalitatea ştiinţifică, luată ca model de iluminism, este, în fapt, o 
raţionalitate tehnică, ce este ea însăşi o ideologie. „Conceptul de raţiune tehnică – spune el – pare să fie el 
însuşi ideologie. Nu numai aplicarea ei, ci tehnica însăşi este dominaţie (asupra naturii şi asupra omului), o 
dominaţie metodică, ştiinţifică, calculată şi calculatoare.“ [85] În consecinţă, nu se poate înlătura dominaţia şi 
regăsi tradiţia liberală a culturii europene decât abandonând tehnica de producţie de astăzi şi raţionalitatea 
ştiinţifică ce a generat-o şi optând pentru o „altă raţionalitate“, ce „reconciliază“ Logos-ul şi Eros-ul.

Dar, din anii douăzeci încoace, în Europa s-a dezvoltat şi întărit continuu şi o abordare a crizei europene ca o 
abandonare a raţionalităţii ştiinţifice şi ca lărgire a influenţei mentalităţilor premoderne, caracterizate de 
generalizări şi speculaţii necontrolate, izvorâte mai mult din impulsuri şi porniri iraţionale. Filosofic, această 
abordare a luat mai întâi forma pozitivismului logic, care a „promovat examinarea ştiinţifică drept criteriu al 
oricărei aroganţe ideologice“ şi a exercitat astfel „o măsură de apărare contra oricăror coerciţii ideologice în 
viaţa publică“ şi o acţiune de „răspândire a spiritului de toleranţă în viaţa colectivă“ [86] . Prin Moritz Schlick 
s-a întreprins o reducere energică, pe plan filosofic, a cunoaşterii la ştiinţele experimentale ale naturii, a 
sensului enunţurilor la conţinutul lor descriptiv, a mijloacelor de probă la demonstraţia în sisteme formale 
axiomatizate, a filosofiei la analiza logică a limbajului şi, în fond, o echivalare a raţionalităţii cu raţionalitatea 
analitică şi experimentală a ştiinţelor moderne ale naturii [87] . Ea a presupus componente filosofice 
importante, precum înlocuirea filosofiei cu „concepţia ştiinţifică despre lume“ [88] , monismul metodologic 
sub conceptul „ştiinţei unitare“ [89] , îmbrăţişarea „explicaţiei nomologice“ ca singura explicaţie propriu-zisă 
[90] , „depăşirea metafizicii prin analiza logică a limbajului“ [91] , criteriul empirist al sensului propoziţiilor 
[92] . Aceste componente filosofice au fost, în bună măsură, metamorfozate, încât concepţia să poată ţine 
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piept schimbărilor din ştiinţă (dezvoltarea ştiinţelor deductiv-experimentale, în primul rând) şi din viaţa 
practică a modernităţii (care pretinde tehnici definite de „control al complexităţii“). Filosofia lui Popper este 
indiciul cel mai clar al acestei schimbări. Ea înlocuieşte conceperea cunoaşterii din punctul de vedere al 
cunoaşterii încheiate, cu considerarea ei fecundă din perspectiva creşterii cunoaşterii; recunoaşte întrebărilor 
poziţia de punct de plecare al cunoaşterii, în locul stabilirii pur empirice a faptelor; admite enunţuri generale 
neinductive ca părţi hotărâtoare ale cunoaşterii; denunţă criteriul verificabilităţii şi adoptă criteriul 
falsificabilităţii drept criteriu de sens al propoziţiilor [93] . Dar ea păstrează identificarea raţionalităţii cu 
raţionalitatea ştiinţelor analitico-experimentale, pe care o încadrează însă înăuntrul „atitudinii critice“. Aceasta 
este „atitudinea care este gata să asculte argumente critice şi să înveţe din experienţă. În fond, este o atitudine 
ce admite că eu mă pot înşela, că tu poţi să ai dreptate şi că noi împreună vom putea da probabil de urma 
adevărului“ [94] .

Cele două abordări ale crizei europene ca o criză a raţiunii, care au îmbrăţişat, fiecare, o componentă a raţiunii 
clasice europene – prima, abordarea ce culminează cu Horkheimer, Adorno, Marcuse, componenta 
comprehensivă, a doua, abordarea ce culminează cu Popper, componenta analitico-experimentală – au ajuns la 
o directă şi semnificativă confruntare în cadrul celebrei Positivismusstreit din anii şaizeci. Atunci, sub 
termenii unei dezbateri epistemologice privind fundamentele ştiinţelor sociale, s-au pus încă o dată 
problemele asumării crizei europene. Popper a reafirmat atunci ideea după care în ştiinţele sociale trebuie 
căutată o „metodă pur obiectivă“, ce constă în „analiza situaţiei“ şi în identificarea „logicii“ elementelor ei 
[95] . Adorno a replicat cu observaţia că reducând cunoaşterea sociologică la obţinerea „logicii situaţiei“, 
sociologia abdică de la datoria de a ne oferi cunoaşterea întregului social, care este obiectul ei propriu-zis. 
Soluţia ar fi recunoaşterea unui primat al investigării întregului în raport cu investigaţia empirică [96] .

Ce a fost însă important în această controversă din punctul de vedere al abordării crizei europene? În primul 
rând, faptul că protagoniştii s-au situat pe terenul realei probleme a acestei crize: promovarea raţiunii şi a 
criteriului de raţionalitate ale tradiţiei culturale europene. Cât timp este vorba ca Europa să păstreze identitatea 
ei culturală, caracteristica ei cea mai proprie este raţionalitatea europeană, iar criza europeană este de abordat 
ca o criză a asumării acestei raţionalităţi. Sub acest aspect, Husserl avea dreptate, iar mesajul filosofiei sale 
rămâne mereu actual. În al doilea rând, faptul că protagoniştii au perceput caracterul fundamental al ştiinţei 
analitico-experimentale ca expresie a raţionalităţii europene şi că abordarea crizei europene nu poate ocoli să 
semnifice ştiinţa modernă pentru viaţa europeană. Sub acest aspect, Husserl, dar şi Heidegger şi continuatorii 
lor, aveau dreptate. Marcuse şi Adorno ezitau să ia ştiinţele moderne ca atare, să le recunoască o valoare 
autonomă, căci ei operau încă cu modelul absorbirii părţilor de către întreg. Popper ezita să recunoască vreo 
raţionalitate cuprinderii ştiinţei moderne într-o viziune mai generală, căci el opera cu modelul filosofic 
pozitivist al autonomiei ştiinţei, în raport cu valori ce o transcend. Era limpede: asumarea crizei europene într-
un mod consonant cu identitatea culturală proprie Europei nu putea fi făcută fără a lua ştiinţa modernă ca 
atare, ca o condiţie a reproducerii culturale a vieţii pe o treaptă evoluată, şi fără a interoga propoziţiile ştiinţei 
moderne până la nivelul la care devin limpezi originea şi sensul ei.

5. Intuiţia acestei asumări a crizei europene şi apoi desfăşurarea ei conceptuală le găsim în filosofia lui Jürgen 
Habermas. Ea pleacă de la premisa generală a iluminismului, conform căreia Raţiunea europeană include în 
sine Voinţa de raţiune [97] şi caută să degajeze laturile crizei europene plecând de la conceptul acţiunilor 
implicate în reproducerea culturală cu sens a vieţii umane. 

Nu vom relua aici întreaga desfăşurare a analizei lui Habermas, pe care am redat-o, de altfel, în alte lucrări 
[98] . Aici ne interesează reprezentarea conceptuală a crizei europene şi felul în care ea este stabilită.

La Habermas prevalentă este încercarea de a găsi lista conceptelor antropologice fundamentale ca punct de 
plecare al analizei crizei. Luându-şi coordonatele din contextul criticii „societăţii industriale“ a anilor 
şaptezeci şi optzeci, el a argumentat continuu în favoarea recuperării „interacţiunii comunicative“, alături de 
„muncă“, în poziţia de concept antropologic fundamental. Rămânând valabilă ideea dependenţei analizei 
crizei de acea listă, în noi contexte lista însăşi a trebuit să fie lărgită. În Raţionalitate, comunicare, 
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argumentare (1991) am extins lista, în cadrul tentativei de a stabili bazele unei teorii a raţionalităţii, concepută 
ca metafilosofie inevitabilă a timpului nostru, şi am obţinut conceptele antropologice fundamentale: munca, 
organizarea, interacţiunea, jocul [99] . Lista mai trebuie, înorice caz, extinsă în direcţia prinderii în termeni a 
naturii umane.

Operând cu premisa amintită, Habermas, a indicat, în anii şaptezeci, drept componente ale crizei societăţilor 
europene occidentale: criza economică, rezidând, la nivelul indicatorilor empirici, în criza finanţelor publice, 
inflaţia persistentă, disparitatea dintre sărăcia publică şi bogăţia privată etc.; criza de raţionalitate, constând în 
dificultatea de a concilia măsuri care să menţină suportul de masă pentru sistem şi măsuri tehnocratice care să-
i crească eficienţa; criza de legitimare, constând în dificultatea de a păstra legitimarea prin metodele clasice 
ale democraţiei liberale, luată ca bază normativă a funcţionării instituţiilor de stat; criza de motivaţie, constând 
într-o eroziune a tradiţiilor, fără ca noile sisteme universaliste să poată fi destul de eficace [100] .

Aceste crize societale se regăsesc la nivelul societăţii în format mare, care este Europa. Se modifică, la această 
scară, numai aria lor de cuprindere. Dar la această scară – şi nu numai la ea – sunt sesizabile şi alte crize. Am 
în vedere mai întâi o criză de creativitate, ce constă în aceea că societăţile europene, devenind ele însele, între 
timp, de masă, rezolvă probleme de integrare a persoanelor în sisteme, dar produc prea puţină inovaţie în 
sisteme. Politic, indicatorul empiric este uzura pe care o trăiesc „ismele“, în plan intelectual indicatorul 
empiric este poziţia secundarizată a creatorilor europeni în ştiinţele experimentale. Apoi, am în vedere o criză 
administrativă, constând în faptul că o unitate de acţiune europeană, în situaţii extreme chiar, nu se atinge sau 
se atinge prea puţin. În Europa au loc conflicte violente, dar comunitatea europeană pare copleşită şi, uneori, 
paralizată. Am în vedere, în sfârşit, o criză de identitate, constând în aceea că identitatea europeană este 
resimţită doar ca una geografică, nu şi ca o identitate culturală. Ca urmare, în cazul extrem, unificarea 
europeană ajunge să fie concepută ca o asociere de naţionalisme, practic ireconciliabile, mai curând decât ca o 
construcţie a unei comunităţi umane caracterizate de împărtăşirea în comun a unor idealuri.

Cred că putem descrie destul de precis şi fără să recădem în generalităţile uzate ale vechii filosofii a istoriei 
criza europeană cu ajutorul acestor concepte: criza economică; criza de raţionalitate; criza de legitimare; criza 
administrativă; criza de identitate; criza de motivaţie; criza de creativitate. În aceste concepte ale crizei putem 
cuprinde cercetările empirice şi teoremele crizei europene elaborate până acum. Permit, însă aceste concepte, 
permite, în fond, această descriere a crizei europene o generalizare filosofică de felul celei tradiţionale? Putem 
găsi, în definitiv, un numitor comun al acestor tipuri de criză?

Cred că Husserl avea dreptate să vadă în criza europeană în fond o criză a înţelegerii raţiunii. Aceasta nu mai 
e înţeleasă ca o călăuză, aptă să confere sens vieţii, a conduitei oamenilor, ci este redusă la un simplu 
instrument pentru a rezolva probleme de supravieţuire, eventual de putere. Husserl crede însă că putem ţine 
piept crizei şi o putem chiar depăşi printr-o anamneză: anamneză a originii şi sensului ştiinţei moderne. 

Nu mai este suficientă astăzi această anamneză pentru a depăşi criza şi problema crizei înţelegerii raţiunii nu 
se mai lasă redusă la criza înţelegerii ştiinţei moderne. Problema este din nou cea a recuperării unei înţelegeri 
a raţiunii ca o călăuză aptă să confere sens vieţii. dar aceasta nu mai poate fi raţiunea ştiinţei moderne, ci o 
nouă raţiune, care a încorporat mai profund diversitatea tipurilor de raţiune şi unitatea lor comunicativă. Căci 
toate crizele sunt indiciile uzurii unei raţiuni care nu mai aderă la realitatea factuală a vieţii sau, când o face, o 
ia sub control, în loc să o sprijine să se organizeze.

3. DEPĂŞIREA RELATIVISMULUI

Avem idei generale privind organizarea lumii, pe care le explicitează, asamblează şi argumentează diferitele 
filosofii. Dacă luăm în considerare cazul clasic al culturii moderne, putem observa, la scară mare, că, de pildă, 
cultura engleză a dat filosofia empirismului, ce reprezintă lumea plecând de la ceea ce este dat în experienţa 
perceptibilă; cultura franceză a dat filosofia cartezianismului, care construieşte tabloul lumii plecând de la 
ceea ce se impune cu evidenţă raţiunii; cultura germană a dat filosofia idealismului, care consideră lumea ca 
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obiectivare a spiritului. Avem valori în jurul cărora se organizează viziunile asupra sensului vieţii sociale – 
libertatea individului, în cazul liberalismului, solidaritatea, în cazul social-democraţiei, demnitatea persoanei, 
în cazul creştin-democraţiei etc. Avem norme ce organizează comportamentele într-o comunitate – copiilor le 
este interzisă viaţa sexuală, avortul premeditat este prohibit, crima înfăptuită deliberat atrage pedeapsa 
capitală, aproapele trebuie sprijinit când este în dificultate etc. Ideile, valorile, normele sunt ale unei 
comunităţi în care fiecare trăim. Sunt, însă, ele valabile doar pentru această comunitate? Sau sunt 
generalizabile? Dacă sunt valabile doar pentru această comunitate, atunci ele sunt relative. Teza relativităţii 
indepasabile a ideilor, valorilor, normelor este miezul relativismului filosofic. „Relativismul susţine că 
normele, valorile, ideile nu au niciodată valabilitate în afara lor, ci totdeauna numai pentru cineva. Astfel, 
valabilitatea lor depinde doar de funcţia lor pentru un sistem socio-biologic oarecare – fie el o persoană sau un 
grup. Astfel de sisteme îşi au locul în spaţiu şi timp. De aceea, ele au frontiere care le despart unul de altul, 
inclusiv frontiere interioare care separă părţile şi stadiile lor unul de altul. Aceste frontiere limitează domeniile 
de valabilitate ale normelor, valorilor, ideilor.“ [101] 

Relativismul este o veche optică filosofică, care şi-a început cariera în filosofia europeană cu faimosul 
principiu al homomensurei, formulat de Protagoras: omul este măsura lucrurilor, a celor ce sunt pentru că sunt 
şi a celor ce nu sunt pentru că nu sunt. Omul (pe cât se cunoaşte, în înţelegerea celebrului sofist, în mod exact, 
individul uman) dă măsura lucrurilor, încât acestea, sub aspectul existenţei, al adevărului propoziţiilor 
privitoare la ele, sunt relative la individ. Această relativitate ar fi, pe deasupra, indepasabilă, generalităţile ar fi 
pur nominale.

Între timp relativismul a căpătat forme tot mai determinate în lunga luptă pe care a purtat-o contra 
absolutismului – concepţia care recunoaşte repere definitive în cunoaştere şi acţiune; contra obiectivismului – 
concepţia care postulează realităţi de nemodificat; şi contra interpretării adevărului drept corespondenţă a 
propoziţiilor cu stările de lucruri. Iar această luptă a avut de multe ori sensul apărării caracterului uman al 
cunoaşterii şi acţiunilor şi, astfel, a conştiinţei critice. Relativismul a invitat la lărgirea orizonturilor şi la 
recunoaşterea diversităţii experienţei umane a lumii. Dar el trece uşor într-o ideologie a izolării comunităţilor 
şi a sustragerii lor de la confruntarea cu criterii raţionale ale convieţuirii. Cel puţin astăzi, relativismul joacă 
rolul unei astfel de ideologii în Europa Răsăriteană, îndeosebi, în care el este chemat să legitimeze formele 
autoritariste şi fondul unor economii anacronice, împotriva trendului paneuropenizării. Devize precum „ne 
suntem de ajuns nouă înşine“, „decât umili în Europa, mai bine stăpâni la noi acasă“, „să nu trădăm bogăţia 
incomensurabilă a propriei culturi“, „nu am preluat în istorie de la alţii, ci noi i-am precedat pe alţii“ etc. nu 
sunt marginale, ci difuze şi eficace în mentalităţi răspândite pe o importantă suprafaţă a Europei Răsăritene. 
Relativismul este, filosofic vorbind, reduta cea mai recentă a curentelor totalitare ce ne vin de la sfârşitul 
secolului trecut: comunismul, corporatismul etc., şi dă expresia combinaţiei aparent stranii dintre naţionalism 
şi comunism, pe care o trăim în această parte a continentului. Pe de altă parte, relativismul s-a infiltrat în 
mentalităţi, încât există riscul ca el să pară o perspectivă „naturală“, care nu mai are nevoie de argumentare. S-
a spus, pe drept, şi rămâne adevărat şi astăzi, că „una din cele mai deranjante caracteristici ale vieţii 
intelectuale din timpul prezent este atât de larga răspândire a pledoariei pentru iraţionalism şi a considerării 
iraţionalismului drept ceva garantat. Din punctul meu de vedere, una din componentele principale ale 
iraţionalismului modern este relativismul (doctrina după care adevărul este relativ la fundalul sau cadrul 
nostru intelectual: el se poate schimba de la un cadru la altul) şi, în particular, doctrina imposibilităţii 
înţelegerii mutuale între diferite culturi, generaţii sau perioade istorice“ [102] .

Răspândirea relativismului a fost concomitentă cu diversificarea lui. El a fost formulat destul de coerent în 
diferite sectoare ale culturii şi are un impact sigur în acestea. Astfel, s-au profilat relativismul istoric, 
organizat în jurul tezei specificului ireductibil al marilor unităţi ale istoriei; relativismul cultural, organizat în 
jurul tezei incomparabilităţii viziunilor general-filosofice, care sunt, în totalitate, doar „perspective“ asupra 
lumii; relativismul cognitiv, organizat în jurul tezei condiţionării indepasabile a cunoaşterii de cadre 
conceptuale, contexte, interese etc.; relativismul moral, organizat în jurul tezei condiţionării indepasabile a 
regulilor morale de tradiţii, particularităţi ale grupurilor etc.
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O analiză a relativismului a devenit tot mai necesară, căci „atitudinile relativiste sunt foarte răspândite şi 
extrem de influente în cultura contemporană, atât în cercurile intelectuale, cât şi în gândirea şi acţiunea 
populară privind problemele morale şi sociale. Aceasta pentru că relativismul este una din principalele 
probleme intelectuale şi sociale ale timpului nostru şi pentru că de examinarea atentă şi discutarea doctrinelor 
şi argumentelor relativiste [...] este nevoie în mod urgent“ [103] . În contextul preocupărilor pentru regăsirea 
unităţii culturale a Europei şi al procesului unificării europene, această nevoie sporeşte încă o dată. În 
intervenţia de faţă examinez formulările de referinţă ale relativismului urmând specificările amintite şi, apoi, 
generalizările sale filosofice actuale, pentru ca, în continuare, să rezum argumentele sale caracteristice şi, în 
încheiere, să dezvolt o contraargumentaţie.     

1. Relativismul istoric se constituie ca alternativă la abordarea normativistă a faptelor istorice reprezentată 
impunător de filosofia kantiană. Împotriva impresiei curente, această filosofie nu numai că s-a apropiat cu 
interes de problemele cercetării faptelor istorice, dar a şi formulat un punct de vedere de care nu s-a putut face 
abstracţie. Kant era, astfel, convins că historia ne oferă cunoaşterea experienţei pe care au făcut-o alţii în aşa 
măsură că noi ajungem să retrăim ceea ce au trăit toţi cei care au fost înregistraţi în istorie. Mai mult, historia 
este indispensabila întregire a experienţei fiecăruia, dacă este vorba doar de singulara şi exclusiva sa 
experienţă. Nu este filosofie fără lacune esenţiale acolo unde istoria este ignorată. Kant, se poate spune, 
considera goală filosofia lipsită de cunoaşterea istoriei.

Dar la fel de adevărat este că pentru Kant o historia care se lasă absorbită de descrierea experienţei celorlalţi 
este oarbă şi generatoare de orbire. „O sporire pur cantitativă a formării istorice, fără frontiere şi scopuri, se 
umflă şi duce la istorism. Kant, care nu cunoaşte termenul, dar cunoaşte cu siguranţă chestiunea, vorbeşte de 
«erudiţie ciclopică», căreia îi lipseşte un ochi, «ochiul filosofiei». Aceasta nu înseamnă că istoricul trebuie să-
şi însuşească o dogmă filosofică; el ar vrea doar – aceasta tinde să exprime comparaţia – să nu procedeze 
orbeşte, ca un orb parţial, ci să dea seama de «pentru ce»-ul acţiunii sale.“ [104] O dată însă cu acest „pentru 
ce“, în cunoaşterea factuală, oricât de contextualizată, pătrunde ceva general, conceptual. Kant se 
concentrează asupra elucidării acestei componente a cunoaşterii istorice, pe care o alocă filosofiei istoriei. O 
filosofie critică a istoriei este chemată să susţină cercetarea faptelor istorice şi tradiţionala historia. Această 
filosofie critică a istoriei Kant a conceput-o însă ca parte a filosofiei moralei şi, mai exact, ca parte a etajului 
empiric, aplicativ al acesteia.

Prin filosofia kantiană a moralei, orientată spre identificarea de reguli ce transcend contextele, a pătruns însă 
în abordarea faptelor istorice o puternică componentă normativă, de natură a priori. A reda faptele istorice sub 
călăuza unui principiu moral a trecut repede drept o violentare a bogăţiei genuine a acestora. Herder a 
perceput, în orice caz, astfel lucrurile şi a elaborat o altă filosofie a istoriei, condusă de ideea generală a 
caracterului natural al faptelor istorice, ca şi al omului, de altfel, de ideea umanităţii, obţinută prin educaţie, a 
omului şi de ideea unui sens general al istoriilor naturale, contextuale ale oamenilor. Autorul Ideilor pentru 
filosofia istoriei umanităţii (1784) reunea într-o filosofie cuprinzătoare a istoriei programul descrierii 
diversităţii faptelor istorice şi a formaţiunilor distincte ale acestora şi programul interpretării lor ca o unitate 
străbătută de un sens superior. Această filosofie conţinea tensiunea inevitabilă a întâlnirii celor două 
programe. În posteritatea lui Herder, în condiţiile în care pozitivismul şi vitalismul au cucerit, multă vreme, 
noi şi noi terenuri, primul program l-a covârşit pe cel de-al doilea şi l-a trimis, practic, la muzeu. Iar pe soclul 
programului victorios s-a edificat curentul impunător al relativismului istoric.

Vreau să rezum, în teze, filosofia istoriei a lui Herder, cu care începe relativismul istoric. Cuprinsă în Idei, 
aceasta se prezintă astfel: a) filosofia istoriei umanităţii este chemată să ia în considerare diferitele popoare, 
care, fiecare , are o cultură; b) oamenii trăiesc pe pământ ca o specie naturală printre celelalte, dar înzestraţi de 
creator cu capacitatea raţiunii, cu capacitate lingvistică şi simţ artistic şi cu o organizare pentru libertate; c) nu 
există raţiune pură, nici raţiune înnăscută, ci numai raţiune ca rezultat al formării (Bildung) vieţii umane, o 
„raţiune umană“ [105] ; d) formele şi forţele care există pe Pământ se dispun pe o linie ascendentă, încât 
natura şi istoria lasă să se identifice o energie imanentă lumii, care împinge înainte şi realizează progresul; e) 
pe terenul istoriei, diversitatea este prima realitate care se impune observaţiei, încât trebuie admis că 
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„organizarea popoarelor“ nu se lasă redusă la una singură şi nu se poate vorbi legitim de unii şi aceiaşi oameni 
pretutindeni, chiar dacă în toate cazurile este vorba de „una şi aceeaşi specie umană“; f) dar această specie s-a 
diversificat în organizările ei sub impactul climei, ca efect al tradiţiei (în primul rând religioase). „Legea 
principală“ ce guvernează diversificarea este aceea că fenomenele majore ale istoriei depind „parţial de 
situaţia şi trebuinţa locului, parţial de împrejurările şi circumstanţele timpului, parţial de caracterul înnăscut 
sau produs de sine al popoarelor“ [106] ; g) împrejurarea că Europa a atins un alt nivel al performanţelor decât 
alte părţi ale lumii s-a datorat multor circumstanţe; ea este „un rezultat al multor străduinţe în comun, al 
silinţei artei sale proprii“ [107] ; i) filosofia istoriei organizărilor umane îşi ia începutul propriu-zis din starea 
de cultură, iar această stare începe o dată cu organizările statale; j) sensul general al succesiunii organizărilor 
este înaintarea progresivă a „umanităţii“ oamenilor şi crearea unei noi culturi. În Europa, aceasta este de 
aşteptat legitim să fie „numai o cultură a oamenilor, aşa cum ei au fost şi au vrut să fie, o cultură prin spirit de 
întreprindere, ştiinţe şi arte“ [108] .

În Idei, Herder a reprezentat istoria omenirii ca o succesiune de organizări pe care, mai ales în lucrări 
adiacente la principala sa scriere, le-a identificat cu naţiunile. Organizările sunt centrate în ele însele şi produc 
un specific cultural care se regăseşte în prestaţia intelectuală şi artistică a naţiunilor. Herder a respins 
abordarea acestor organizări plecând de la un concept stabilit a priori al Raţiunii, ce cuprinde o viziune 
cosmopolită, cu argumentul că o astfel de abordare ratează bogăţia imprescriptibilă a realităţii istorice şi o 
forţează să intre în scheme prestabilite. Sub acest aspect, filosofia sa legitimează abordări concentrate asupra 
specificului organizărilor. Herder a fost foarte conştient că în această concentrare asupra specificului este 
ascuns pericolul ca abordarea să devină una particularistă, într-un sens precis – naţionalistă. El a crezut că 
previne pericolul postulând că specificul naţional considerat de abordarea sa este acela care slujeşte progresul 
„umanităţii“. „În pofida faptului, totuşi, că Herder stimulează cultivarea caracteristicilor naţionale, idealul său 
era universal. Potrivit filosofiei istoriei a lui Herder, fiecare naţionalitate contribuie, cu expresiile tipului ei 
naţional, la dezvoltarea umanităţii, în general. Cultura distinctivă a naţionalităţii reprezintă contribuţia 
specială a acelui grup la civilizaţia cuprinzătoare.“ [109] În fapt, precauţia luată de autorul Ideilor a rămas pur 
verbală. Filosofia sa a fost preluată şi exploatată ca legitimare a naţionalismului, mai curând decât ca o 
încurajare a naţiunilor la o prestaţie semnificativă pe plan universal, ca disoluţie a reperelor universale de 
evaluare, mai curând decât ca susţinere a acestora.

Wilhelm von Humboldt a convertit viziunea lui Herder a istoriei universale ca istorie a entităţilor naţionale 
într-o regulă generală a metodologiei cercetării istorice. Celebrul studiu Despre sarcina istoricului (1821) 
apără această teză: „Întreprinderea istoricului, în ultimă şi cea mai simplă instanţă, este prezentarea năzuinţei 
unei idei de a dobândi existenţă determinată de realitate“ [110] Ideea este ceea ce se regăseşte în orice fapt 
istoric, dar această idee este diversă şi relativă la individualităţile umane, apoi la naţiuni. „Prin intermediul 
realităţilor direcţionate de nevoi, pasiune şi aparent accident ale popoarelor, şi mai puternic decât aceste 
elemente, acţionează principiul spiritual al individualităţii; el caută să creeze spaţiu pentru ideea ce 
sălăşluieşte în el [...] Alături de direcţia pe care o împărtăşesc, prin faptele lor, popoarele şi indivizii speciei 
umane, ele lasă în urmă forme ale individualităţii spirituale, care sunt mai durabile şi mai eficace decât 
realităţile nemijlocite şi evenimentele.“ [111] Limbile sunt cele ce organizează aceste forme şi articulează acel 
Geist der Nation ce particularizează culturile naţionale şi le face imposibil de confundat.

Asemenea lui Herder, von Humboldt apasă pe scindarea istoriei universale în istoriile naţiunilor având culturi 
specifice dominate de „spiritul naţiunii“. Ca şi înaintaşul său, el avea în vedere istorii naţionale care participă, 
în fond, la o istorie universală ca obiectivare a unei tendinţe unitare de progres. Dar şi în cazul său s-a petrecut 
ceea ce s-a petrecut cu filosofia istoriei a lui Herder: ideea diversităţii culturilor a fost desprinsă de cadrul 
universal în care a fost integrată, conceput de la început prea slab, ca ceva formal, şi convertită ea însăşi într-
un cadru general al abordărilor istoriei.

Relativismul cultural se constituie ca reacţie la metafizicile unificatoare ale epocii moderne (iluminismul şi 
hegelianismul etc.), care postulează un sens general unic al istoriei, şi ca reacţie la programul kantian de a 
organiza cunoaşterea în jurul interogaţiei privind condiţiile de posibilitate ale obiectivităţii. Relativismul 
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cultural se articulează ca alternativă, într-o epocă de expansiune a istoriei culturii, la universalismul bazat pe 
extrapolarea structurilor culturii europene (ştiinţa cauzelor eficiente şi a legilor exprimate matematic, 
reprezentarea sensului istoriei ca progres obiectivat în extinderea libertăţilor şi asigurat de răspândirea 
cunoaşterii legilor naţiunii şi societăţii etc.). El a luat formă filosofică mai întâi în opera lui Dilthey, care se 
organizează conceptual în jurul conştiinţei istorice.

Dilthey s-a bazat pe o foarte întinsă cunoaştere a faptelor istorice, mai ales a celor din sfera istoriei culturii (el 
a fost, probabil, cel mai important cunoscător al acestei istorii din secolul trecut!), şi a respins pretenţiile de 
cunoaştere ale metafizicii. Argumentul său este acela că generalizările nu au suport suficient, încât rămân în 
mod fatal încărcate cu o valabilitate relativă. Dar Dilthey a făcut încă un pas semnificativ şi a indicat 
dependenţele filosofiei, în calitate de chintesenţă a unei culturi, care fac din obiectivările ei produse pur 
istorice. „Toate realizările umane se înalţă din viaţa sufletească şi din relaţiile acesteia cu lumea exterioară.“ 
[112] 

Întrucât viaţa sufletească este teleologică, iar lumea exterioară variată, aceste realizări poartă inevitabil 
pecetea diversităţii şi, prin ea, a istoriei şi a relativităţii. „În unitatea conştiinţei umane este întemeiat faptul că 
experienţele pe care le conţine aceasta sunt condiţionate de corelaţiile în care ele se produc. De aici rezultă 
legea generală a relativităţii, sub care stau experienţele noastre asupra realităţii exterioare.“ [113] Această lege 
contrazice pretenţia de universalitate a metafizicii, care, cel puţin în Europa modernă, s-a organizat pe baza 
principiului raţiunii suficiente. Şi metafizica europeană este doar o perspectivă asupra totalităţii experienţei. 
Mai mult, ea lasă să se distingă, chiar înăuntrul ei, prototipuri de abordare a totalităţii lumii sau „tipuri de 
Weltanschauung-uri filosofice“ („idealismul obiectiv“, „idealismul libertăţii“, „raţionalismul“), care revin în 
istoria filosofiei, dar nu se lasă ierarhizate. Legea contrazice apoi pretenţia de a realiza o istorie (ca cercetare a 
istoriei reale) obiectivă, unică, universal valabilă. „Nici o istorie nu este, deci, în întregime universală, dar 
raţiunea ultimă a acestei particularităţi nu este aceea că fiecare prezent vede altfel trecut. Această raţiune 
derivă dintr-un adevăr mai profund: nici o istorie nu este încheiată, căci semnificaţia nu este fixată decât la 
capătul evoluţiei. Istoria universală este biografia, s-ar putea spune aproape autobiografia umanităţii: ca şi 
semnificaţia întregii existenţe, semnificaţia umanităţii nu ar putea fi surprinsă decât dacă aventura ar fi 
încheiată.“ [114] 

Filosofia istoriei a lui Dilthey  apără principiul relativităţii operelor umane, dar explicit s-a ferit să se 
recunoască drept relativism. Autorul ei avea, desigur, bune motive în acest sens. Cel mai puternic rămâne 
acela că, deşi recunoaşte că orice fapt istoric este puternic contextualizat şi orice abordare a faptului istoric 
este o perspectivă printre altele posibile, Dilthey a apărat explicit ideea după care semnificaţia faptului istoric 
nu se stabileşte prin el însuşi, ci înăuntrul unei totalităţi şi în raport cu aceasta. Spiritul universal nu este 
dezlipit de fapte istorice contextuale şi nu planează deasupra lor. El se încorporează în ele, dar se lasă, totuşi, 
identificat ca atare. Iar sub acest aspect, creştinismul rămâne în filosofia istoriei relativistă a lui Dilthey un 
reper care nu se lasă, în fond, relativizat.

Este adevărat, însă, că Dilthey a dat, în pofida intenţiilor sale, apă la moara relativismului. Argumentele sale 
în favoarea istoricităţii complete a faptelor istorice şi împotriva pretenţiilor de universalitate ale metafizicii au 
impresionat totdeauna mai mult decât reflecţiile sale privind sursa umană comună a faptelor. Conştiinţa 
istorică a rămas termenul organizator al filosofiei sale a istoriei şi baza relativismului său cultural. Acest 
relativism i-a fost reproşat, mai ales de Rickert şi Husserl, ceea ce l-a determinat pe Dilthey la un efort de a 
salva, pe fondul recunoaşterii istoricităţii şi, prin implicaţie, a relativităţii faptelor istorice, ideea valabilităţii a 
ceva ce transcende faptele. El era convins că relativismul trebuie depăşit şi a ajuns să sesizeze problema. 
„Abia în măsura în care noi [...] preluăm în noi toate formele de viaţă ale omului se poate satisface sarcina de 
a identifica general valabilul în relativ, un viitor cert în trecut, sporirea subiectului în conştiinţa istorică, de a 
lega recunoaşterea realului ca reper pentru păşirea noastră în viitor cu ţeluri clare ale viitorului; tocmai în 
conştiinţa istorică trebuie să fie conţinute reguli şi forţă pentru a ne dedica unui scop unitar al culturii umane, 
liber şi suveran în raport cu orice trecut.“ [115] Dar problema a fost doar sesizată de Dilthey. Rezolvarea nu a 
mai fost atinsă.
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Relativismul social s-a constituit pe fondul progreselor sociologiei în cercetarea faptelor sociale, ca alternativă 
la intelectualism, adică la considerarea ideilor separat de originea şi funcţia lor socială. Karl Mannheim i-a dat 
formă clasică, după ce multe din elementele relativismului social au fost pregătite de materialismul istoric al 
lui Marx. Autorul cunoscutei lucrări Ideologie şi utopie (1929) a propus revizuirea problemei adevărului, în 
primul rând în ştiinţele sociale, şi căutarea unui nou fundament pentru acestea. În substanţă, este vorba de 
reevaluarea ponderii „factorului voliţional“ în geneza cunoaşterii. „Fireşte, este adevărat – scrie Karl 
Mannheim – că în ştiinţele sociale, ca şi în alte locuri, criteriul ultim al adevărului sau falsului este de găsit în 
investigarea obiectului şi că sociologia cunoaşterii nu este substitut pentru aceasta. Dar examinarea obiectului 
nu este un act izolat; ea are loc în contextul care este colorat de valori şi, inconştient-colectiv, de impulsuri 
voliţionale. În ştiinţele sociale acest interes intelectual orientat într-o matrice a activităţii colective este acela 
care asigură nu numai interogaţiile generale, ci şi ipoteze concrete pentru cercetare şi modele de gândire 
pentru ordonarea experienţei. Numai dacă reuşim să aducem în sfera conştiinţei şi a observaţiei explicite 
diferitele puncte de plecare şi de abordare a faptelor care sunt curente în discuţia ştiinţifică, ca şi în cea 
populară, putem spera, în cursul timpului, să controlăm motivaţiile inconştiente şi presupoziţiile care, în 
ultimă analiză, au făcut să existe aceste moduri de gândire. Un nou tip de obiectivitate în ştiinţele sociale se 
poate atinge nu prin excluderea evaluărilor, ci prin conştiinţa critică şi controlul lor.“ [116] 

Karl Mannheim dezvoltă teza după care, din momentul în care admitem – şi, de altfel, nu putem raţional să nu 
o facem – condiţionarea oricărei cunoaşteri, trebuie să admitem, ca o consecinţă necesară, „caracterul inerent 
ideologic al întregii gândiri“. Prin termenul „ideologic“ el indică aici împrejurarea că „ideile exprimate de 
subiect sunt considerate funcţie a existenţei sale. Aceasta înseamnă că opiniile, susţinerile, propoziţiile şi 
sistemele de idei nu sunt luate aşa cum se prezintă ele la prima vedere, ci sunt interpretate în lumina situaţiei 
de viaţă a celui care le exprimă. Aceasta înseamnă, apoi, că specificul caracter şi situaţia de viaţă a subiectului 
influenţează opiniile, percepţiile şi interpretările sale“ [117] . Fiind încărcate cu specificul şi cu caracterul 
menţionat, opiniile, percepţiile şi interpretările au, în mod fatal, o valabilitate relativă. Dar Karl Mannheim se 
îngrijeşte să precizeze, împotriva relativismului care se profilează la orizont, că acel caracter inerent ideologic 
al oricărei gândiri „nu transformă automat orice gândire într-o eroare“. Adevărul, şi problema adevărului, de 
asemenea, rămân reale, dar, în urma aplicării unei abordări de sociologie a cunoaşterii, ele pot fi înţelese mai 
profund, luând în seamă complexitatea situaţiilor în care oamenii obţin adevăruri. Autorul Ideologiei şi utopiei 
distinge explicit între relativism şi relaţionism şi îl respinge pe primul în favoarea celui de-al doilea. Prin 
relaţionism el are în vedere o abordare a ideilor ce pleacă de la „asumpţia că există sfere ale gândirii în care 
este imposibil să se conceapă un adevăr absolut, existând independent de valorile şi poziţia subiectului, fără 
relaţie cu contextul social“ [118] . Cel puţin problemele şi construcţiile conceptuale rezultă din fluxul  
experienţei istorice. Prin relativism, Karl Mannheim înţelege o abordare bazată pe „recunoaşterea împrejurării 
că întreaga gândire istorică este legată de poziţia concretă a gânditorului într-un context de viaţă“. El opune 
relativismului astfel înţeles argumente precum ignorarea conexiunii punctului de vedere subiectiv cu existenţa 
socială a gânditorului, subminarea grăbită, din raţiuni eminamente psihologice, a problemei adevărului etc. 
Efectiv, el admite că există adevăr chiar şi în idei socialmente condiţionate, dar lasă neclarificată frontiera 
dintre adevăr şi fals în cazul ideilor – acestea având, în opinia sa, un „caracter inerent ideologic“. Ca efect, 
relaţionismul său nu a înfrânt niciodată destul de convingător relativismul inerent sociologiei sale a 
cunoaşterii.

Relativismul cognitiv se constituie ca alternativă la obiectivism în interpretarea faptelor şi cadrelor 
conceptuale ale cunoaşterii şi apără teza condiţionării ambelor. În filosofia mai nouă el a ajuns la formulări 
rafinate şi precise în cadrul polemicii cu scientismul. Dintre aceste formulări luăm în considerare două, care 
sunt prototipice pentru relativismul cognitiv de astăzi: „relativismul radical“ al lui Nelson Goodman şi 
abordarea sociologică a ştiinţei a lui Thomas S. Kuhn.

Într-un studiu intitulat Fabricarea faptelor (1978), Nelson Goodman a plecat de la argumentul după care arta 
trebuie integrată printre formele de înţelegere a lumii de către om. Este o teză majoră a reflecţiei sale aceea că 
„artele trebuie luate în serios, în sensul larg la înaintării în înţelegere, şi, astfel, că filosofia artei ar trebui 
concepută ca o parte integrantă printre formele de înţelegere a lumii de către om. Este o teză majoră a 
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reflecţiei sale aceea că „artele trebuie luate în serios, în sensul larg al înaintării în înţelegere, şi, astfel, că 
filosofia artei ar trebui concepută ca o parte integrantă a metafizicii şi epistemologiei“ [119] . Ca urmare, 
trebuie să admitem că noi operăm în fapt cu „descrieri ale lumii“, care pot fi, toate, corecte, chiar şi atunci 
când se contrazic. Cei care admit că numai una poate fi corectă sunt obligaţi să admită ideea corespondenţei 
dintre „descriere“ şi realitate şi, mai departe, prin implicaţie, că există o lume independentă de „descrierea“ ei 
de către noi. Or, nici un fel de lume nu poate fi invocată în afara mijlocirii printr-o „descriere“. Nu putem, în 
definitiv, compara o „descriere“ cu o lume care să nu trebuiască să fie descrisă şi, mai mult, nu avem acces la 
o lume care nu este descrisă. „Descrierile“ sunt termenul ultim al lumii pentru noi. Ca urmare, este lipsit de 
acoperire limbajul ontologismului naiv („lumea în sine“, „realitatea ca atare“ etc.). Ele sunt „versiuni“ ale 
realităţii, care au, toate, legitimitate. Dar a avea legitimitate nu înseamnă că toate „versiunile“ sunt şi 
adevărate. „Disponibilitatea de a accepta nenumărate alternative de versiuni ale lumii adevărate sau corecte nu 
înseamnă că orice merge, că relatările elevate sunt la fel de bune ca cele improvizate, că adevărurile nu se mai 
disting de acum de falsuri. Aceasta înseamnă doar că adevărul trebuie conceput altfel decât drept 
corespondenţă cu o lume deja făcută. Deşi noi facem lumi producând versiuni, noi nu facem mai mult o lume 
punând laolaltă simboluri la întâmplare decât un tâmplar face un scaun punând laolaltă, la întâmplare, piese 
din lemn.“ [120] 

Considerarea unor unităţi de cunoaştere drept „versiuni“ a fost exploatată, de asemenea, de către Thomas S. 
Kuhn, începând cu Structura revoluţiilor ştiinţifice (1966), care aplică o abordare sociologică istoriei ştiinţei. 
Venind cu o foarte bună instrucţie în sfera acesteia din urmă, el priveşte istoria unei ştiinţe ca o succesiune de 
„paradigme“, prin care înţelege „acele realizări ştiinţifice universal recunoscute care, pentru o perioadă, oferă 
probleme şi soluţii model unei comunităţi de practicieni“ [121] . Astfel de realizări se leagă de obicei de 
numele marilor descoperitori, precum Ptolemeu, Copernic, Newton, Einstein, dar ele se înţeleg mai bine dacă 
sunt considerate în raport cu „comunităţile ştiinţifice“ ce le produc şi întreţin. „Potrivit acestei concepţii, o 
comunitate ştiinţifică este compusă din practicienii unei specialităţi ştiinţifice date. Într-o măsură, neegalată în 
majoritatea celorlalte domenii, ei au trecut prin aceeaşi educaţie şi iniţiere profesională; un proces din care ei 
au asimilat aceeaşi literatură tehnică şi au învăţat multe lucruri asemănătoare. [...] În consecinţă, membrii unei 
comunităţi ştiinţifice se consideră pe sine şi sunt consideraţi de alţii ca fiind singurii responsabili pentru 
urmărirea unor scopuri comune, inclusiv pregătirea urmaşilor lor. Înăuntrul unor asemenea grupuri, 
comunicarea este relativ deplină, iar judecata profesională relativ unanimă.“ [122] Această comunicare devine 
anevoioasă când se trece frontiera unei comunităţi şi se angajează între „comunităţi ştiinţifice“ ce împărtăşesc 
„paradigme“ diferite. Cauza profundă a dificultăţilor de comunicare, uneori insurmontabile, rezidă în natura 
„paradigmelor“: acestea sunt, potrivit lui Thomas S. Kuhn, „incomensurabile“. Ele sunt opţiuni alternative 
într-o mulţime de posibilităţi de descriere şi abandonare a lumii, care stau pe puternice asumpţii filosofice, 
încât propriu-zis nu pot fi comparate şi ierarhizate. Alegerea între paradigme sau teorii care ţin de paradigme 
rivale nu poate fi nicidecum întemeiată printr-o demonstraţie logică sau matematică. Căci aici intervin 
„valori“, încât „ceea ce trebuie însă înţeles este modul în care o anumită mulţime de valori comune 
interacţionează cu anumite experienţe împărtăşite de comunitatea specialiştilor astfel încât majoritatea 
membrilor grupului să considere, în cele din urmă, că o mulţime de argumente este mai hotărâtoare decât o 
alta“ [123] . Desigur, se pot opera „traduceri“ între paradigme rivale, dar trebuie observat de la început că în 
aceste „traduceri“ nu se pun niciodată doar probleme de limbaj. Ca o consecinţă, „traducerile“ nu sunt 
niciodată complete. Nu putem spune legitim că o teorie ţinând de o paradigmă este superioară teoriei ce ţine 
de altă paradigmă. Putem spune doar, la rigoare, că o teorie rezolvă mai bine problemele decât o altă teorie, 
dar nu că o teorie este o reprezentare mai bună a naturii decât alta: „Cred că nu există – conchide Thomas S. 
Kuhn – un mod independent de teorie de a reconstrui expresii ca «realmente acolo»; noţiunea de conformitate 
între ontologia unei teorii şi corespondentul ei «real» din natură mi se pare acum principial iluzorie. În afară 
de aceasta, ca istoric, sunt impresionat de implauzibilitatea acestei concepţii. Nu mă îndoiesc, de pildă, că 
mecanica lui Newton o depăşeşte pe cea a lui Aristotel, că cea a lui Einstein o depăşeşte pe cea a lui Newton 
ca instrument de realizare a puzzle-urilor. Dar nu pot vedea în succesiunea lor nici o direcţie concretă de 
dezvoltare ontologică“ [124] .
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La rândul său, Thomas S. Kuhn nu a agreat eticheta „relativism“ aplicată concepţiei sale, dar a continuat să 
apere ideea după care nu se poate discuta despre realitate independent de teorie, iar teoriile ţin de paradigme 
incomensurabile. Relativismul a rămas caracteristica abordării sale sociologice a ştiinţei. Unii critici l-au 
stilizat şi l-au redat într-o formă extremă. „Nu mai există control independent şi public, comunicarea s-a 
prăbuşit, universul comun al lucrărilor este o amăgire, realitatea însăşi este făcută de omul de ştiinţă, mai 
curând decât descoperită de el. În locul comunităţii oamenilor raţionali ce urmează proceduri obiective în 
urmărirea adevărului, avem un set de monade izolate; în interiorul fiecăreia dintre ele se formează 
convingerea, fără constrângeri sistematice.“   [125]   În fapt, Thomas Kuhn nu a înlăturat complet astfel de 
constrângeri. Teoriile sunt confruntate în abordarea ştiinţei cel puţin cu constrângerea asigurării de rezolvări 
superioare de probleme. De aceea relativismul său trebuie redat astfel, ca un relativism cognitiv rezultat nu 
din caracterizarea drept „iraţională“ a tranziţiei de la o teorie la alta, ci din considerarea valorii angajate în 
procesul de cunoaştere. „Noi trebuie să păstrăm în minte împrejurarea că pentru Kuhn fiecare paradigmă 
derivă concepţiile sale asupra ştiinţei, problematica ei privilegiată şi standardele prin realizarea ştiinţifică 
strălucită cu care ea s-a născut. Prin urmare, felul problemelor a căror soluţie defineşte standardele teoriei 
bune pentru orice paradigmă dată, rezolvate în mod general, într-un grad mai mare sau mai mic, sau 
nerezolvate, nerecunoscute sau consemnate cu o importanţă teoretică minoră de rivalele ei. Astfel, fiecare 
paradigmă defineşte în mod implicit standardele de adecvare ştiinţifică ce favorizează reuşitele şi programul 
ei de cercetare şi este nefavorabilă în ceea ce priveşte travaliul rivalelor ei.“ [126] 

Relativismul moral este organizat în jurul tezei după care judecăţile morale sunt relative la culturi, grupuri 
sociale, generaţii, încât nici una nu poate ridica pretenţii de valabilitate universală. El a apărut ca reacţie la 
extrapolarea validităţii unor principii de morală consacrate în cultura europeană. Deşi cu rădăcini în filosofia 
modernă, reluat sistematic în „situaţionismul“ lui James, relativismul moral a căpătat o formă mai sistematică 
începând cu Wittgenstein şi cu filosofia analitică a moralei. În orice caz, în timpul nostru relativismul moral 
este reprezentat într-o formă mai relevantă de la Wittgenstein încoace, ca urmare a iniţiativelor analiticienilor.

Reflecţia lui Wittgenstein nu a fost doar asupra ştiinţei, ci şi, substanţial, asupra interacţiunilor sociale şi 
istoriei. O primă dovadă sunt ideile sale cu privire la înţelegerea „societăţilor primitive“. Ele au fost suscitate, 
după multe indicii, de lectura cărţii renumitului antropolog Frazer, Creanga de aur, în care se aplică 
perspectiva oferită de ştiinţa modernă a naturii şi metodologia ştiinţifică în uz în cercetarea magiei. Aplicarea 
acestei perspective i se pare lui Wittgenstein discutabilă. „Prezentarea de către Frazer a concepţiilor este 
nesatisfăcătoare: ea le lasă să apară drept erori.“ [127] Or, aceste erori sunt doar în raport cu o anumită 
„teorie“. Nimic nu poate face însă plauzibilă opinia că oamenii care au gândit magic şi religios au făcut-o din 
simplă „prostie“. „O eroare apare abia atunci când magia este desluşită în mod ştiinţific.“ [128] Astfel, ea este 
un alt mod de inteligibilitate a stărilor de lucruri, concurent cu cel al ştiinţei moderne. Dar, pentru a evita 
dificultăţile generate de aplicarea unui mod pentru înţelegerea altuia, Wittgenstein recomandă restrângerea 
cunoaşterea la „descriere“, cu argumentul că acolo unde se pun probleme de trăire a „vieţii“ lipsesc repere 
generale. „Aici se poate doar descrie şi spune: aşa este viaţa umană.“ [129] 

Wittgenstein era foarte încredinţat că sistemul limbii, ce conţine cunoaşterea noastră, este structurat de o 
seamă de opţiuni profund filosofice, ce nu se lasă raţionalizate complet. „În limba noastră – scria el – este 
precipitată o întreagă mitologie.“ [130] Această idee a fost explicitată de el pe larg în Cercetări filosofice, a 
doua sa scriere majoră, în care a căutat să descifreze funcţionarea limbajului în vederea atingerii telos-ului său 
imanent – înţelegerea dintre cei ce folosesc limbajul. Aici se pleacă de la premisa după care realitatea vieţii 
umane este mijlocită de limbă. Funcţionarea limbii este văzută ca un fel de „joc“ ghidat de reguli, în analogie, 
de pildă, cu un joc de şah, şi descrisă cu ajutorul conceptului de „joc de vorbire (Sprachspiel)“. Un „joc de 
vorbire“ este specificat de modurile gramaticale, care trimit pe un plan, mai profund, al unor reguli de 
interacţiune între vorbitor şi ascultător. Ca urmare, „jocul de vorbire„ are o structură complexă, în orice caz, o 
structură mai mult decât lingvistică, ce include ceea ce spune locutorul, acţiunea sa ce însoţeşte verbalizarea, 
dar este de natură extralingvistică a acestuia, contextul pragmatic în care ei interacţionează. „Expresia «joc de 
vorbire» - scrie Wittgenstein – trebuie să fie invocată aici pentru că vorbirea limbii este parte a unei activităţi 
sau a unei forme de viaţă.“ [131] Orice exprimare face parte dintr-un „joc de vorbire“, iar regulile acestui joc 
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ţin de „forma de viaţă“ pe care oamenii o adoptă dintr-un evantai deschis de posibilităţi. „Forma de viaţă“ 
condiţionează „realitatea“ pe care oamenii o recunosc şi se încadrează într-un sistem de ipoteze în funcţie de 
care ei îşi procură justificări, iau decizii etc. „Ceea ce oamenii iau drept justificare, arată cum trăiesc şi 
gândesc.“ [132] „Formele de viaţă“ presupun opţiuni privind sensul vieţii umane şi sunt definitiv 
incomparabile.

Peter Winch a observat că din momentul în care se admite – şi nu se poate să nu se admită – că, în contrast cu 
animalele, oamenii nu doar trăiesc o reprezentare a sensului vieţii, ci au o astfel de reprezentare, atunci trebuie 
să se admită că această reprezentare are primatul (în înţelesul că este un fel de cadru a priori) în raport cu 
cunoaşterea, inclusiv cu cea ştiinţifică. Fiind angajată o trăire, problema „corespondenţei cu realitatea“ a 
diverselor tablouri ale realităţii nu se mai poate pune. Nici ştiinţa modernă nu poate revendica legitim, mai 
mult decât alte tablouri, „corespondenţa cu realitatea“. În studiul Ce înseamnă «a înţelege o societate 
primitivă»? (1972), Peter Winch a respins abordarea magiei drept eroare, din lucrările lui Evans-Pritchard, cu 
argumente multiple. Celebrul antropolog pleacă de la premisa corespondenţei ştiinţei moderne cu realitatea, 
trecând sub tăcere împrejurarea că „realitatea nu este ceva ce conferă sens limbii. Ceea ce este real şi ceea ce 
este nereal se arată în sensul pe care îl are limba. În afară de aceasta, atât deosebirea dintre realitate şi 
nerealitate, cât şi conceptul acordului cu realitatea aparţin limbii noastre“ [133] . În plus, diferite societăţi 
operează cu diferite „criterii de raţionalitate“ care nu pot fi extrapolate legitim. Ca urmare, „explicaţia de ce 
într-o societate S anumite acţiuni sunt concepute drept raţionale trebuie să fie o explicaţie pentru noi; ea 
trebuie să fie formulată în concepte care ne sunt inteligibile. Dacă noi spunem în explicaţie că aceste criterii 
sunt efectiv raţionale, atunci trebuie să aplicăm cuvântul «raţional» în sensul nostru“ [134] . Din acest motiv 
profund, noi nu putem propriu-zis să înţelegem „forme de viaţă“ diferite de cea în care trăim, rămânând strict 
la cadrele acesteia. O posibilitate de înţelegere se deschide numai dacă suntem disponibili să modificăm 
reperele noastre, lărgind cadrele „formei noastre de viaţă“ înspre forma de viaţă străină pe care vrem să o 
înţelegem. „A studia un mod de viaţă în chip serios înseamnă, în mod necesar, a năzui să lărgim modul nostru 
propriu de viaţă, şi nu doar a integra modul de viaţă străin în graniţele deja existente ale modului propriu, căci 
punctul hotărâtor, în privinţa acestor graniţe, în forma lor actuală, este acela că ele exclud ex hypothesi acel 
mod de viaţă străin.“ [135]       

2. Relativismul este reprezentat nu doar în aceste forme – istoric, cultural, social, cognitiv, moral –, ci şi în 
forma unor programe şi filosofii de anvergură din zilele noastre. Am în vedere aici două, dintre cele mai 
proeminente: anarhismul cognitiv al lui Paul Feyerabend şi pragmatismul lui Richard Rorty, care se şi 
revendică explicit din relativism. Cel puţin în aceste două ipostaze relativismul este o filosofie de referinţă 
astăzi.

Paul Feyerabend şi-a asumat explicit o filosofie generală relativistă în Cunoaştere pentru oamenii liberi 
(1980). „Relativismul lui Protagoras – scrie el – este raţional, căci ia în considerare mulţimea tradiţiilor şi 
valorilor. El este civilizat, căci nu admite că satul mititel în care se locuieşte este buricul pământului şi că 
morala sa particulară oferă criterii pentru întreaga umanitate. În afară de acestea, el este înţelept, căci nu 
derivă din imperfecţiunea propoziţiilor de valoare (fără a trimite în vreun fel la tradiţii sau participanţi) 
«obiectivitatea» lor.“ [136] Acest relativism reduce „raţionalitatea“ la o „tradiţie sau la un aspect al unei 
tradiţii“, concepe „tradiţiile“ ca fenomene pur „subiective“ şi consideră că libertatea (acţiunii, gândirii etc.) 
exclude reguli prestabilite. „O societate liberă este o societate în care toate tradiţiile au aceleaşi drepturi şi 
acelaşi acces la centrele de educaţie şi la alte centre ale puterii.“ [137] Această societate nu se organizează 
plecând de la un principiu, ci este tolerantă faţă de diferitele principii îmbrăţişate de cetăţenii ei. Ca atare, 
însă, ea rămâne o prinzipienlose Gesellschaft. „Nu criterii raţionaliste, nu convingeri religioase, nu porniri 
umane, ci iniţiativele cetăţeneşti sunt filtrul care separă ideile şi criteriile utilizabile de cele neutilizabile.“ 
[138] 

Relativismul reprezintă soluţia găsită de Paul Feyerabend pentru a asigura din punct de vedere intelectual o 
„societate liberă“. Primatul unei „tradiţii“ el îl consideră, simplu, drept „privilegiere ilegitimă“ a acelei tradiţii 
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şi un indiciu al limitării libertăţii în societate. Libertatea nu este compatibilă, după el, decât cu relativismul 
asumat, ce afectează chiar standardele de raţionalitate ale societăţii moderne.

Aceste standarde de raţionalitate au fost sondate în profunzime de către Richard Rorty, într-o tentativă majoră 
de a regândi condiţiile libertăţii în modernitatea târzie. Demersul său este o vastă şi adâncită interogare a 
tradiţiei culturii occidentale. De la greci încoace, trecând prin iluminism şi până în timpul nostru, cultura 
occidentală s-a organizat în jurul valorii adevăr, interpretat drept corespondenţă dintre propoziţii şi stările de 
lucruri, în jurul cunoaşterii ca reprezentare a realităţii, al filosofiei ca elucidare a cunoaşterii, în calitate de 
fundament şi nucleu al culturii, în jurul admiterii unei sfere a generalului, ce alcătuieşte substanţa „spiritului“ 
ce se adaugă realităţii date în experienţă, al „obiectivităţii“ ca valoare primordială în cunoaştere. Această 
tradiţie Rorty o pune în chestiune în Filosofia şi oglinda naturii (1980), în care denunţă fundamentele 
carteziene (teza activităţii autonome a spiritului) şi kantiene (teza după care filosofia este datoare să instituie 
un tribunal al raţiunii pure) şi, în general, considerarea filosofiei ca fundament al culturii. „Scopul cărţii este 
să submineze încrederea cititorului în «spirit» ca ceva despre care trebuie să avem o perspectivă «filosofică», 
în «cunoaştere» ca ceva despre care trebuie să avem o «teorie» şi care are «fundamente», şi în «filosofie» aşa 
cum a fost concepută de la Kant încoace.“ [139] Acestei filosofii, care a fost, în pretenţiile ei, fundaţionistă şi 
a pretins să evalueze fundamentele altor arii culturale decât cea proprie, Richard Rorty îi opune sistematic o 
„perspectivă istoristă“, în care: diferenţele dintre filosofii sunt puse nu pe seama metodei şi principiilor, ci pe 
seama „stilului şi tradiţiei“; forma dominantă a cunoaşterii este o chestiune de „opţiune“; cunoaşterea se 
organizează în jurul unei metafore. „Picturile mai curând decât susţinerea sunt ceea ce determină cele mai 
multe dintre convingerile noastre filosofice.“ [140] Metafora conducătoare a cunoaşterii moderne este 
interpretarea „spiritului“ drept o mulţime organizată de „reprezentări“, interpretarea cunoaşterii drept „teorie“ 
şi considerarea ei drept „problemă“ ce se dezleagă printr-o „teorie“, plasarea „cunoaşterii“ la baza „culturii“ 
etc. Richard Rorty atacă, în cadrul unei istorizări amănunţite, ideea „reprezentării privilegiate“, pe care o 
susţin toate aceste asumpţii. El ţinteşte să dizolve asumpţiile şi distincţiile tradiţiei şi să derive, în această 
direcţie, toate consecinţele din celebra critică de către Sellars a „mitului datului“ şi din nu mai puţin celebra 
critică făcută de către Quine distincţiei dintre analitic şi sintetic. Poziţia pe care el o atinge astfel este, în 
filosofie vorbind, cea a „behaviorismului epistemologic“, organizat în jurul refuzului sistematic de a admite 
entităţi „abstracte“ sau „interioare“ ca premise, plecând de la care se inferează alte entităţi şi fără de care 
cunoaşterea noastră ar fi nefondată. „Behaviorismul epistemologic“ ne îndreaptă atenţia nu spre 
„corespondenţa“ reprezentărilor noastre cognitive cu faptele, ci spre „practicile de justificare“ ce reprezintă 
adevăratele fundamente ale cunoaşterii. Teza lui Richard Rorty este că adevărul şi cunoaşterea pot fi judecate 
numai luând în seamă standardele de cercetare ale celui care le produce. „Explicarea raţionalităţii şi autorităţii 
epistemice în legătură cu ceea ce societatea ne permite să spunem, mai curând decât ultima prin prima, este 
esenţa a ceea ce aş numi «behaviorism epistemologic», o atitudine comună lui Dewey şi Wittgenstein. Acest 
fel de behaviorism poate fi văzut cel mai bine ca o specie de holism – dar una care nu pretinde proptele 
metafizice.“ [141] 

Richard Rorty a fructificat înăuntrul holismului faimoasa teză a lui William James conform căreia „adevărul“ 
trebuie reconsiderat şi văzut nu ca o corespondenţă cu o realitate greu de identificat, ci ca un aspect 
convenabil satisfacerii intereselor noastre, ca „ceea ce este mai bine pentru noi să credem“. Conform 
„behaviorismului epistemologic“, „adevărate“ sunt acele comunităţi care sunt acceptate de noi înăuntrul unei 
comunităţi culturale în conformitate cu standarde de raţionalitate produse şi acceptate de acea comunitate o 
dată cu cunoaşterea. Esenţiale pentru aceste standarde sunt „practicile de justificare“ a propoziţiilor, care sunt 
dependente, asemenea celorlalte moduri de comportament social, de „jocul de vorbire“ propriu „formei de 
viaţă“ respective şi relative la el. „Adevărul“ propoziţiilor nu constă în corespondenţa dintre propoziţii şi 
fapte, ci în acceptarea considerată justificată înăuntrul unei comunităţi comunicative. Lunga tradiţie a 
„realismului“, care se originează în platonism, operează, aşadar, cu un concept al „adevărului“ care este din 
capul locului „absurd“. „Acesta este absurd sau ca noţiune a adevărului despre realitate care nu este despre 
realitate – sub o anumită descriere, sau ca noţiune a adevărului despre realitate sub o anumită descriere 
privilegiată, care face toate celelalte descrieri nenecesare, deoarece este incomensurabilă cu fiecare dintre 
ele.“ [142]       
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3. Richard Rorty delimitează în tradiţia culturii occidentale două linii majore de gândire. Prima, dominantă 
multă vreme, este organizată în apărarea valorii „obiectivitate“ şi vine de la grecii antici prin iluminism şi, mai 
recent, prin pozitivismul logic. În studiul Solidaritate sau obiectivitate?, el scrie: „Noi suntem moştenitori ai 
acestei tradiţii obiectiviste care se adună în jurul asumpţiei că noi trebuie să păşim în afara comunităţii noastre 
suficient de departe pentru a o examina în lumina a ceva ce o transcende, adică a ceea ce ea are în comun cu 
orice altă actuală şi posibilă comunitate umană“ [143] . Este tradiţia ce edifică „solidaritatea“ pe temelia 
„obiectivităţii“ şi adoptă „adevărul“ drept „corespondenţă“. Acestei tradiţii, care este, într-un cuvânt, cea a 
„realismului“, Richard Rorty îi opune „pragmatismul“. „Pentru pragmatişti – scrie el – dorinţa de obiectivitate 
nu este dorinţa de a scăpa de limitările unei comunităţi, ci, simplu, dorinţa de a obţine atât de mult acord 
intersubiectiv cât este posibil, dorinţa de a extinde referinţa lui «noi» atât de mult cât putem.“ [144] Punerea 
„obiectivităţii“ în dependenţă de „comunitate“ este miezul „relativismului“.

Conştient de această încadrare a „behaviorismului epistemologic“, Richard Rorty a căutat să clarifice 
conotaţia „relativismului“. Ea cuprinde curent trei idei: fiecare convingere este la fel de bună ca oricare alta; 
„adevărul“ este un termen echivoc şi are atâtea semnificaţii câte proceduri de justificare există; nu este nimic 
de spus nici despre „adevăr“, nici despre „raţionalitate“ în afara procedurilor de justificare familiare pe care le 
foloseşte o societate dată (societatea „noastră“) într-o sferă sau alta a cercetării. „Pragmatismul păstrează 
etnocentrica, a treia idee. Dar el nu păstrează prima idee, care este autocontradictorie, şi nici excentrica, a 
doua idee.“ [145] De aceea, el poate fi socotit etnocentrist, dar nu relativist în sensul uzual. În favoarea acestei 
considerări vine şi împrejurarea că, „în calitate de partizan al solidarităţii, relevarea de către el a valorii 
cercetării umane cooperative are numai o bază etică, nu o bază epistemologică sau metafizică. Neavând nici o 
epistemologie, a fortiori el (pragmatistul, n.n.) nu are o epistemologie relativistă“ [146] . Richard Rorty aduce 
astfel relativismul său pe terenul exclusiv al eticii, unde îl şi consolidează, ca pe „toleranţă“. „Justificarea de 
către pragmatişti a toleranţei, a liberei cercetări şi căutarea comunicării nedistorsionate – explică el – poate lua 
doar forma unei comparaţii între societăţi care exemplifică aceste habitudini şi cele care nu le exemplifică, 
conducând la sugestia că nimeni care le-a experimentat pe amândouă nu le-ar prefera pe cele din urmă.“ [147] 

Cu Richard Rorty, dar şi cu alţi filosofi actuali, în discuţia asupra relativismului capătă o importanţă-cheie 
dezlegarea întrebării: „ce înseamnă relativism?“. Desigur, relativismul îl putem separa cu cea mai mare 
exactitate posibilă, identificându-i pachetul de propoziţii ce-l reprezintă în formele indicate în paginile 
anterioare şi în general. Să procedăm, aşadar, la o astfel de identificare.

„Relativismul istoric“ este reprezentat de propoziţiile: a) formaţiunile istorice sunt diverse, inclusiv sub 
aspectul „organizării“ lor interioare (drept, morală, obiceiuri); b) fiecare formaţiune cumulează un specific, 
care nu se lasă preluat fără distorsiuni în termenii specifici altei formaţiuni; c) specificul este contribuţia 
efectivă a unei formaţiuni la progresul sensului general al istoriei. „Relativismul cultural“ este reprezentat de 
propoziţiile: a) faptele culturale au un context de geneză şi, prin consecinţă, o semnificaţie în raport cu 
contextul, care nu este transferabilă; b) orice perspectivă asupra lumii este una dintre cele posibile, încât nu 
este posibilă o perspectivă mai presus de toate celelalte. „Relativismul cognitiv“ este reprezentat de 
propoziţiile: a) contactul nostru cu lumea este mediat de „descrieri“ ale acesteia, care sunt multiple şi 
dependente de asumpţii; b) nu există o „versiune“ privilegiată a lumii, toate „versiunile“ fiind legitime; c) 
avem criterii pentru a putea spune legitim că o „versiune“ rezolvă mai bine anumite probleme, dar nu avem 
criterii pentru a spune legitim că una din versiuni corespunde realităţii şi celelalte nu. „Relativismul moral“ 
este reprezentat de propoziţiile: a) nu există reguli de morală universal valabile şi, deci, extrapolabile dincolo 
de propria formă de viaţă; b) regulile de morală presupun opţiuni privind sensul vieţii umane, care sunt 
incomparabile şi, deci, neierarhizabile; c) nu putem propriu-zis înţelege „forme de viaţă“ diferite de a noastră.

Luând în seamă diverse forme ale relativismului, ca şi generalizările filosofice ce îl reprezintă, se poate 
identifica ce înseamnă relativismul în general. Maurice Mandelbaum, în Relativismele subiectiv, obiectiv şi 
conceptual (1979),  numeşte „relativism“ concepţia după care „aserţiunile nu pot fi judecate drept adevărate 
sau false în ele însele, ci trebuie judecate astfel cu referire la unul sau mai multe aspecte ale situaţiei totale în 
care ele au fost făcute“ [148] . El distinge „relativism subiectiv“: o propoziţie este adevărată sau falsă relativ 
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la o persoană; „relativism obiectiv“: orice aserţiune este relativă la scopul celui ce o face, punctul de vedere 
din care el judecă, aspectul obiectului care este luat în considerare; şi „relativism conceptual“: aserţiunile sunt 
relative la fundalul intelectual, chiar conceptual al celui ce le face. Dar Maurice Mandelbaum defineşte 
relativismul prin susţinerea tezei relativităţii, fără a lămuri ce se înţelege (ce se gândeşte) sub termenul de 
relativitate (sau dependenţă). Nu orice concepţie care susţine teza dependenţei (genetice, funcţionale etc.) este, 
în fond, relativistă.

Unii analişti diferenţiază concepţia dependenţei de concepţia relativismului printr-o mai precisă conotare a 
acestuia. Relativism, cel puţin în forma vulgară (deci populară) în care este eficient, înseamnă trei propoziţii 
luate împreună: „drept“ semnifică drept pentru o societate dată: „drept“ pentru o societate dată trebuie înţeles 
în sens funcţionalist; „este greşit ca oamenii ce aparţin unei societăţi să condamne, să se amestece etc. în 
valorile altei societăţi“ [149] . Dar conotarea, importantă, fără îndoială, dă seama de cel mult „jumătate“ din 
relativism, dar nu suficient de „relativismul“ însuşi. Căci, efectiv, ea nu poate diferenţia între recunoaşterea 
diversităţii accepţiunilor noţiunii de „drept“ şi relativism în interpretarea dreptului.

Richard Rorty are o mai precisă şi completă conotare a relativismului. Acesta este reprezentat de trei 
propoziţii luate împreună: orice convingere este la fel de bună ca oricare alta: „adevărul“ este un termen cu 
semnificaţii multiple, dependente de procedurile de justificare; „adevărul“ şi „raţionalitatea“ depind de 
proceduri de justificare pe care societatea noastră le pune în aplicare. Dar Richard Rorty, voind să evite 
reluarea relativismului clasic, considerat vulgar, produce, în continuare, o interpretare. El desparte, în 
Solidaritate sau obiectivitate?, relativismul de primele două propoziţii şi-l suprapune cu a treia. Argumentul 
său este că „adevărul“ are aceeaşi semnificaţie în toate culturile, chiar dacă are referinţe diferite. Dar 
„adevărul“ nu are o „natură interioară“ şi nu permite dezvoltarea unei teorii a adevărului, a unei epistemologii. 
Problemele cunoaşterii se lasă preluate de acum de o teorie etnocentristă a procedeelor de justificare. „Acum 
problema nu este aceea de a defini cuvinte precum «adevăr» sau «raţionalitate» sau «cunoaştere» sau 
«filosofie», ci aceea privind imaginea de sine pe care ar trebui să o aibă societatea noastră. Invocarea rituală a 
nevoii de a «evita relativismul» este comprehensibilă în cel mai înalt grad ca expresie a nevoii de a prezerva 
unele habitudini ale vieţii europene contemporane. Sunt habitudini hrănite de iluminism şi justificate de el în 
termenii unui apel la Raţiune, concepută ca o abilitate umană transculturală e a corespunde realităţii, o 
facultate a cărei posesiune şi folosinţă este demonstrată prin obedienţa faţă de criterii explicite.“ [150] Pentru 
a depăşi etnocentrismul culturii europene, Richard Rorty propune ca etnocentrismul să fie luat în serios. Adică 
să se descopere reala lui pondere în formarea concepţiei noastre despre „adevăr“, „raţiune“, „dreptate“ etc. Nu 
este, după opinia sa, altă cale pentru a justifica toleranţa, cercetarea deschisă şi căutarea comunicării 
nedistorsionate.      

4. Dacă urmărim conotarea de către Richard Rorty a relativismului ne putem da seama că acesta este privat de 
o epistemologie proprie şi restrâns la domeniul eticii. Pretenţiile relativismului de a oferi o nouă teorie a 
cunoaşterii au eşuat, dar a rămas legitim apelul său la continua disponibilitate de a lărgi cadrele noastre 
intelectuale recunoscând posibilitatea altei organizări a experienţei. Bernard Williams, în Adevărul în 
relativism (1975), a tras linia în acest punct, argumentând că realismul etic (doctrina care postulează valori ce 
transcend în valabilitatea lor culturile) este fals, dar realismul ştiinţific (care operează cu convingerea că unele 
teorii ştiinţifice sunt adevărate dincolo de diversitatea procedurilor de justificare relative la culturi) poate fi 
adevărat [151] . Corespunzător, relativismul etic este adevărat, iar relativismul ştiinţific devine fals.

Relativismul rămâne, aşadar, puternic pe terenul eticii, pe care susţine valoarea foarte importantă a toleranţei. 
Geoffrey Harrison, în Relativism şi toleranţă (1976), a indicat în ce sens are loc această susţinere. El face 
distincţia dintre „toleranţă“ şi simpla „acomodare cu“ şi înţelegere prin „toleranţă“ „permisiunea de a se 
petrece ceva ce tu consideri că este greşit“. Sub acest aspect, politica guvernelor Angliei şi Franţei faţă de 
Germania nazistă în 1939 a fost una de „acomodare cu“, nu una de „toleranţă“. Pe de altă parte, „toleranţa“ 
este un termen evaluativ, cu o semnificaţie pozitivă, încât nu se confundă cu indiferenţa faţă de crimă, furt, 
violenţă etc. Aşa stând lucrurile, relativismul susţine valoarea toleranţei întrucât satisface dorinţa de liberă 
decizie, exclude legitimarea amestecului în treburile altuia, nu privilegiază vreo soluţie care să fie impusă 
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celui aflat într-o situaţie. Dar Geoffrey Harrison observă, de asemenea, că „nu este legătură necesară între 
toleranţă şi relativism“ [152] , În fapt – cel puţin experienţa Europei Răsăritene din perioada postbelică arată 
clar – relativismul poate susţine cu aceeaşi forţă neotoleranţa, etici şi politici autoritare şi chiar dictatoriale.

Să detaliem acest aspect, pe care l-aş numi al ambiguităţii imanente a relativismului. El conţine, cel puţin în 
formulările sale clasice, propoziţia: fiecare convingere este la fel de bună ca oricare alta. Pe baza acestei 
propoziţii, soluţia alternativă la soluţia mea este legitimă, şi aceasta înseamnă toleranţă. Dar, pe aceeaşi bază, 
soluţia mea este legitimă, indiferent de costurile şi consecinţele ei, căci eu nu am nici o obligaţie de a lua în 
considerare soluţia alternativă, şi aceasta înseamnă sustragere de la examinare raţională. Relativismul conţine, 
apoi, cel puţin în aceleaşi formulări, propoziţia: „adevărul“ are semnificaţii multiple, dependente de variatele 
proceduri de justificare. Pe baza acestei propoziţii, „adevărul“ soluţiei alternative devine legitim, chiar dacă el 
nu concordă cu „adevărul“ „stabilit“, şi acesta este, din nou, toleranţă. Dar, pe aceeaşi bază, „adevărul“ 
soluţiei mele este legitimat ca a priori indiscutabil, ceea ce înseamnă sectarism, care ia forme practice diverse 
precum dogmatism ideologic, naţionalism etc. Dar să admitem, împreună cu Richard Rorty, că relativismul 
poate fi desprins de varianta sa vulgară (şi, deci, de cele două propoziţii) şi poate fi suprapus cu a treia 
propoziţie: „adevărul“ şi „raţionalitatea“ depind de proceduri de justificare, care sunt relative la culturi. Dar, şi 
în această situaţie, relativismul rămâne ambiguu. Căci, pe baza acestei propoziţii, soluţia alternativă, ce 
apelează la proceduri de justificare diferite, este legitimă, ceea ce înseamnă toleranţă. Dar este legitim şi 
refuzul părăsirii unei soluţii deja îmbrăţişate, indiferent de baza ei factuală, de consecinţele ei, ceea ce este 
dogmatism, oricare ar fi forma sa concretă (ideologic, naţional, cultural). Aceasta pentru că, în virtutea 
aceleiaşi naturi, el nu conţine vreun principiu care să-i apere semnificaţia pozitivă a conţinutului său evaluativ. 
Dar un astfel de principiu ar fi, cu necesitate, o critică a relativismului însuşi.

Relativismul este susceptibil de critică nu doar pentru consecinţele şi ambiguitatea sa imanentă. Desigur, el 
rămâne criticabil pentru aceasta. Dictaturile europene din secolul actual s-au legitimat cu instrumentele lui 
intelectuale. În definitiv, nazismul în Germania este de nedisociat de „concepţia celei de a treia căi“, a „căii 
germane“, care pretindea o relativizare a standardelor de raţionalitate, socotite uniformizatoare şi coercitive 
pentru specificul tradiţiei. Stalinismul, în Rusia sovietică, s-a revendicat, la rândul său, din specificul 
„societăţii socialiste“ şi al condiţiilor edificării socialismului într-o singură ţară, pentru a-şi legitima dictatura. 
În România, ceauşismul şi-a legitimat dictatura apelând la specificul naţional şi până la urmă la „firea“ 
presupus specifică a poporului. În perioada deschisă de 1989, în Europa Răsăriteană, naţionalismul recurge la 
aceeaşi bază filosofică a relativismului, a specificului naţional ipostaziat, pentru a împiedica progresul 
iluminismului şi influenţa liberalismului, singurele care pot scoate această parte a Europei din criza prelungită 
în care a intrat.

Dar relativismul este criticabil ca principiu filosofic. Care sunt argumentele principale împotriva lui? Vreau să 
consider cinci astfel de argumente. Primul argument este e natură logică: relativismul este autocontradictoriu. 
Din teza relativităţii „adevărului“ rezultă cu necesitate şi slăbirea propriei teze. Al doilea argument este de 
natură semantică: relativismul este organizat în jurul tezei indepasabilei relativităţi a propoziţiilor, dar aici 
termenul de „relativitate“ este atât de vag, încât relativismul se confundă cu orice recunoaştere a diversităţii. 
Din acest motiv, relativismul, deşi conferă termenilor săi („relativitate“, „dependenţă“ etc.) un conţinut 
evaluativ şi, mai exact, o semnificaţie pozitivă, nu are nici un mijloc pentru a o păstra. În fapt, la prima 
încercare, această semnificaţie a fost vulnerabilă şi s-a trădat. Al treilea argument este de natură pragmatică: 
relativismul se converteşte totdeauna foarte repede într-o dogmă ce-i contrazice principiul şi antrenează o 
consecinţă gravă: distrugerea principiului unităţii speciei umane, cu toate implicaţiile etice, politice şi sociale 
ce decurg de aici. Al patrulea argument este de natură istorică şi a fost formulat elocvent de Hilary Putnam, în 
Raţiune, adevăr şi istorie (1981). El apelează la procesul uman de învăţare, care, aşa cum arată, de pildă, 
exemplul ştiinţei moderne, merge dincolo de asimilarea de noi date în cadre existente, până la reformularea 
acestor cadre şi, o dată cu ea, la ameliorarea propriilor standarde de raţionalitate. Acestea nu se sprijină 
nicidecum doar pe acceptabilitatea lor intrinsecă. Ca urmare, raţionalitatea nu este inevitabil contextuală; ea 
poate transcende contextele şi poate căpăta valabilitate universală [153] . Al cincilea argument este de natură 
transcendentală şi a fost formulat de Jürgen Habermas, în Unitatea raţiunii în diversitatea vocilor ei (1987). El 
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reia explicit „umanismul întruchipat exemplar de Kant“, atunci pe binecunoscuta sa bază universalistă, în 
cadrul explorării postmetafizice a comunicării. Habermas este de acord că „unitatea raţiunii rămâne 
perceptibilă numai în multiplicitatea vocilor ei“. El consideră însă limbajul drept „mediul pentru încorporările 
istorico-naturale ale spiritului uman“ şi caută unitatea raţiunii în acest mediu. Punctul de reazem al acestuia îl 
oferă procesul uman de comunicare şi înţelegere comunicativă. „În posibilitatea înţelegerii prin limbă putem 
identifica un concept al raţiunii situate, care îşi ridică vocea în pretenţii de validitate în acelaşi timp 
dependente de context şi care transcend contextele. Această raţiune comunicativă este în acelaşi timp 
imanentă, adică nu este de găsit în afara jocurilor de vorbire şi a instituţiilor concrete, şi transcendentă – o idee 
regulativă de care ne lăsăm orientaţi atunci când criticăm activităţile şi instituţiile noastre.“ [154] Prin 
comunicare se asigură o unitate poate slabă a raţiunii, dar, cu siguranţă, o unitate „care nu cade în surghiunul 
idealist al unei generalităţi ce triumfă deasupra particularului şi unicului“.

4.ŞANSA RENAŞTERII EUROPENE

Europa este un continent pe care trăiesc multiple grupuri naţionale în diverse organizări statale, având istorii 
complexe, conectate până în detalii. A vorbi despre acest continent este relativ uşor din punct de vedere 
geografic, începând cu geografia fizică, continuând cu geografia economică şi înaintând spre geografia 
populaţiilor. Este deja mai dificil de vorbit când este vorba de cultura europeană. O facem, totuşi, ţinând, de 
obicei, seama de împrejurarea că în Europa s-a format cultura modernă, axată pe ştiinţa galileo-newtoniană, 
pe comportamentul economic raţional (în sensul lui Max Weber) şi pe comportamentul moral întemeiat pe 
norme universale. Această cultură este luată drept cultura europeană, în majoritatea cazurilor. În alte cazuri, se 
operează cu un sens mai larg al culturii europene, luând ca expresie reprezentativă raţionalismul grec. 
Vorbim, de asemenea, de civilizaţia europeană, înţelegând prin ea, cu aceeaşi aproximare, concretizările 
materiale ale culturii europene. Vorbim de „cultura europeană“ şi de „civilizaţia europeană“ din nevoia 
pragmatică de a comunica asupra unei realităţi, cu toate că rămân în discuţie şi chiar obscure frontierele lor. În 
orice caz, o facem, dar trebuie să ne fie limpede, nu o putem face, cel puţin deocamdată, în maniera 
considerată, în mod uzual „ştiinţifică“. Şi o facem cu atât mai puţin „ştiinţific“, cu cât este vorba nu doar de 
determinarea a ceea ce este „cultura europeană“, ci şi de anticiparea schimbărilor ei. Discuţia în jurul ei ţine, 
evident, de sfera acelor teme inevitabile, dar abia aproximabile, încât, într-un sens anume, în privinţa lor 
suntem „săraci“. „O parte a sărăciei noastre spirituale nevindecabile constă în aceea că suntem constrânşi să 
punem întrebări care, luate în sens riguros, adică conform criteriilor ştiinţifice, sunt de nedezlegat şi pe care 
nu le putem abandona.“ [155] Nu le putem dezlega ştiinţific, suntem nevoiţi să le asumăm şi, în acest caz, tot 
ce ne rămâne este să le abordăm „raţional“, adică pe baze factuale şi argumentative.

Cultura europeană de azi este rezultatul interacţiunii multiplelor popoare care s-au format pe harta 
continentului. Mai limpede de la incursiunile lui Cezar în Galia şi pe Rinul Inferior, prestaţia culturală a 
diferitelor popoare a început să fie una rezultată din contacte şi, într-un anumit sens, „europeană“. Celţii, 
romanii, germanii, slavii, absorbind treptat ceva din ceea ce au dat vechii greci, au format marile rădăcini ale 
popoarelor ce au creat, treptat, „matricile“ de sensibilitate şi gândire în Europa. „Cultura europeană, purtată de 
aceste popoare şi inteligibilă şi posibilă numai ca simbioză a spiritului grec, a percepţiei romane a statului şi 
dreptului, a eticii şi religiozităţii creştine, s-a format organic în mutaţii mereu noi. De la mijlocul secolului al 
XVIII-lea, ca produs al acestei culturi, s-a născut civilizaţia modernă în Europa, care a cuprins apoi întreaga 
lume şi a schimbat-o.“ [156] 

Acestei Europe a culturii moderne şi a unei civilizaţii ştiinţifico-tehnice, pe care ea a pus-o în mişcare pe 
întreaga planetă, i s-a prezis de mai bine de un secol „declinul (Untergang)“. Spengler a dat forma de referinţă 
acestei diagnoze, în faimoasa sa lucrare Declinul Occidentului: Contururile unei morfologii a istoriei 
universale (1923), care pune direct întrebarea privind destinul culturii europene. Răspunsul său este deja 
clasicizat. Europa Occidentală, care a reprezentat locomotiva culturii europene, şi-a epuizat posibilităţile de 
înnoire spirituală prin generarea de viziuni de mare anvergură şi nu mai oferă, propriu-zis, decât o civilizaţie. 
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Ea confirmă, la rândul ei, destinul inevitabil al unei culturi – acela de a trece în civilizaţie pură. „Civilizaţia 
pură constă, ca fapt istoric, într-o exploatare graduală a formelor devenite anorganice şi moarte.“ [157] 
Indiciile acestei treceri sunt variate – ecrasarea spiritului metafizic şi proliferarea celui utilitar, dizolvarea 
sublimului şi prevalenţa considerentelor pecuniare, triumful abordării pur economice a vieţii pe seama 
abordării ei prin prisma sensurilor superioare, înlocuirea dezvoltărilor calitative cu extensiunea dominaţiei, 
stingerea tradiţiilor diverse în condiţiile expansiunii „voinţei de putere“, înlocuirea superiorităţii culturale cu 
succesul teritorial şi financiar – dar se lasă reunite în indiciul sintetic al încetării marilor iniţiative vizionar-
culturale şi al dominaţiei covârşitoare a imperativelor de adaptare. Cultura europeană intră astfel în faza 
ultimă a ciclului fatal al oricărei alte culturi şi se stinge.

Impresionantă prin radicalismul ei, atrăgătoare pentru pesimişti, prin aparenta ei apodicticitate, seducătoare 
pentru intelectualii răsăriteni ataşaţi tradiţionalismului rural, filosofia culturii a lui Spengler, având în centru 
teza „declinului“ Europei Occidentale, a fost preluată multă vreme în această formă. Faptul că Spengler însuşi 
şi-a modificat semnificativ vederile generale nu a mai contat. Acest fapt s-a petrecut, în orice caz, după 1924, 
şi constă, în esenţă, în depăşirea relativismului din Declinul Occidentului spre recunoaşterea superiorităţii 
civilizaţiei europene din secolul actual. În Omul şi tehnica. Contribuţie la o filosofie a vieţii (1931), el admite 
că „secolul douăzeci a devenit în cele din urmă destul de matur pentru a penetra semnificaţia ultimă a faptelor, 
din care constă, în fapt, întreaga istorie a lumii“ [158] . Teza unităţii istoriei universale este acum recuperată 
şi, corespunzător, relativismul bazat pe postularea de mari culturi ce nu comunică şi rămân incomparabile este 
moderat şi chiar redus. „Deşi «târziul» Spengler consideră încă istoria universală ca fiind compusă din tradiţii 
civilizaţionale distincte, el este convins că, totuşi, acestea sunt subsumate în ultimă instanţă unui proces 
cuprinzător şi plin de semnificaţie al istoriei lumii.“ [159] În acest proces cultura occidentală modernă, chiar 
cea din secolul actual, are poziţia unei „chei“, în sensul hegelian, pentru a face inteligibilă, dintr-o situaţie mai 
complexă, istoria organizaţiilor mai simple de odinioară. Pe de altă parte, ea însăşi este o sinteză, căci, în 
general, notează Spengler, „o cultură este în fapt sinteza mai multor culturi“ [160] . De asemenea, mai notează 
el, „declinul“ profetizat în declinul Occidentului nu trebuie luat în sens fizic. „Spengler, într-un eseu intitulat 
Pessimismus?, redactat în 1921 ca răspuns la numeroşii săi critici, a accentuat că viziunea sa deterministă 
despre declin nu a fost gândită ca ceva analog unei «catastrofe» în natură. Tranziţia de la Kultur la Zivilisation 
nu înseamnă că Occidentul a intrat în stadiul său final, organic al dezvoltării şi ar putea să epuizeze pe scară 
mare posibilităţile sale în epoca emergentă a istoriei lumii. În fapt, s-ar putea numi o epocă de «perfecţiune 
(Vollendung)» în loc de o epocă de «declin (Untergang)».“ [161] 

Această modificare a diagnozei date de Spengler destinului culturii europene moderne are nu numai o 
importanţă istorico-filosofică, în sensul că opera unui filosof cu rezonanţă a înregistrat schimbarea unor 
opţiuni caracteristice. Ea are şi o importanţă filosofico-sistematică: diagnoza declinului culturii europene 
moderne a fost moderată, sub presiunea argumentelor factuale, chiar de către cei ce au lansat-o, cu fervoare şi 
maliţiozitate extremă. Nu avem, desigur, voie să cădem în argumentum ad hominem, în sensul că 
metamorfozele, dictate uneori de contexte, ale persoanei gânditorilor ar trebui luate ca argumente în favoarea 
sau împotriva unor teze. Biografia personală, inclusiv cea intelectuală, nu poate fi un argument. Dar 
împrejurarea că filosofi ce se angajează cu toate resursele spirituale, la un moment dat, pe calea unei diagnoze 
radicale, negative a culturii occidentale nu pot ignora forţa argumentelor factuale împotriva diagnozei lor, 
trebuie să dea cel puţin de gândit. Aş spune mai mult: această forţă se poate ignora numai cu riscul căderii în 
situaţia iraţională de lipsă de argumente sau, în cazul mai bun, de argumentare slabă, fără forţă de a tranşa un 
discurs.

Dar absenţa forţei de a tranşa un discurs nu este echivalentă cu absenţa problemelor. Cultura europeană 
modernă nu este un stadiu încheiat, legitim, depăşit al istoriei universale. Dar nu este, prin aceasta, un stadiu 
fără probleme. Existenţa problemelor şi chiar problemele au fost semnalate de diverse filosofii. Voi aminti 
câteva din aceste probleme, prin intermediul unor filosofii care le-au asumat şi prelucrat sistematic. Este vorba 
de:
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a) problema pierderii semnificaţiei moral-practice a ştiinţei moderne pentru viaţa europeană actuală. Ea a fost 
semnalată şi abordată sistematic de Husserl, sub termenul de „criză a ştiinţei europene“. În Die Krisis (1935), 
iniţiatorul fenomenologiei transcendentale conota această criză astfel: „Criza unei ştiinţe înseamnă nu mai 
puţin decât că autenticul ei caracter de ştiinţificitate, întregul mod în care ea şi-a stabilit sarcina şi şi-a format, 
pentru aceasta, metodica proprie, au devenit problematice“ [162] . Ea nu afectează neapărat exactitatea şi 
rigoarea formală a ştiinţei, ci mai curând rolul ştiinţei în cadrul culturii europene. Ştiinţa spune prea puţin în 
raport cu problemele vieţii noastre. Căci ea exclude principial problema sensului sau nonsensului fiinţării 
noastre, ea nu spune nimic despre raţiune sau iraţiune, despre libertatea omului şi responsabilitatea lui, ea nu 
poate întemeia idealurile şi normele. Cu cât atinge exactitatea şi rigoarea formală, cu atât ştiinţa se derobează 
de misiunea ei iniţială de a călăuzi acţiunea oamenilor.

b) problema degradării fiinţării umane într-o administrare a lucrurilor spre a asigura reproducerea fizică a 
vieţii. Ea a fost preluată şi prelucrată de Jaspers în Situaţia spirituală a timpului (1931), care a acuzat o 
masificare a „fiinţării umane în condiţiile modernităţii târzii, ca efect al imperativelor de supravieţuire şi sub 
impactul tehnicii moderne de producţie şi comunicaţie, care privează fiinţarea umană de ceea ce are ea mai 
specific“. „Lumea pare a trebui să cadă în mâinile medie, ale omului fără destin, fără rang şi fără umanitate 
proprie.“ [163] Spiritul nu mai are încredere în sine ca origine a acţiunilor umane şi se lasă adus în rolul unui 
simplu mijloc pentru o existenţă nivelată.

c) problema pierderii sensului originar al umanismului, doctrina grijii primordiale faţă de persoana omului, 
care a fost, în epoca modernă, specifică Europei, în condiţiile expansiunii gândirii calculatoare, tipică 
triumfului industrialismului. De la început, umanismul european s-a sprijinit pe o determinare a esenţei 
umane, prin care omul a fost smuls din confundarea cu lucrurile, dar modernitatea târzie face evidentă 
împrejurarea că umanismul a determinat esenţe, fără a problematiza destul de profund fiinţarea umană. „Orice 
umanism sau se întemeiază pe metafizică, sau devine, el însuşi, temei al uneia. Orice determinare a esenţei 
omului, care presupune deja explicitarea fiinţării în afara problemei referitoare la adevărul Fiinţei este – cu 
ştiinţă sau fără ştiinţă – de natură metafizică. De aceea, când este vorba de felul în care este determinată esenţa 
omului, specificul oricărei metafizici se manifestă în aceea că ea este «umanistă». Ca atare, orice umanism 
rămâne metafizic.“ [164] El este epuizat, într-un anumit sens, căci nu are aderenţă la realitatea trăită a vieţii 
umane. El postulează, eventual, esenţe normative, pe care realitatea trăită a vieţii le absoarbe greu sau deloc. 
Iar un astfel de umanism nu mai preia adevărurile fiinţării umane, ci caută să fasoneze, dintr-un punct de 
vedere exterior, această fiinţare.

d) problema convertirii faptice a iluminismului –  viziunea emancipatoare a Europei moderne – dintr-o critică 
neîmpăcată a ceea ce este dat în realitatea societăţii moderne, într-un ornament ideologic al înaintării acesteia 
spre un totalitarism ascuns sau chiar făţiş. Celebra Dialectică a iluminismului (1947), a lui Horkheimer şi 
Adorno, a emis şi a apărat diagnoza unei „autodistrugeri“ a iluminismului european datorată împrejurării că 
acesta nu a fost de la început destul de radical şi de reflexiv, încât să prevină şi să împiedice transformarea lui 
tacită într-o ideologie a reproducerii aparatului productiv şi a structurii sociale existente. Asigurând mijloace 
intelectuale pentru stăpânirea naturii, iluminismul ajunge ca, prin aceasta, să furnizeze mijloacele intelectuale 
ale controlului social asupra indivizilor. „Creşterea productivităţii economice, care instituie, pe de o parte, 
condiţiile pentru o lume mai dreaptă, acordă, pe de altă parte, aparatului tehnic şi grupurilor sociale ce dispun 
de el o supremaţie nemăsurată asupra restului poporului. Individul este complet anulat în faţa puterilor 
economice. La aceasta contribuie forţa societăţii asupra naturii într-o măsură niciodată anticipată. În timp ce 
individul dispare în faţa aparatului pe care îl serveşte, el este mai bine ca oricând aprovizionat de acest aparat. 
Într-o stare lipsită de justiţie, cresc neputinţa şi dirijabilitatea masei, o dată cu mulţimea de bunuri ce i se 
distribuie.“ [165] 

e) problema abordării a înseşi distribuţiei şi folosirii energiei psiho-fizice a omului de către mecanismele 
conservării puterii în societatea europeană a modernităţii târzii. Această problemă, intuită de mai multe 
filosofii semnificative (cea a lui Marcuse rămâne un exemplu reprezentativ), a fost asumată mai recent, în 
chip impresionant, de către Michel Foucault. În cele din urmă, în A supraveghea şi a pedepsi (1975), el a 
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dezvoltat până la capăt un leitmotiv al criticii culturii europene din deceniile postbelice: acela al manipulării 
în profunzime a corpului într-o atmosferă generală de aparent şi euforic liberalism. „Societatea noastră – 
susţine Michel Foucault – nu este cea a spectacolului, ci cea a supravegherii; sub marea suprafaţă a imaginilor 
se investeşte corpul în profunzime; în spatele marii abstracţii a schimbului, se urmăreşte dresajul minuţios şi 
concret al forţelor utile; circuitele comunicării sunt suporţii unui cumul şi ai unei centralizări a cunoaşterii; 
jocul semnelor defineşte ancorările puterii; frumoasa totalitate a individului nu este amputată, reprimată, 
alterată de ordinea noastră socială, ci individul este fabricat cu grijă după o întreagă tactică a forţelor şi 
corpurilor. Noi suntem mult mai puţin greci decât o credem. Noi nu suntem nici pe gradene, nici pe scenă, ci 
în maşina panoptică, investiţi prin efectele puterii pe care o reconducem noi înşine, deoarece noi suntem o 
rotiţă într-un angrenaj.“ [166] 

f) problema convertirii tacite, istoriceşte condiţionate, a instrumentelor intelectuale ale iluminismului, din 
mijloace emancipatoare, în mijloace de difuziune a unei raţionalităţi instrumentale. Peter Sloterdijk a numit 
conştiinţa ce profilează sub tutela acestei raţionalităţi „conştiinţă cinică“. Conform Criticii raţiunii cinice 
(1983), aceasta este o „conştiinţă falsă iluminată“ ce se pleacă fără rezistenţă semnificativă în faţa „puterii 
lucrului deja făcut“, un „absolutism iluminat“, în ediţie postiluministă. „Marea dialectică a istoriei“ a reuşit să 
absoarbă morala iluministă, încât proliferează, ca nouă ideologie difuză şi eficace, un „futurism negativ“, 
organizat în jurul devizei „vezi că poate fi şi mai rău“, ca produs al situaţiei în care „constrângeri ale 
supravieţuirii şi dorinţele de conservare au descurajat conştiinţa iluministă“. Cinicul ce îl exprimă „este 
bolnav datorită constrângerii de a accepta relaţii date în prealabil, de care se îndoieşte, de a se acomoda cu ele 
şi în cele din urmă de a se îngriji chiar de bunul lor mers.“ [167] 

g) problema reducerii energiilor gândirii ce transcende datul (care, absorbită de ceea ce este, nu mai poate 
profila posibilităţile ce stau la îndemână), pe fondul declinului conştiinţei privind caracterul limitat al resursei 
numite timp. Jürgen Habermas, cu excelentul studiu Criza statului bunăstării şi epuizarea energiilor utopice 
(1985), a arătat un nou orizont, în care „gândirea istorică“, chemată să exercite critica proiectelor utopice, şi 
„gândirea utopică“, destinată să deschidă alternative de acţiune şi spaţiu de joc pentru organizări posibile, s-au 
amestecat indistinct. Posibilităţile nu mai sunt explorate distinct şi sistematic, ci tind să fie lăsate să sucombe 
în faţa datului. „Răspunderile intelectualilor oglindesc, nu mai puţin decât cele ale politicienilor, perplexitatea. 
Nu este, în nici un caz, vorba doar de realism atunci când o perplexitate acceptată prin forţa lucrurilor intră 
mereu mai mult în locul tentativelor de orientare în raport cu viitorul. Situaţia poate să fie obiectiv 
netransparentă. Dar netransparenţa este şi o funcţie a disponibilităţii de acţiune căreia îi dă credit o societate. 
Este vorba aici de încrederea culturii occidentale în ea însăşi.“ [168] 

h) problema recuperării sau, poate, a întemeierii unei morale care, pe fondul nelimitatei libertăţi a individului, 
poate oferi temeiuri de nezdruncinat răspunderii individuale. Mai mulţi filosofi de primă mărime au observat 
că etica comunicativă nu are alternativă în condiţiile unor societăţi de complexitate înaltă, cum sunt societăţile 
europene de astăzi, dar şi că o astfel de etică nu se poate susţine decât pe soclul libertăţii cuplate cu 
răspunderea indivizilor. Manfred Riedel, în Pentru o filosofie secundă (1988), a început cel dintâi să 
prelucreze această observaţie şi să profileze o problemă şi un orizont de dezlegare a ei. „Ceea ce astăzi ar fi 
necesar – scrie el – ar fi o nouă înţelegere a libertăţii şi răspunderii, prelucrarea tipului de «etică a 
răspunderii» aşa cum el a fost conturat la începutul secolului pentru politicienii activi. Căci tensiunea 
diagnosticată pentru prima oară de Max Weber, dintre scop şi mijloc (atingerea scopurilor bune poate fi legată 
de folosirea de mijloace faţă de care putem avea rezerve), face chiar din raţionalitatea răspunderii un ethos 
istoric determinat. Ethosul răspunderii ar avea de inclus în sine nu doar acţiunea, ci şi permisiunea, «a lăsa să 
fie» pentru natură şi viaţă în convieţuire, care are nevoie de păstrarea naturii. Acesta îmi pare a fi spaţiul 
noului în actuala etică a discursului.“ [169] 

Problemele asumate de abordările filosofice amintite şi prelucrate, apoi, sistematic înăuntrul lor, sunt 
probleme ale unor crize diferite ca natură. Se poate vorbi legitim de o criză din perspective multiple. O 
perspectivă este medicală: un organism este în criză numai când agenţii endogeni şi exigeni i-au creat o 
disfuncţie gravă, cu şanse reduse de vindecare imediată. Evident, criza de maximă gravitate duce la moarte. O 
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altă perspectivă este funcţională: capacitatea de autoconducere a unui organism individual sau a unei instituţii 
scade sub limita dincolo de care acestea adoptă autonom deciziile. Evident, în acest caz, criza de maximă 
gravitate duce la privarea de autonomie şi, în fapt, la căderea sub controlul unei forţe exterioare. A treia 
perspectivă este sistemică: o entitate oarecare intră în criză atunci când menţinerea ei pretinde soluţii care nu 
sunt accesibile. În acest caz, o criză de maximă gravitate înseamnă ştergerea graniţelor acelei entităţi.

Există, desigur, în limbajul curent, prea puţin supravegheat de exigenţe logico-semantice, dar şi în limbajul 
lipsit de rigoare al unor specialişti, tendinţa de a supralicita termenul de criză. Se consideră uneori drept criză 
ceea ce este o modificare, de altfel inevitabilă în circumstanţele date sau, cel puţin, determinată de procesele 
de învăţare evoluţionară care, istoriceşte, au loc, de asemenea. În cazul sistemelor social-culturale situaţia se 
prezintă în aşa fel că „una şi aceeaşi transformare a sistemului poate fi concepută atunci la fel de bine ca 
proces de învăţare şi schimbare, cât şi ca proces de disoluţie şi destrămare a sistemului; nu se poate decide 
univoc dacă s-a constituit un nou sistem sau dacă a regenerat doar cel vechi. Nu toate transformările 
structurale ale unui sistem social sunt şi crize“ [170] .

Dar care dintre transformări sunt, totuşi, crize? Cred că la întrebare nu se poate răspunde cu precizia dorită, în 
cazul sistemelor social-culturale, decât dacă se consideră nu doar problemele de funcţionalitate a unui sistem, 
ci şi problemele de identitate culturală a acestuia. În fapt, o criză poate fi identificată doar atunci când 
funcţionalitatea unui sistem social-cultural este evaluată în legătură cu identitatea lui culturală. Privind 
lucrurile sub acest aspect, avem o criză atunci când funcţionalitatea nu se mai poate asigura decât abandonând 
identitatea culturală de până atunci. Criza unui sistem social-cultural este, propriu-zis, o criză de identitate 
culturală.

Dacă privim în lumina acestor distincţii analitice abordările, care au avut loc din anii douăzeci încoace, ale 
crizei culturii europene, atunci se poate observa că adesea ele emit diagnoze grave bazate pe perspective 
determinate, care obligă la relativizări. Sub acest aspect, Husserl operează, sub termenul de criză, mai curând 
cu o disfuncţie a sistemului cognitiv şi normativ; Spengler aplică o perspectivă medicală, care nu poate 
distinge între modificări însoţite de procese de învăţare evoluţionară şi disoluţia sistemului cultural şi vede 
peste tot numai semne de disoluţie; Michel Foucault derivă, dintr-o analiză funcţională a cunoaşterii în 
modernitatea târzie, propoziţii prea tari şi, în fond, nelegitime, cu privire la natura acestei cunoaşteri. 
Obiecţiile pot fi multiplicate pentru cele mai multe dintre filosofiile enumerate ale crizei.

Oriunde se petrec, crizele adoptă cursuri diferite. Unele rămân reduceri progresive continue ale bazei culturale 
iniţiale a unui sistem social-cultural, altele devin imanente unui astfel de sistem, încât acesta nici nu le 
înlătură, nici nu le agravează, în fine, altele provoacă explozia şi schimbarea sistemului social-cultural. Dacă 
luăm în seamă aceste distincţii analitice foarte simple şi urmărim evoluţia culturii europene, atunci se poate 
spune că nu există indicii empirice ale unei crize care să pună capăt acestei culturi. Indiciile care există sunt 
ale unei crize structurale ce rezidă în aceea că identitatea culturală a Europei nu are un corespondent 
nedistorsionat în factualitatea ei istorică, cel puţin din secolul actual. În fond, ce s-a întâmplat? Cred că faptele 
pot fi reunite sub trei rubrici: trecerea unităţii culturale a Europei în umbra confruntărilor dintre naţiuni 
animate de orgoliul dominării altor naţiuni; practic continua explozibilitate a problemei minorităţilor naţionale 
în Europa întemeierea securităţii europene pe „echilibrul groazei“ mai curând decât pe înţelegere. Să ne 
oprim, pe rând, asupra acestor situaţii ce rezumă criza Europei şi să examinăm posibilităţile de a le 
transcende.

Aceste situaţii nu sunt noi, dar nouă este posibilitatea care a apărut după 1989, de a le gândi într-un cadru nou. 
Pentru a o percepe, să ne amintim cum arăta Europa cu treizeci de ani în urmă şi în deceniile ce au urmat până 
la cotitura istorică din 1989. Zguduită de două războaie mondiale, Europa nu a mai putut evita tensiuni 
interioare, iar în exterior ea şi-a pierdut autonomia de mişcare. Tensiunile au continuat să subziste, chiar dacă 
ţinute sub control, căci, pe de o parte, statele naţionale au năzuit şi năzuiesc să se desfăşoare independent în 
politica lor, dar, pe de altă parte, nici un stat naţional nu îşi putea şi nu îşi poate asigura securitatea 
(economică, politică, militară) fără a intra în acorduri şi dependenţe în raport cu alte state. În exterior, 
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mişcările statelor europene au depins limpede de cele două supraputeri rezultate din al doilea război mondial, 
S.U.A. şi Uniunea Sovietică. Dependenţa sporeşte încă o dată în 1949, când Europa se scindează oficial în 
blocuri politice şi militare opuse şi intră în lumi ce se organizează pe baze valorice antagonice: lumea liberă şi 
lumea dictaturii comuniste. Dar, chiar în cadrul acestei dependenţe sporite, statele europene occidentale au 
iniţiat procesul regăsirii unităţii lor distruse de conflicte şi au creat Europa comunitară sau „mica Europă“. 
Aceasta a jucat rolul cauzei finale pentru ţările de dincoace de „cortina de fier“, iar 1989 a deschis şansa 
înaintării spre „marea Europă“. Prin chiar crearea ei, „mica Europă“ a infirmat prognoza declinului 
(Untergang) [171] şi a deschis, împotriva acesteia, o perspectivă: cea a reunificării europene pe bază de valori 
noi. Suntem astăzi în mediul creat de această perspectivă şi de paşi pe direcţia convertirii ei într-o reală nouă 
configuraţie a vieţii europene. „Mica Europă“ este, în urma noastră, a europenilor, ca un exemplu de urmat, 
„marea Europă“ este în faţa noastră, a aceloraşi, ca o problemă şi un ideal de realizat. Căci este tot mai 
limpede că „Europa politică se poate organiza numai în acord cu situaţia ei proprie în lume şi cu propria ei 
complexitate“ [172] .

Europa este caracterizată de pregnanta conştiinţă etnică a popoarelor ce trăiesc în sânul ei. Apartenenţa etnică 
este trăită de majoritatea persoanelor ca un fel de realitate ultimă, de reper definitiv, asemenea unui destin. 
Europa rezidă în fapt, de câteva secole, în istoria multiplu împletită a câtorva zeci de comunităţi etnice, 
numite popoare, naţiuni şi naţionalităţi. „Toate aceste 34 de popoare europene – ca şi cele cinci ministate 
rămase până astăzi, Andorra, Lichtenstein, Monaco, San Marino şi Vatican, rezultate din mici ducate 
medievale, respectiv din domeniul suveran al papei –, fără ucraineni şi bieloruşi, a căror apartenenţă la Europa 
este discutabilă, care s-au format pe pământul european şi există încă şi astăzi (fără să-şi constituie statul 
propriu), au edificat, într-o permanentă interacţiune şi reciprocă fecundare între Atlantic şi Nistru şi Intre 
Capul Nord şi Creta, o cultură europeană comună, fără a-şi abandona limbile proprii şi culturile proprii.“ 
[173] Pretenţia de abandonare a apărut, este adevărat, în cadrele socialismului răsăritean, ordonat de politica 
stalinismului, dar, propriu-zis, nu a depăşit aceste cadre. Europa Occidentală nu a cerut nimănui să 
abandoneze limbi şi culturi, dar, chiar în aceste condiţii, a realizat pentru prima oară în era modernă un fapt 
impunător: un suport de masă semnificativ pentru proiectul unificării europene. Niciodată în epoca modernă 
nu s-a atins un suport de asemenea magnitudine. Rămân, desigur, controverse susţinute privind soluţiile 
practice găsite pentru asigurarea unificării şi, în acest sens, discuţiile aprinse din ultimii ani privind acordul de 
la Maastricht sunt elocvente. Dar este demn de observat că aceste discuţii nu au pus sub semnul întrebării 
vreun moment, decât la marginea corpului electoral, ideea unificării, ci mai curând soluţiile practice puse în 
joc. Aşa stând lucrurile, nu este lipsit de justificare să admitem, fără a ceda vreunei iluzii, că ne aflăm la 
începutul posibil al unei noi epoci în istoria europeană, în care resursele spirituale, etice şi politice sunt puse la 
lucru pentru a unifica şi nu pentru a continua diviziunea continentului, pe fondul unei noi situaţii, în care 
intenţiile hegemonice explicite lipsesc.

În secolul al XIX-lea, Europa s-a caracterizat prin formarea de state naţionale şi, legat de aceasta, prin 
concentrarea resurselor în direcţia consolidării politice, economice şi spirituale a acestor state. După primul 
război mondial au dispărut statele multinaţionale, precum Rusia ţaristă, Austro-Ungaria şi, pe locul acestora, 
s-au format state naţionale. Harta Europei a fost remodelată în funcţie de considerente etnice şi demografice, 
dar şi de interesele puterilor momentului de a împiedica creşterea influenţei Germaniei spre centrul Europei şi 
de a stăvili expansiunea Rusiei bolşevice. Dar, oricum ar fi croită harta Europei, minorităţile naţionale sunt 
inevitabile. Statele naţionale, oricum ar fi stabilite frontierele, cuprind inevitabil, alături de grupuri etnice 
puternic majoritare, grupuri etnice minoritare. Situaţia lor a fost reglementată pentru Europa Răsăriteană prin 
acorduri internaţionale care au vizat Polonia, Cehoslovacia, România, Iugoslavia, Grecia, dar niciodată nu s-a 
putut ajunge la un aranjament la nivelul Europei [174] . Statele naţionale au abordat problema minorităţilor 
naţionale pe cont propriu, aplicând diverse politici naţionale, pe o gamă care, la extreme, cuprinde 
proclamarea nonexistenţei minorităţilor naţionale în propriul stat şi, în consecinţă, a unor drepturi specifice 
acestora, şi, la cealaltă extremă, proclamarea dreptului propriului stat de a interveni în protejarea minorităţilor 
situate în alte state. Şi într-un caz şi în celălalt s-a ajuns la situaţii explozive. În Europa este astăzi foarte clar 
că problematica minorităţilor poate genera conflicte pe scară mare, încât este adevărat că „asigurarea păcii şi 
drumul spre unitatea Europei încep acum cu aceea că naţiunile convieţuiesc în mod reuşit cu vecinii lor 
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nemijlociţi, iar naţiunile titulare cu minorităţile etnice, şi invers“ [175] . Suntem, efectiv, din punctul de 
vedere al problematicii minorităţilor, „dincoace“ de situaţiile potenţial conflictuale cunoscute de Europa până 
nu demult?

Cred că se pot lua în considerare, pe un fond în care nu lipsesc reculuri şi, deci, reveniri la vechi structuri 
conflictuale legate de relaţiile dintre grupurile etnice, câteva tendinţe şi, poate mai mult decât tendinţe, deja 
fapte care marchează realitatea europeană. Am în vedere disponibilitatea crescută a opiniei publice la 
recunoaşterea dreptului la dezvoltare culturală specifică a minorităţilor înăuntrul unui stat naţional, înclinaţia 
comunităţii internaţionale de a adopta reglementări general recunoscute în materie de abordare a problemei 
minorităţilor, angajamentul învăţământului să creeze un comportament adecvat societăţilor în care se 
manifestă culturi etnice multiple, şansele oferite de mijloacele de comunicare pentru cunoaşterea reciprocă, 
reducerea rigidităţii frontierelor şi tendinţa transformării lor în locuri de întâlnire, mai curând decât în locuri 
de separare. Toate acestea profilează, desigur, numai o posibilitate pentru o nouă epocă în istoria europeană, 
în care persoana umană să fie în fapt pusă în valoare ca un reper. Rămân, se ştie prea bine, dificultăţi reale, 
generate de escamotarea realităţii minorităţilor, indisponibilitatea părţilor la compromis, manipularea 
problematicii minorităţilor de către puterile stabilite, apariţia pe scenă a demagogilor şi impostorilor etc. Dar 
această posibilitate este astăzi la îndemâna oamenilor maturi şi responsabili şi oferă de acum mai mult decât o 
şansă pentru ieşirea Europei din structura unor conflicte ce ţin, din nefericire, de istoria ei.

Cel puţin în perioada postbelică, Europa zecilor de state naţionale şi-a bazat securitatea şi a rămas paşnică 
întrucât strategia intimidării a dat rezultate. Diversele state s-au aliniat blocurilor politice şi militare dirijate de 
supraputeri sau au adoptat o neutralitate precaută, cel puţin în principiu. Nici unul nu a părăsit această scenă, 
în care s-a integrat în primul deceniu de după război. Fiecare a păstrat-o cu grijă, sub ameninţarea dislocării, la 
cea mai mică iniţiativă, a întregului sistem de securitate. Dar, o dată cu înlăturarea diviziunii ideologice a 
Europei, blocurile politice şi-au pierdut baza şi s-au prăbuşit curând împreună cu blocul militar şi politic 
dirijat de Uniunea Sovietică. Securitatea bazată pe strategia intimidării a fost înlocuită cu o securitate bazată 
pe strategia destinului comun. Pentru clasele politice, dar şi pentru tot mai numeroşi cetăţeni de rând, a 
devenit limpede că, „în condiţiile diversităţii ei interioare, Europa poate prospera în perspectivă lungă şi poate 
să se manifeste la înălţimea solicitărilor globale numai dacă conştientizează cu seriozitate propriile solicitări 
continentale şi se dedică lor. Aparţin trecutului acele timpuri în care conflicte într-o parte a Europei puteau fi 
ignorate şi izolate de alte regiuni şi state ale Europei. Astăzi distanţele nu mai sunt bariere în spatele cărora se 
poate trăi corespunzător intereselor şi trebuinţelor particulare“ [176] . Europa a devenit, obiectiv, o comunitate 
de viaţă economică, politică şi culturală şi un destin comun. Nu se mai poate atinge securitatea proprie în 
pofida celuilalt, ci numai împreună cu el. Dependenţa entităţilor naţionale europene una de alta a atins o nouă 
profunzime în condiţiile modernităţii târzii, iar strategia abordării împreună a problemelor în fond comune 
este astăzi mai rafinată ca înainte.

Discuţia despre declinul sau renaşterea Europei trebuie să înceapă, logic vorbind, cu precizarea a ceea ce 
înseamnă cultura europeană. Până aici am determinat-o destul de larg, drept cultură organizată în jurul ştiinţei 
galileo-newtoniene, deci al unei ştiinţe orientate spre identificarea de regularităţi pe linia cauzalităţii eficiente, 
în jurul comportamentului economic, raţional, deci al unei raţionalităţi comportamentale controlate de 
succesul întreprinderii, şi în jurul comportamentului moral întemeiat pe norme universale, deci al unei morale 
a reciprocităţii. Dacă aplicăm acestor caractere ale culturii europene o hermeneutică pentru a le găsi 
fundamentul ultim, atunci am ajunge la o înţelegere a persoanei umane, care sintetizează pe un soclu creştin 
determinaţiile: libertatea de decizie a persoanei, capacitatea ei de a-şi configura viaţa, răspunderea personală 
pentru faptele ei, conştiinţa vinovăţiei în raport cu reguli universale. Această înţelegere a reprezentat mereu 
propulsia culturii europene şi a permis depăşirea formelor de despoţie orientală care au pătruns uneori în sânul 
ei. Ea a alcătuit spiritul european, care a condiţionat mereu istoria europeană. Pe cât acest spirit a fost viguros, 
identitatea culturală a Europei şi-a găsit corespondentul în factualitatea ei istorică. Atunci când el a slăbit, 
această factualitate a intrat în criză, inclusiv o criză de identitate.

http://idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri/AndreiMarga/Cap4.html#_ftn176
http://idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri/AndreiMarga/Cap4.html#_ftn175


Regăsirea identităţii este posibilitatea concretă care s-a deschis în deceniile postbelice şi, cu încă un pas, după 
1989, o dată cu noua raportare a naţiunilor europene una la alta, cu identificarea mecanismelor de ieşire din 
naţionalism şi de reglare, pe baza comprehensiunii reciproce, a litigiilor. Aceasta este posibilitatea concretă a 
renaşterii europene. Cum şi cine ar putea prelua într-o sistematizare teoretică această posibilitate? Este astăzi 
tot mai clar că „toate ideologiile politice ale Europei, pe care le-am preluat din secolul trecut, sunt, evident, 
incapabile să se confrunte cu grijile principale ale civilizaţiei noastre, fără să mai vorbim de nevoile voinţei 
noastre de a găsi un drum clar – chiar şi atunci când este adevărat că diferite valori fundamentale din care ele 
se reclamă nu sunt, în nici un caz, îmbătrânite. Dar drumul de la valori fundamentale la politica practică este 
lung, sinuos şi nesigur. Destrămarea acestor ideologii nu trebuie considerată însă, în nici un caz, drept 
înfrângere, cu toate că noi nu ştim ce va intra în locul lor“ [177] .
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