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Summary
Lately, when referring to the defining characteristics of the XXI century, more and more
specialists in sociology, political science or philosophy note that its social "stage" will be dominated by
the game of alternatives, the free thought, the diversity of interpretations. Undoubtedly, they say, in the
new historical conditions the lifestyle focused on discontinuity, relativism and dynamic will prevail. In
such a context, individualism, egalitarianism, universalism and progressivism will be, in all likelihood,
the landmarks of taking attitudes and adopting lines of action.
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Rezumat
În ultimul timp, referindu-se la caracteristicile definitorii ale secolului XXI, tot mai mulţi
specialişti în materie de sociologie, politologie sau filosofie constată că «scena» socială a acestuia va fi
dominată de jocul alternativelor, cugetul liber, diversitatea interpretărilor. Nu încape îndoială, spun ei,
că în noile condiţii istorice va prevala stilul de viață axat pe discontinuitate, relativism și dinamicitate.
Într-un asemenea context, individualismul, egalitarismul, universalismul și progresismul vor constitui,
după toate probabilitățile, punctele de reper ale luărilor de atitudini și ale liniilor de acțiune.
Cuvinte-cheie: liberalism, conflict social, schimbare socială fundamentală.
F.Fukuyama, nume de referință în politologia americană contemporană [1], face ca acum
douăzeci și ceva de ani mai multă lume să fie atrasă într-o polemică al cărei interes, după cum estimează
mai mulţi specialişti – în particular, D. Bercea [2] - sporește din zi în zi și care nu pare a se sfârși prea
curând.
Amplasată în studiul The End of History and Last Man? [3], polemica avută în vedere pune
pe ordinea de zi un subiect extrem de important — tot mai pronunțata neputință a maselor de a evita
sentimentul că în jurul lor «se petrece ceva fundamental».
Conform viziunilor lui F. Fukuyama, protivnic înverșunat al abordărilor cu caracter reducționist
(mai ales, al conceptelor de politică de forță și determinism economic), secolul al XX-lea reprezintă o
fază de mare plictiseală, un însemn al declinului spre un paroxism al violenței ideologice, o perioadă de
instituire a unor stări ce amenință cu apocalipsa finală a războiului nuclear.
Drastic și necruțător, acest secol, însă, în niciun caz nu poate simboliza sfârșitul civilizației. Și
aceasta pentru că el — cu toate metehnele pe care le are — nu este în stare să anihileze energiile morale
concentrate în om. În pofida ,,atmosferei de plictiseală și a declinului spre un paroxism al violenței
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ideologice”, acesta din urmă reuşeşte să se mențină în spațiul culturii, asigurând primatul condiției
spirituale asupra celei instinctuale.
Faptul că omul, ajungând la sfârşitul secolului XX, reuşeşte să se menţină în spaţiul culturii îl
face pe F. Fukuyama să anunţe că acest sfârşit de secol pune începuturile unei victorii. A cărei victorii?
Răspunsul omului de ştiinţă american nu întârzie să apară: a unei victorii liniștite și, totodată, sigure a
liberalismului.
De ce a liberalismului și nu, spre exemplu, a conserva torismului, naționalismului, socialismului
reformist, ecologismului sau/și feminismului?
Pentru că, preluând tot ce e mai bun din aceste şi alte doctrine asemănătoare, liberalismul dă
dovadă de un stil și un temperament din care realmente izvorăsc stări precum libertatea de gândire și
de credință, spiritul critic și marea diversitate relațională, posibilitatea de a vedea viață în culori și
profunzimi dintre cele mai diferite, diminuarea expansionismului politic, încurajarea semnificativă a
interesului privat și, totodată, susținerea pe scară largă a celor importante sectoare din cadrul vieții
publice (economiei, religiei, moralei și educației, aparținându-le, în context, o poziție prioritară).
Calificat drept curajos [4], conceptul lui F.Fukuyama marchează intrarea omenirii într-un nou ciclu
istoric, într-o fază de evoluție în care ideologia democrației liberale triumfă și în care, expresia lui St.
Sestanovich, ,,violența și constrângerea încep să joace un rol tot mai puțin important atât în relațiile
dintre oameni, cât și în marea politică a lumii”.
Evident, autorul studiului The End of History and Last Man? nu este unicul care vorbește pe
un ton

optimist despre liberalism și capacitatea lui de a oferi omenirii un nou impuls, o nouă

perspectivă, o altă ,,fişă de parcurs”. Constatând acest fapt, vom releva că la același unghi de vedere
recurg — între timp — și mulți alți cunoscuți analiști din domeniul sociologiei, filosofiei şi/sau științelor
politice.
Cum procedează, bunăoară, R. Dahrendorf [5]? Analizele incluse în Conflictul social modern
[6], lucrare centrată pe conceptul de ,,schimbare socială fără revoluţie”, arată că în perioada istorică
imediat următoare oamenilor li se vor oferi noi “șanse de viață”. Potrivit autorului citat, tot mai multe
fapte și fenomene indică la perspectiva instaurării unei societăți care va pune preț atât pe diferențele, cât
și pe legăturile adânci existente la nivelul identității culturale (“ligature”), adică a unei societăți în care
individualismul (“opțiunile”) va coexista armonios cu spiritul colectivist (“îndreptățirile”). Modul în
care își vor duce existența “generaţiile de mâine”, este convins cel despre care se spune că a reformat în
cea mai mare măsură London School of Economics și Oxford College St. Anthony, va viza nu
atât “societatea comunistă” a lui K.Marx sau “situația staționară” a lui J. Mill, cât “politica conflictului
regularizat și economia socială a maximizării șanselor de viață individuale”. Atunci când impozitele vor
scădea, iar spiritul de întreprindere ,,se va ridica”, opţiunea pentru ,,posibilitățile deschise de alegere” se
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va întări semnificativ, înăbușind orice tentativă de frânare a acţiunilor pornite din iniţiative private,
inclusiv, “intenția de a sparge privilegiile și a-i emancipa pe cei neprivilegiați”.
A. Toffler [7], un alt remarcabil gânditor al contemporaneității, referindu-se la schimbările
socioeconomice și politice din ultima vreme, observă că în structura complexă a puterii – care structură,
precum s-a specificat nu o singură dată, este chemată să mențină lumea într-o stare cât de cât asamblată
- apar, din ce în ce mai frecvent, însemne ale dezintegrării. Semnificativă în acest sens este lucrarea
întitulată Powershift: Knowledge, Wealth and violence at the Edge of the 21st century [8]. La birou, în
supermarket, la bancă, în cabinetele administrative, în biserici, spitale, școli sau locuințe, vechile tipare
ale vieții sociale se fracturează de-a lungul unor linii necunoscute până acum. Șeful de birou și
supraveghetorul de la parterul uzinei descoperă, amândoi, că muncitorii nu mai îndeplinesc ordinele
orbește, așa cum au făcut odinioară. Pun întrebări și pretind răspunsuri. Ofițerii militari află același lucru
despre trupele lor. Șefii poliției — despre agenți. Profesorii — despre studenți. Doctorii — despre
pacienți. Menționând că asemenea comutații relaționale pot fi întâlnite la orice pas, A. Toffler avansează
ideea conform căreia societatea umană este supusă proceselor de emancipare și deprofanizare. Oprinduse, în context, la metamorfozele care se produc în psihologia grupurilor de pacienți, el ţine să
menţioneze că de-a lungul zilelor de glorie ale dominației medicilor aceștia păstrau un monopol strâns
asupra cunoștințelor de specialitate. Rețetele erau scrise în latină, furnizând profesiunii un cod
semisecret, care-i ținea pe majoritatea pacienților în necunoștință de cauză. Publicațiile și textele
medicale se rezumau doar pentru cititorii profesioniști. Conferințele medicale erau închise accesului
neștiutorilor. Doctorii controlau programele de studii și înscrierile în facultățile de medicină. Confruntați
această situație cu cea de astăzi, ne îndeamnă, în continuare, A. Toffler, când pacienții au un acces
nemaipomenit la cunoștințele medicale. Cu personal computer și modem oricine poate intra direct de
la domiciliu în baze de date, precum Index Medicus, obținând documente științifice despre orice,
începând cu boala lui Addison și sfârșind cu Zygomicoza. O dată sau de mai multe ori pe
săptămână, atenţionează analistul american, orice telespectator poate urmări programe de înaltă
tehnicitate medicală. Multe din asemenea emisiuni prezintă un aviz în sensul că “o parte dintre aceste
materiale s-ar putea să nu fie recomandabile marelui public”. Dar cel care decide este telespectatorul. Pe
scurt, monopolul cunoștințelor medicale de specialitate este complet sfărâmat. Doctorul nu mai este un
zeu.
Exemplele aduse mai sus sunt suficiente, credem, pentru a putea spune că există o legătură
organică între ceea ce se va întâmpla cu noi mai departe şi ceea ce poartă numele de liberalism. In
legătură cu această stare de lucruri, nu ni se par deloc exagerate afirmațiile potrivit cărora liberalismul
redă fie ,,o sintaxă primară a gândirii politice”, fie ,,singura dimensiune a imaginarului nostru social, fie
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unica putere ce promite să transforme întreaga lume într-o variantă a Californiei, sub mirajul confortului
material și al celui spiritual” [9].
Rezumând, evoluăm cu toții spre un viitor a cărui «scena» socială va fi dominată de jocul
alternativelor, cugetul liber, diversitatea interpretărilor. Nu încape îndoială că acest viitor se va
caracteriza printr-un stil de viață ale cărui caracteristici definitorii vor fi discontinuitatea, relativismul și
dinamicitatea. În limitele lui, individualismul, egalitarismul, universalismul și progresismul vor
constitui, după toate probabilitățile, punctele de reper ale luărilor de atitudini și ale liniilor de acțiune.
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