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O simplificare dramaticã a relaþiei omului cu lumea
decojeºte o dihotomie funcþionalã: condiþia umanã
întemeiazã economia, iar natura umanã determinã politica.

Premodernii au sperat sã se salveze de trãirea dualitãþii
punând economia pe seama imperiului necesitãþii, iar
politica pe seama imperiului libertãþii. Ei aproximau
disjungerile cu ingenuitatea specificã fiinþelor destinate
sã evolueze dincolo de bine ºi de rãu, în reperele lumii
permise dincoace de Olimp. Era, pânã la urmã, vorba de o
fugã din context, un fel de inconsecvenþã scuzabilã în baza
idealului fericirii, pentru atingerea cãruia orice se înfãþiºa
ca fiind de folos, chiar ºi reducþiile de sens. Viaþa privatã ºi
viaþa publicã, fie ºi cu reguli diferite de ordonare, erau,
pânã la urmã, pentru antici feþele aceleiaºi monede a
existenþei umane.

Raþionalizarea, ca funcþie a validitãþii gândurilor ºi
faptelor, asumatã de moderni, în loc sã dilueze dilema, i-a
mãrit gradul de complexitate: necesitatea s-a aºezat la
fundamentul bogãþiei, iar libertatea a legitimat
instrumentalizarea puterii. Noua Atlantidã a modernitãþii
iluministe s-a format pe asumpþia cã bogãþia este conþinutul
firesc al proprietãþii, în timp ce puterea are o misiune sacrã
de a organiza libertatea ca jandarm al proprietãþii. Libertatea
se miºcã de acum pe culoarele dreptului de proprietate cu
aceleaºi vehicule de care beneficia sclavul vechilor greci
când era socotit ca parte naturalã a familiei stãpânului.

Prin proprietate, libertatea ia chip individual, pierzând
însã chipul social. Din ordinea publicã, fireascã substanþei
ei, trece în ordinea privatã.

Concluzia, care se vrea doar logicã, nu ºi moralã, este cã
fericirea se dovedeºte o consecinþã a proprietãþii. Guvernarea,
ca expresie acþionalã a politicii, s-a raþionalizat deplin pentru
cã se ocupã de ceva ponderabil: condiþia umanã. Ceea ce
i-a fost destinaþia primã, natura umanã, ca sumã de
imponderabile hobbesiene, rãmâne cel mult în filigran.

Pentru moderni percepþia se tulburã când ezitã sã
modereze ereziile explicative pentru sursele bogãþiei ºi
proprietãþii. Pe traseul conceptual al proprietãþii ca furt ºi
cel al bogãþiei ca împlinire umanã, dilemele s-au sulfurizat
ideologic. Ordinea privatã s-a centrat pe individ, iar acesta
a devenit terenul de luptã dintre condiþia umanã ºi natura
umanã. Traiectoriile necesitãþii ºi libertãþii s-au proiectat
pe o bandã Möbius. Complementaritatea naturalã individ –
societate, privat-public s-a ipostaziat temporal în principiu
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de ordine conflictualã. De o parte, prevalenþa socialã asupra
individualului ºi, pe de altã parte, extensia privatului în
zona bunurilor publice.

Înstrãinarea naturii umane de condiþia umanã este
pãcatul originar al iluminismului din care a rezultat
fratricidul modern dintre capitalism ºi comunism. În fapt, a
fost tragedia, pusã în operã de ideologia modernã a
fragmentãrii unitãþii vieþii umane, a funcþionalizãrii unor
tipare autarhice de evoluþie a componentelor
complementare ale vieþii. Viaþa nu se judecã în termeni de
prevalenþã a imponderabilelor ei ce definesc zona privatã
ºi zona publicã. Este vorba de o ordine de relevanþã, ºi nu
de prevalenþã. Teritoriul necesitãþii ºi teritoriul libertãþii
au esenþã relativã infailibilã þinând de principiul antropic
al universului. Împrejmuirea lor pentru a legitima idei ale
acþiunii politice este contranaturã, viaþa fiind un proces
unic ºi unitar. Orice tentativã de a absolutiza o laturã a sa
nu creeazã doar monºtri ce pretind sã domine lumea, ci ºi
se ºubrezesc bazele vieþii, pe lângã extincþia civilizaþiei ca
expresie a naturii umane.

Suprapunerea modernã a relaþiei bogãþie-proprietate
peste relaþia naturalã dintre necesitate ºi libertate este mai
mult decât o schimbare de context; este chiar alterarea
contextului natural al vieþii. Ieºirea de sub imperiul
necesitãþii prin proprietate ºi cucerirea imperiului libertãþii
prin bogãþie, ca ºi oricare altã combinaþie obþinutã prin
substituirea termenilor de referinþã susþin iluzia traversãrii
graniþelor dintre condiþia umanã ºi natura umanã. Doar cã
rezultatul este, în intervalul modern, o falsificare a
funcþiilor-obiectiv: politica ocupându-se de economie,
economia produce ºi distribuie putere. Se ajunge la o fazã
imposibilã în care libertatea predefineºte necesitãþile, cu
limita la care existã libertatea necesitãþilor, eventual în
maniera corectitudinii politice, iar necesitãþile vieþii sunt
substituite de libertãþile politice, ceea ce ar însemna ca
natura umanã sã fie chiar condiþia umanã.

Visul marxist al eliberãrii muncii se împlineºte sub
forma alterãrii vieþii: necesitatea se absolutizeazã, iar
libertatea se relativizeazã.

Imperiul necesitãþii se organizeazã în jurul principiului
libertãþii absolute, iar imperiul libertãþi devine fenomenul
accidental al împlinirii necesitãþilor. Coexistenþa lor înseamnã
ieºirea apocalipticã din context. Adicã din contextul vieþii.

Vitae veritas non sequitur.

Marin Dinu
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