Marius Căpraru

LIBERTATE ŞI
MODERAŢIE POLITICĂ

Iaşi,
2010

MARIUS CĂPRARU
LIBERTATE ŞI MODERAŢIE POLITICĂ
Editura Lumen este acreditată CNCSIS
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU
Redactor: Simona PONEA
Copertă:Cristian UŞURELU
Colecţia: Ştiinţe Politice
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere,
scanare, multiplicare neautorizată indiferent de mediul de
transmitere este interzisă

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
CĂPRARU, MARIUS
Libertate şi moderaţie politică / Marius Căpraru. - Iaşi
: Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-234-3
32

Marius Căpraru

LIBERTATE ŞI
MODERAŢIE POLITICĂ

Iaşi,
2010

Pagină lăsată
goală intenţionat

Cuprins:
Cuvânt înainte ................................................................................7
Raymond Aron, „spectatorul angajat”
Introducere ................................................................................... 11
Capitolul I. Raymond Aron, un gânditor al timpurilor sale:
Liberalismul în contextul Războiului Rece. ............................. 15
Capitolul II. Spectatorul moderat. Raymond Aron, urmaş al
gândirii politice moderate în cultura franceză. ........................ 27
Capitolul III. De la spectatorul moderat la spectatorul
angajat, evenimentele din Mai-Iunie 1968 şi reacţia lui
Raymond Aron. ........................................................................... 39
Capitolul IV. Relaţia dintre democraţie şi libertate în
concepţia lui Raymond Aron şi critica sa la adresa mişcării
de orientare marxistă................................................................... 53
Capitolul V. Raymond Aron şi noua construcţie a Relaţiilor
Internaţionale în contextul Războiului Rece. .......................... 81
Concluzii ....................................................................................... 99
Bibliografie .................................................................................. 101
5
Extras din volumul: Căpraru, M. (2010).
Libertate şi moderaţie politică.
Iaşi, România: Lumen.

Marius CĂPRARU
Originile intelectuale ale Revoluţiei Americane
Introducere .................................................................................. 113
Capitolul I. Societatea şi civilizaţia colonială .......................... 123
1.1. Populaţia............................................................................... 123
1.2. Situaţia economică şi politică............................................. 129
1.3. Comunitatea: individul şi familia....................................... 135
1.4. Dezvoltarea urbană............................................................. 138
1.5. Educaţia şi arta colonială.................................................... 141
Capitol II. Religia........................................................................ 151
2.1. Mediul religios în colonii.................................................... 157
2.2. Great Awakening – Marea Trezire ...................................... 165
2.3 Impactul Marii “Treziri” ..................................................... 170
2.4. Etica puritană....................................................................... 172
Capitolul III. Iluminismul American ....................................... 177
3.1 Legătura dintre iluminism şi credinţa religioasă.............. 177
3.2 Iluminismul american şi Europa ........................................ 181
3.3 Iluminism aplicat: Declaraţia de independenţă ................ 195
Capitolul IV. Construcţia ideologică revoluţionară ............... 199
4.1 Teoria politică în colonii ..................................................... 199
4.2 Democraţia şi revoluţia ....................................................... 207
4.3 Pamfletul - vehicul propagandistic .................................... 211
4.4 Retorica şi radicalismul........................................................ 215
Concluzii ...................................................................................... 225
Glosar........................................................................................... 227
Bibliografie .................................................................................. 231

6
Extras din volumul: Căpraru, M. (2010).
Libertate şi moderaţie politică.
Iaşi, România: Lumen.

Cuvânt înainte
Această culegere de două lucrări, prima care tratează
opera filosofică a lui Raymond Aron şi cea de-a doua care se
ocupă de originile intelectuale ale Revoluţiei Americane are
rolul de a urmări felul în care opera lui Aron şi evenimentul
reprezentat de Revoluţia Americană au fost depaşite în
importanţă de interpretările lor successive. În acelaşi timp,
statutul lor filosofic şi istoric esenţial a rezistat tentativelor
de anihilare şi amneziei sociale.
Culegerea se numeşte “Libertate şi moderaţie
politică” pentru că cele două subiecte tratate au ca punct
comun de interes discuţia despre sensul libertăţii acordat de
Aron operei sale prin filtrul moderaţiei, iar revoluţionarii
americani reuşesc să obţină libertatea prin moderaţia
acţiunilor lor politice.
Memoria colectivă nu este independentă de uitarea
colectivă, astfel încât istoria manifestărilor concrete ale
acestui cuplu libertate-moderaţie, în opera lui Aron şi în
Revoluţia Americană, constituie subiectul acestei lucrări.
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Raymond Aron, „spectatorul
angajat”

® David Levine - The New York Review of Books
Raymond Aron
1905 – 1983
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Introducere
Raymond Aron ocupă un loc aparte printre
intelectualii francezi. Formaţia sa filosofică şi politică ar fi
trebuit să-l conducă către o angajare asemănătoare cu cea a
altor intelectuali din generaţia sa, în special Jean-Paul Sartre,
prietenul său din tinereţe, şi Maurice Merleau-Ponty. Jean Louis Missika şi Dominique Wolton, cei care îl intervievează
pe Raymond Aron în 1983, în introducerea lucrării
“Spectatorul angajat”, se întreabă de ce a ales Aron să se
înscrie în curentul gândirii liberale? Curent minoritar astăzi
în Franţa, liberalismul, îşi are rădacinile în lucrările lui Alexis
de Tocqueville şi Benjamin Constant, iar în istoria recentă sa dezvoltat mai mult în ţările anglo-saxone 1 . Pentru a putea
scrie într-o epocă atât de agitată, a polarizării ideologice, o
adevărată “eră a extremelor” pentru a cita lucrarea lui Eric
Hobsbawn, Raymond Aron a căutat obţinerea unui
echilibru între abordarea istorică şi înţelegerea politică.
Printr-o serie de scrieri începută în anii ‘30, Aron a apărat
prin intermediul operei sale calea de mijloc dintre cinismul
de inspiraţie machiavelliană şi moralitatea abstractă, atât de
des întâlnite în confruntările intelectuale dintre gânditorii
moderni.
Ideea de la care pleacă interviul mai sus amintit, este
aceea de a afla care erau gândirea şi analiza unui intelectual
Raymond Aron, Spectatorul angajat, interviu cu Jean-Louis Missika şi
Dominique Wolton, editura Nemira, Bucureşti, 2006, p.19.
1
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anticonformist, taxat ca fiind de dreapta în Franţa, după
începutul războiul rece, aflat în contracurentul ideilor
dominante de stânga, dar care a avut dreptate înaintea
multora în privinţa regimului sovietic, stalinismului, etc. şi
care a gasit curajul de a-şi menţine poziţia, cu riscul de a fi
pus la stâlpul infamiei de către intelighenţia franceză,
împlinind în acelaşi timp o operă ştiinţifică indiscutabilă 2 .
Acestă dorinţa de a afla care sunt gândirea şi analiza ce au
făcut din Aron “spectatorul angajat” de astăzi, reprezintă
scopul acestei lucrări.
Lucrarea “Raymond Aron, un spectator angajat al
timpului său” este alcătuită din cinci părţi, deşi delimitate
între ele, acestea au o legătură strânsă cu ceea ce poate fi
numit elementul central al concepţiei autorului, moderaţia.
Primul capitol analizează perioada istorică în care Aron şi-a
desăvârşit stilul filosofic, şi specificul curentului liberal de la
începutul războiului rece, un liberalism al fricii. Al doilea
capitol pune bazele teoretice a ceea reprezintă instrumentul
de măsură în fiecare analiză pe care o întreprinde Aron:
moderaţia.
Cel de-a treilea capitol, prin poziţia de mijloc pe care
o ocupă, reprezintă un studiu de caz al implicării active pe
care Aron o are în revolta studenţească din mai-iunie 1968.
Al patrulea capitol analizează în prima parte felul în care
concepe Aron libertatea şi democraţia dar şi relaţia care se
stabileşte între ele. Iar în cea de a doua parte este prezentată
critica lui Aron la adresa marxismului şi diferitelor forme pe
care le-a luat acesta. Ultimul capitol, al cincilea, tratează
contribuţia lui Aron adusă la studiul relaţiilor internaţionale
de după al doilea război mondial, din timpul războiului rece.
2

Ibidem, p. 20.
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Libertate şi moderaţie politică
Care este valoarea pluralismului? Care este modul în
care a înţeles Aron circumstanţele istorice ale societaţii
europene la jumătatea secolului douăzeci? Ce reprezintă
liberalismul? Cum se explică moderaţia politică a lui Aron?
Care sunt semnificaţiile caracterului său moderat? Cum
înţelege Aron evenimentele din mai 1968 şi care este poziţia
acestuia faţă de ele? Care este impactul global al acestui
fenomen? Care este concepţia lui Aron despre democraţie şi
relaţia sa cu libertatea moderată? Ce impact a avut Marx
asupra lui Raymond Aron? Care este constanta operelor
sale? Există o teorie generală a relaţiilor internaţionale? Care
sunt principalele teorii şi idei care formează concepţia lui
Aron asupra relaţiilor internaţionale? Care este relaţia dintre
moralitate şi politică şi cum anume sunt incluse în studiul
relaţiilor internaţionale?
Deşi par multe, acestea sunt doar cateva dintre
întrebarile ce apar pe parcursul lucrării, iar Aron încearcă să
ofere răspunsuri prin intermediul autorului acestor rânduri,
aducând argumente solide din care reiese concepţia sa,
concepţie pe care o putem îmbrăţişa sau nu.
Moderaţia aroniană îl face relevant pe autor astăzi,
într-o epocă eclectică în care doctrinele şi ideile sunt din nou
amestecate, după ce şi-au pierdut delimitările şi identităţile.
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Capitolul I
Raymond Aron, un gânditor al timpurilor
sale: Liberalismul în contextul Războiului
Rece.
Mi-a fost greu să învăţ să râd – îi spune într-o zi – dar nu
râd niciodată din adâncul inimii.
Ernesto Sabato – Despre eroi şi morminte
Pentru a înţelege modul de gândire al autorului avut
în vedere în această lucrare, este necesară o trecere în revistă
a momentului istoric în care acesta trăieşte şi îşi realizează
lucrările, iar Raymond Aron a fost martorul celui mai
important eveniment, al doilea război mondial, care a
redefinit felul de a vedea şi gândi lumea. Rezultat direct al
situaţiei geo-strategice de după încheierea ostilităţilor
împotriva Germaniei naziste, şi a divizării ideologice a lumii
postbelice, războiul rece a reprezentat un bun prilej de
întoarcere la Thomas Hobbes care, într-una din lucrările sale
spune: “Războiul constă nu doar în bătălii, ci şi într-o
tragere de timp, unde dorinţa de luptă este evidentă” (apud
Hobsbawm, 1999, p. 239)

15
Extras din volumul: Căpraru, M. (2010).
Libertate şi moderaţie politică.
Iaşi, România: Lumen.

Continuarea acestui volum o puteţi lectura achiziţionând volumul de pe

www.edituralumen.ro
www.lumenpublishing.com
sau din librăriile noastre partenere.

