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La editura ieºeanã Fundaþia Academicã AXIS a
apãrut în decembrie 2008 o carte care abordeazã o
problematicã mai puþin frecventatã de lumea aca-
demicã româneascã. În aceastã lucrare este tratat con-
ceptul de „culturã a recunoaºterii“ ºi, implicit, posibi-
litatea existenþei-în-fapt a unei astfel de culturi.

Structuratã în patru capitole, cartea reuneºte cer-
cetãri care abordeazã pluridisciplinar teme precum:
globalizarea, multiculturalismul, nevoia de recunoaº-
tere, care permit autocritica ºi conºtientizarea limi-
telor inerente punctelor de vedere abordate. Primul
capitol, intitulat integorativ „Mai este posibilã o cul-
turã a recunoaºterii în lumea de azi?“, prezintã din
„perspectivã filosoficã“ teza conform cãreia modul-
uman de-a-fi predispus comportamentului recognitiv
este cel al failibilitãþii asumate. Astfel, conceptul de
„comportament recognitiv“ instituie diferite ipoteze
precum ºi întrebãri retorice prin care este definit un
tip de discontinuitate personalã a individului, precum
infailibilitatea fiinþei umane. O altã tezã din primul
capitol susþine cã spiritul transmodern favorizeazã
cultura recunoaºterii datoritã potenþialului sãu com-
prehensiv ºi recognitiv. Tot în primul capitol sunt pre-
zentate polaritãþi filosofice de genul: fizicã-metafi-
zicã, fiinþã-existenþã, unitate-diversitate, polaritãþi ce
contribuie la procesul de reconstrucþie transmodernã
capabil sã valorifice achiziþiile modernitãþii în condi-
þiile multiculturalismului ºi globalismului contemporan.

În al doilea capitol, intitulat „Cultura recunoaº-
terii: o întemeiere ontologicã“, este prezentat raportul
dintre opþiunile cognitive, valorile moral-spirituale ºi
voinþa politicã care pot defini din perspectivã onto-
logicã cultura recunoaºterii. Autorul prezintã modul
în care noi, fiinþele umane, suntem determinaþi de
complicaþiile vieþii publice, ca ºi de cele ale vieþii pri-
vate care ne aratã din plin cã suntem subiecþi ºi obiec-
te în textura relaþiilor socio-umane ºi dinamica intere-
selor noastre. „Ne-am nãscut în aceastã lume ca o
specie ce-ºi reproduce failibilitatea din generaþie în
generaþie. Acesta este un datum al failibilitãþii
noastre existenþiale. O posibilã ºansã de a depãºi,
parþial ºi temporar, postura de subiecþi-obiecte rã-
mâne asumarea propriei failibilitãþi“ — susþine auto-
rul care afirmã cã epistemologia tradiþionalã, de fac-
turã pozitivistã, se bazeazã pe douã ipoteze asupra
naturii obiectului cunoaºterii. O primã ipotezã este
aceea a reflectãrii conform cãreia cunoºterea ºtiinþi-
ficã constã în reflectarea realitãþii din lumea exte-

rioarã cercetãtorului. A doua ipotezã de facturã deter-
ministã susþine teza potrivit cãreia realitatea este de-
terminatã de legi ºi cã adevãrata cunoaºtere obiectivã
a realitãþii constã în cunoaºterea acestor legi. Cunoaº-
terea, preponderent analiticã, modelatã de ordinea de-
terminist-macroscopicã, precum ºi gândirea ºti-
inþifico-filosoficã modernã, au început sã suporte în
secolul al XX-lea presiunea crescândã a unor noi
exigenþe epistemologice, susþine autorul. De aceea,
apreciazã el, ordinea continuitãþii finite oferã fiinþãrii
comprehensive conºtiinþa transindividualã care per-
mite omului sã aspire la cultura recunoaºterii.

În al treilea capitol, intitulat „Cultura recunoaº-
terii în orizontul conºtiinþei“, sunt cuprinse aspecte
esenþiale de analizã filosoficã precum: insuficienþa
demersurilor pozitivist-deterministe, problematica
hermeneuticii, problematica explicitãrii ºi interpre-
tãrii, aspecte care oferã un model de analizã „poli-
tologicã“, precum rolurile de emiþãtor-receptor în ca-
drul acestui proces de analizã. Una dintre perspec-
tivele teoretizãrii obiectiv epistemice a conºtiinþei
este cea naturalist-evoluþionistã de facturã neurobio-
logicã, susþine autorul, care face apel la „teoria neu-
robiologicã a conºtiinþei“ elaboratã de Francis Crick
ºi Christof Koch. Sistemul de neuroni interconectaþi,
asemãnãtor unui calculator, va fi influenþat în mod
continuu de manifestarea acelui fenomen numit liber
arbitru. În mod corespunzãtor, nivelul neuronal al
descrierii care furnizeazã imaginea curentã a creieru-
lui ºi a minþii coexistã cu gândirea complet conºtien-
tã, conceputã „perfect logic“. Tot în cadrul acestui ca-
pitol sunt relevante pentru problemele enunþate mai
sus ºi conceptele: „schimbãrile microstructurale invi-
zibile din circuitul neuronilor“, „reprezentãrile neu-
rale“, „miezul neurobiologiei“, care ajutã la înþele-
gerea modului în care funcþioneazã creierul uman în
procesul recunoaºterii. Puterea învãluitoare a gândirii
înþelegãtoare este, în logica acestui demers, puterea
gândului întelegãtor al omului failibil în ipostaza fiin-
þãrii comprehensive care în final presupune un efort
volitiv-reflexiv.

În ultimul capitol, intitulat „Cultura recunoaºterii
ºi «politica recunoaºterii»“, este analizatã teza con-
form cãreia omul îºi poate asuma failibilitatea fun-
ciarã prin educarea reflexiv-volitivã a unei stãri spe-
ciale pe care autorul o defineºte „fiinþare comprehen-
sivã“. În acest demers autorul pleacã de la ipoteza
conform cãreia socializarea recunoaºterii presupune
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reciprocitatea recunoaºterii prin înþelegerea clivajelor
de gen, vârstã, economico-sociale, etno-culturale,
confesional-religioase etc. Mai departe, autorul îºi
pune retoric problema modului în care interacþio-
neazã aceste clivaje ºi în ce mãsurã sunt înþelese
acestea, precum ºi familiarizarea cu poziþiile ºi inte-
resele divergente ale pãrþilor angajate: bãrbaþi ºi fe-
mei, tineri ºi vârstnici, angajatori ºi angajaþi, albi ºi
oameni de culoare etc. Autorul aratã cum globali-
zarea economicã din zilele noastre aminteºte de „acu-
mularea primitivã“ de capital de la începuturile erei
moderne. Este în fond vorba — spune autorul — „de
acelaºi calcul al maximizãrii rapide a profiturilor ma-
rilor corporaþii, uneori dincolo de limitele legii ºi ale
moralei, de dinamica fãrã frontiere a capitalurilor în
cãutarea celor mai bune plasamente în circumstanþele

geopolitice ºi culturale planetare ale modernitãþii
târzii“. O lecturã pe cât de dificilã, pe atât de intere-
santã a modului cum este vãzutã cultura recunoaºterii
ºi în special a recunoaºterii politice.

În loc de încheiere, Anton Carpinschi puncteazã
într-un epilog impactul social prin intermediul unui
„joc cu final deschis“ în care sunt prezentate fenome-
nele excepþionale în analiza ºi teoria filosofico-po-
liticã. Acest tip de abordare îndeamnã fiinþa umanã la
meditaþie ºi la o raportare diferitã la social, în ge-
neral, ºi la politic, în special. Savoarea lecturãrii
acestei cãrþi este datã ºi de explicþiile de ordin psiho-
logic extrase din teoriile unor autori de excepþie, pe
care autorul le prezintã pe întreg parcursul lucrãrii. În
final, apreciez cã acest volum este o necesitate informa-
þionalã de o excelentã calitate ºtiinþificã ºi didacticã.

Dupã cum aratã Gabriel Nagâþ în Cuvânt înainte,
acest volum face parte din seria lucrãrilor publicate
de Editura Academiei intitulatã Filosofia ºtiinþei, ini-
þiatã ºi coordonatã de Angela Botez în anul 1978. An-
terior, au apãrut volumele Euristicã ºi structurã în
ºtiinþã (1978), Privire filosoficã asupra raþionalitãþii
ºtiinþei (1983), Simetrie ºi asimetrie în Univers
(1992) ºi Construcþie ºi deconstrucþie în filosofia
americanã contemporanã (2006).

Volumul prezintã câteva dintre temele majore ºi
perene care preocupã reflecþia filosoficã sistematicã
asupra ºtiinþelor socio-umane, supunând atenþiei con-
tribuþii teoretice, româneºti ºi strãine, relevante pen-
tru acest domeniu de cercetare.

Constatând cã ºtiinþele socio-umane ocupã încã
— inclusiv pentru raþiuni care þin de „istoria recentã“,
anterioarã anului 1989 — un loc mai curând marginal
printre reflecþiile ontologice ºi epistemologice ale filoso-
filor români, coordonatorii au inclus în acest volum
studii care ilustreazã diversitatea problematicii, dar ºi
a abordãrilor teoretice pe care le inspirã discipline
precum sociologia, antropologia, teoria culturii, isto-
ria, ºtiinþele juridice sau ºtiinþele comunicãrii.

Volumul este alcãtuit din douã pãrþi: „Perspec-
tive actuale“ ºi „Orientãri clasice“. În prima parte
sunt incluse studii care abordeazã teme generale,
aflate în centrul reflecþiilor filosofice asupra ºtiinþelor
socio-umane din ultimele decenii: David Bloor (Re-
prezentãrile colective), Roger Trigg (Bazele filosofice
ale ºtiinþei sociale), Alexandru Boboc (Cunoaºtere ºi
comprehensiune), Gabriel Nagâþ (Consideraþii pri-
vind întemeierea epistemicã în ºtiinþele sociale) º.a.;
dar ºi teme mai aplicate precum: Mihail Radu Solcan
(Probleme filosofice ale analizei economice a insti-

tuþiilor), Radu Neculau (Sinele în lupta pentru recu-
noaºtere: de la o teorie a identitãþii ca aculturaþie la
o analizã fenomenologicã a traumei morale), Hen-
rieta Aniºoara ªerban („Cotitura“ în filosofia ºtiin-
þelor comunicãrii) º.a.

Partea a doua a volumului grupeazã studii care
valorificã operele unor autori clasici reprezentativi
pentru filosofia ºtiinþelor socio-umane, precum Au-
guste Comte, A.D. Xenopol, R. G. Collingwood, Ber-
trand Russell, Ludwig Wittgenstein, Mircea Djuvara,
Georges Gurvitch, Michel Foucault, F. A. Hayek.
Aici sunt incluse studiile semnate de Teodor Dima
(Auguste Comte ºi problema evoluþiei în cunoaºterea
ºtiinþificã), Angela Botez (Concepþia lui Georges
Gurvitch despre sociologie ºi filosofie), Roger Trigg
(Wittgenstein ºi ºtiinþele sociale), Mihai Bãdescu
(Concepþia lui Mircea Djuvara în cadrul filosofiei ju-
ridice interbelice), Henrieta Aniºoara ªerban (Coor-
donate româneºti ale ºtiinþelor social-politice. Evaluãri
actuale), Viorella Manolache (Sociologia ºi ºtiinþele
sociale. Repere (post)moderne româneºti) º.a. Tot
aici apar ºi A. D. Xenopol (Expunere pe scurt a prin-
cipiilor fundamentale ale istoriei) ºi Mircea Djuvara
(Filosofia dreptului), ilustrând interesul pe care l-au
manifestat unii gânditori români pentru abordarea fi-
losoficã a ºtiinþelor socio-umane încã de la sfârºitul
secolului al XIX-lea.

În studiul sãu „Consideraþii privind întemeierea
epistemicã în ºtiinþele sociale“, Gabriel Nagâþ abor-
deazã tema centralã a volumului, ºi anume: „în ce
sens sunt disciplinele sociale ºtiinþifice ºi în ce mã-
surã împãrtãºesc ele metodele ºi paradigmele expli-
cative uzuale în celãlalt grup de ºtiinþe empirice, adicã
în ºtiinþele naturii“ (p. 79). ªtiinþele sociale au prac-
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ticat mult timp un „pluralism explicativ“, structurat
pe douã mari axe de-a lungul cãrora s-au desfãºurat
cele douã mari dispute metodologice care au însoþit
aceste ºtiinþe încã de la sfârºitul secolului al XIX-lea:
individualism-holism ºi cauzalitate-intenþionalitate
(explicaþie-înþelegere). Din aceastã perspectivã, ad-
mite Nagâþ, delimitarea de explicaþiile de tip holist-
cauzalist a sociologului Raymond Boudon, membru
al Academiei Franceze, este exemplarã.

Într-adevãr, prin contrast cu ºtiinþele mature ale
naturii, în ºtiinþele sociale noþiunea însãºi de expli-
caþie este încã problematicã. Dupã cum argumen-
teazã Raymond Boudon, dacã ºtiinþele sociale nu ac-
ceptã sã rãmânã „o branºã minorã a literaturii sau o
activitate anexã a jurnalismului“1, trebuie sã rezolve
aceastã problemã epistemologicã majorã. Precum în
ºtiinþele naturii, unde o teorie explicativã este un an-
samblu de propoziþii incontestabile, imediat obser-
vabile, specialiºtii în ºtiinþele socio-umane trebuie sã
explice ºi ei fenomenele sociale printr-un ansamblu
de postulate irecuzabile ºi autosuficiente.

Teoria alegerii (sau acþiunii) raþionale (Theory
of rational choice / Théorie du choix rationnel) este
paradigma care încearcã sã rãspundã astãzi acestei
provocãri, aspirând sã fundeze ºtiinþele sociale ca ºti-
inþe veritabile. Pentru mulþi teoreticieni ai alegerii ra-
þionale, „de îndatã ce un fenomen social poate fi pre-
zentat ca fiind rezultatul unor activitãþi individuale
raþionale, explicaþia este consideratã ºtiinþific autosu-
ficientã“2.

Dupã Boudon3, teoria alegerii raþionale s-a con-
stituit deja într-un ansamblu de postulate generale.
Primul postulat (P1 – individualismul) susþine cã
orice fenomen social este rezultatul unor acþiuni,
decizii, atitudini, comportamente, credinþe etc. indi-
viduale. Acest postulat are, desigur, un fundament
ontologic: numai indivizii umani pot fi sediul unor
credinþe, dorinþe, intenþii etc., astfel încât doar în mod
metaforic unui Stat, unui Partid politic sau unei Bi-
serici li se pot asocia astfel de atribute.

Potrivit celui de-al doilea postulat (P2 – com-
prehensiunea), orice acþiune individualã poate, cel
puþin în principiu, sã fie înþeleasã. Nu ne mirãm vã-
zând un pieton care priveºte la dreapta ºi la stânga
înainte de a traversa strada, cãci înþelegem compor-
tamentul sãu. Acest moment al comprehensiunii este
esenþial dacã se admite postulatul P1, cãci compre-
hensiunea acestei acþiuni este un moment necesar al

explicaþiei sale.
Fãrã a desconsidera existenþa unor cauze a-raþio-

nale, al treilea postulat (P3 – raþionalitatea) afirmã cã
acþiunile pe care le studiazã ºtiinþele sociale sunt de
regulã produsul unor „raþiuni“ conºtientizate, mai
mult sau mai puþin, de cãtre indivizi. Astfel, pietonul
poate foarte bine ca, în momentul în care traverseazã
strada, sã nu fie perfect conºtient de „raþiunile“ pe
care le are pentru a acþiona în acest mod; totuºi, ni-
meni nu se îndoieºte de existenþa lor. Însã, în timp ce
P1 este o evidenþã, P2 ºi P3 sunt postulate în sensul
literal al termenului.

Al patrulea postulat al teoriei alegerii raþionale
(P4 – consecvenþialismul sau instrumentalismul) afir-
mã cã raþiunile pe care individul le are în vedere a-
tunci când întreprinde o acþiune vizeazã consecinþele
posibile ale acþiunii în cauzã. Pietonul se asigurã la
traversarea strãzii, diminuând astfel riscul de a se ac-
cidenta. Al cincilea postulat (P5 – egoismul) presu-
pune cã individul este preocupat exclusiv sau în mod
prioritar de consecinþele unor acþiuni, fenomene so-
ciale etc. asupra intereselor sale proprii. Aici trebuie
înlãturatã o confuzie, pe cât de frecventã, pe atât de
pernicioasã, ºi anume aceea cã postulatele precedente
implicã P5. Este fals; numai reciproca este adevãratã.
Aceste postulate sunt legate între ele prin relaþii de
implicaþie ascendentã.

În sfârºit, al ºaselea postulat (P6 – maximizarea)
presupune cã individul cunoaºte ºi comparã avan-
tajele ºi dezavantajele unei acþiuni, preferând-o unei
alte alegeri posibile dacã acþiunea în cauzã îi oferã un
bilanþ mai favorabil. În definitiv, pentru pieton, pri-
vitul la dreapta ºi la stânga comportã inconvenientul
pierderii de timp, dar este compensat prin avantajul
evitãrii unei accidentãri. Prin urmare, conchide R.
Boudon, „conjectura eroicã“ realizatã de teoreticienii
alegerii raþionale este aceea cã „acest ansamblu de
ºase postulate defineºte cadrul în care trebuie sã fie
construitã orice teorie din domeniul ºtiinþelor sociale,
oricare ar fi fenomenul social de explicat“4.

ªtiinþele sociale sunt considerate imature pentru
cã oferã adesea „explicaþii iraþionale“ fenomenelor pe
care le studiazã. Teoria alegerii raþionale, larg utili-
zatã astãzi mai ales în SUA, dar ºi în Europa ºi chiar
în Asia, constituie însã fundamentul acceptat al tu-
turor ºtiinþelor sociale? Acestea din urmã nu pot fi re-
cunoscute pe deplin ca ºtiinþe dacã nu parvin la defi-
nirea unui model care sã permitã explicaþia, raþionalã
ºi irecuzabilã, a fenomenelor sociale.

Sintetizând lucrãrile subsumabile teoriei alegerii
raþionale (TAR), Boudon elaboreazã el însuºi un
Modèle Rationnel Général (MRG). Metodologia uti-
lizatã este de tip empiric, autorul ilustrând demon-
straþia sa cu numeroase exemple extrase din literatura
de specialitate sau oferite de unele analize ale feno-
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3 Ibidem, p. 19-22.
4 Ibidem, p. 22.



menelor sociale.
Prin urmare, TAR sau MRG?
TAR are meritul de a propune explicaþii „sans

boîtes noires“. Precum în orice ºtiinþã veritabilã, teo-
reticienii alegerii raþionale explicã fenomenele so-
ciale printr-un ansamblu de propoziþii irecuzabile ºi
autosufiente. Dar TAR, chiar dacã a devenit un instru-
ment epistemologic puternic, indispensabil cercetãrii
ºtiinþifice în domeniul social, nu poate oferi expli-
caþia tuturor fenomenelor sociale. TAR nu este un
model explicativ general ale realitãþii sociale. În ur-
ma analizei postulatelor fondatoare ale sociologiei
marxiste, funcþionaliste, dar ºi ale „sociologiei nietz-
scheene“, autorul aratã cã TAR nu este un model ge-
neral aplicabil în toate circumstanþele. Unele fe-
nomene sociale scapã instrumentelor TAR. Bunãoarã,
fenomenele sociale care sunt rezultatul unor „cre-
dinþe netriviale“, acelea care sunt urmarea unor „cre-
dinþe normative“, neinstrumentale sau, în fine, acelea
care nu sunt produsul unor „atitudini egoiste“ nu pot
fi explicate prin TAR, ceea ce îl face sã afirme, în
acord ºi cu alþi autori, cã postulatele acestei teorii
sunt prea rigide. Mai ales postulatele instrumen-
talismului (P4), egoismului (P5) ºi maximizãrii (P6)
împiedicã TAR sã explice anumite fenomene sociale.

Pãstrând postulatele individualismului (P1),
comprehensiunii (P2) ºi raþionalitãþii (P3) ºi asu-
mând în continuare perspectiva generalã a Indivi-
dualismului Metodologic, Boudon construieºte astfel
propriul sãu Model Raþional General, încercând apoi
sã demonstreze cã acest model permite explicarea
oricãrui fenomen social, putând constitui astfel în
„fundamentul ºtiinþelor sociale“.

În principiu, individul acþioneazã pentru cã are
„bune temeiuri“ (bonnes raisons) de a o face, ceea ce
nu înseamnã cã este o fiinþã lipsitã de afectivitate.
Mai mult, în unele cazuri, aceste „raþiuni“ sunt de na-
turã „cognitivã“ (acceptarea unei stãri de fapt pentru
cã este sau pare adevãratã, nu pentru l-ar privi într-un
fel personal), în altele de naturã „axiologicã“ (indi-
vidul aderã la o acþiune nu pentru cã îl priveºte în
mod direct, ci pentru cã aceasta este purtatã în nu-
mele unor principii pe care el le împãrtãºeºte). De
exemplu, Alexis de Tocqueville, în Vechiul Regim ºi
Revoluþia, încerca sã explice creºterea anticlerica-
lismului din Franþa la sfârºitul secolului al XVII-lea.
La acea vreme, Biserica era perceputã ca apãrãtoarea
unor valori bazate pe Credinþã ºi Tradiþie, fiind în
acelaºi timp puternic legatã de puterea politicã, care
nu era perceputã însã ca acþionând în interesul cetã-
þenilor. Prin „efectul de agregare“, teoretizat de R.
Boudon în lucrãri anterioare5, credinþele individuale,

bazate pe raþiuni puternice, au condus la o credinþã
colectivã (anticlericalismul). Astfel, anticlericalismul
a avut un sens pentru unii („raþiuni cognitive“), dar ºi
alþii au aderat pentru cã li se pãrea oportun („raþiuni
strategice“) sã se ralieze la opinia dominantã. Prin
urmare, se poate spune cã Tocqueville ar fi aderat la
MRG pentru cã el nu fãcea apel nici un moment la
forþe obscure, psihologice sau culturale, care ar fi in-
citat francezii sã devinã antireligioºi.

MRG permite în egalã mãsurã explicarea originii
unor credinþe magice. În general, existã trei tipuri de
credinþe iraþionale: „cele care conduc individul sã ac-
þioneze împotriva intereselor sale; cele care par sã
contrazicã evidenþe empirice; ºi cele care violeazã
adevãrurile logico-matematice“6.

„Credinþele false“ pot fi însã raþionale? Individul
crede în ceva pentru cã el are „raþiuni puternice“
(fortes raisons) pentru a crede, ceea ce nu înseamnã
însã cã aceste raþiuni nu s-ar putea modifica în con-
diþiile în care „contextul cognitiv“ în care se aflã indi-
vidul se schimbã el însuºi. În antichitatea greacã,
Thales credea cã Pãmântul este un disc plat aºezat pe
apã, iar starea cunoaºterii din acea epocã nu permitea
ca aceastã idee sã fie contrazisã. Aristotel, la rândul
sãu, susþinea cã Pãmântul este sferic. În epoca lui
Thales era admisibil sã se creadã cã Pãmântul este
plat, ceea ce nu mai putea fi admis în vremea lui Aris-
totel, când cunoaºterea evoluase destul de mult. Prin
urmare, este necesar sã se þinã seama de aceºti pa-
rametri contextuali, „de poziþie“, „cognitivi“, „de an-
coraj comunitar“, care faciliteazã comprehensiunea
comportamentelor individuale. Adesea, indivizii
aderã la o opinie în virtutea poziþiei lor sociale (de
exemplu, muncitorii cred cã automatizarea proce-
selor de fabricaþie este responsabilã pentru creºterea
ºomajului, în timp ce antreprenorii vãd în aceasta mai
curând o modalitate de a-ºi dezvolta afacerile) etc.

În sfârºit, „raþionalitatea axiologicã“, definitã
încã de Max Weber drept conformitatea cu o valoare
împãrtãºitã, se bazeazã în egalã mãsurã pe un model
explicativ de tipul MRG.

MRG nu este însã lipsit de critici. Bunãoarã, care
sunt criteriile care permit actorului însuºi sã ºtie dacã
raþiunile sale sunt bune? Cum putem fi siguri cã am
descoperit adevãratele raþiuni ale unui fenomen? etc.
Modelul propus de R. Boudon pare sã se bazeze pe o
abordare prea radicalã, potrivit cãreia individul este
„atomul logic“ al fenomenelor sociale independent de
orice structurã socialã. El rãspunde însã acestor cri-
tici cu argumentul cã tipul de individualism pe care îl
apãrã nu este „atomic“, ci „structural“. În fond, indi-
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vidul acþioneazã în interiorul unui sistem social struc-turat care prestabileºte contrângerile acþiunilor sale.
Recent, Raymond Boudon a revenit asupra su-biectului, propunând o „teorie generalã a raþionali-tãþii“7

care sã depãºeascã „aporiile“ teoriei alegerii raþionale printr-o viziune îmbogãþitã asupra acþiunii sociale ºi
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Cartea doctorului în teologie Ana Rubio, de la
Universitatea din Barcelona, master în filosofie la
aceeaºi universitate, atrage atenþia asupra a nume-
roase probleme, de esenþã ºi de comunicare a pro-
blemei rãului. În primul rând, aceasta poate fi, a arã-
tat autoarea, mai percutantã ºi ne sensibilizeazã mai
mult dacã este analizatã manifestarea concretã a rãu-
lui, sub diferite faþete: concluziile edificã, mai mult
decât, poate, analiza conceptului în diferitele sale
ipostaze istorice. Desigur cã aceasta din urmã analizã
ne ajutã extrem de mult sã înþelegem cum au gândit
oamenii rãul — un sintetic concept moral, întrucât
metafizic, ºi metafizic, întrucât moral — ºi ce te-
meiuri au dat, în fond, gândurilor ºi acþiunilor lor. Dar
nu putem rãmâne la acest nivel teoretic, tocmai pen-
tru cã rãul a evoluat ºi transcende cu mult liniºtea da-
tã de cufundarea în teorie.

Dupã peste 60 de ani de la manifestarea practicã
a fascismului, ca ºi dupã multe dezbateri asupra aces-
teia, la ce mai este bunã o carte despre nazism? Ideea
asupra cãreia ne face sã reflectãm Ana Rubio este
aceea a continuitãþii ºi discontinuitãþii fenomenelor
rele în societate, deci înþelegerea rãului în manifes-
tãrile sale paroxistice nu face decât sã ne avertizeze
cu mai multã acuitate asupra a ceea ce este rãul. Toc-
mai de aceea, fascismul este disecat din punctul de
vedere al consecinþelor aspectelor sale principale asu-
pra participanþilor, atât cãlãi cât ºi victime. Iar din do-
cumentele directe, scrise de aceºti participanþi — este
impresionantã nu numai bibliografia, ci ºi documen-
tarea din volumele procesului de la Nürnberg, de la
institute germane de istorie, din Journal of the Ame-
rican Medical Association — înþelegi mai mult,
acesta a fost punctul de vedere al autoarei, decât din
hermeneutica textelor savante.

De aceea, cartea — de filosofie aplicatã — nu în-
cepe cu definirea istoricã a rãului, aºa cum a apãrut în
teologie ºi filosofie de-a lungul timpului1, ci imediat
cu descrierea ºi deducerea trãsãturilor rãului în mani-
festarea nazismului. Acestea au conturat un rãu care
nu ar mai putea sã adevereascã vechiul principiu opti-
mist în care „tot ce e real e raþional“, adicã Binele ce
creºte firesc — aºa cum, de fapt, nu ar mai putea sã îl
adevereascã nici fenomenele numite astãzi generic
„problemele globale actuale ale omenirii“.

Rãul evidenþiat de Ana Rubio este acela care se
formeazã în conºtiinþa fiinþei umane ºi care produce
un tip nou de oameni dezumanizaþi. Dar acest rãu nu
este vreo tendinþã inerentã naturii umane, cãci, dupã
cum se ºtie, acest concept însuºi de naturã umanã este
un construct istoric ce a reflectat raporturile interu-
mane în societãþile istorice bazate pe relaþii de putere.
În acest sens, relaþiile de putere din fascism au fost
structural legate de o „nouã antropologie, care sur-
prinde prin caracterul sãu banal“ (p. 17). Rãul struc-

tural din fascism a constat în relaþiile de putere reali-
zate tocmai prin dominaþia paroxisticã asupra vieþii
celuilalt ºi prin dependenþa propriei supravieþuiri ºi
„fericiri“ de aceastã dominaþie paroxisticã asupra ce-
luilalt. Hannah Arendt a arãtat, din punctul de vedere
al cercetãrii istorice ºi a filosofiei politice, continui-
tatea, deci diferenþele de grad care au dus treptat la
cele de esenþã, între dominaþia liberalã din capitalis-
mul occidental ºi fascism. Ana Rubio a dorit sã facã
o lucrare de filosofie a psihologiei, a individului ºi
colectivã, insistând asupra discontinuitãþii nazismului
faþã de capitalismul „respectabil“, deci democrat.

Aceastã discontinuitate a fost rezultatul rãului ra-
dical, structural, care s-a manifestat în nazism prin
constituirea unei noi imagini despre om ca dependent
de dominaþia asupra celuilalt, imagine profund inte-
gratã în existenþa de fiecare zi. Ca urmare, aceastã
imagine a exclus vechea idee ºi convingere modernã
de demnitate a omului, dupã cum aceastã imagine a
dus la paroxism vechea observaþie despre homo ho-
mini lupus: fiinþa umanã ca atare a încetat sã mai fie,
aºa cum a fost totuºi, o valoare axiomaticã a compor-
tamentului, fiind înlocuitã cu puterea ºi omul puternic.

Ca urmare, atât la cãlãi cât ºi la victime a încetat
încrederea în lume, în aºezarea acesteia, singura ce
întemeiazã relaþia constitutivã a speciei, aceea dintre
individ ºi colectivitate. A încetat, fireºte, ºi consi-
derarea raþiunii ºi a dreptãþii drept specific al omului
ºi societãþii umane. Arbitrarul, iraþionalul ºi drepta-
tea celui puternic au devenit reperele atitudinilor.

Încrederea în ordinea lumii este distrusã atunci
când nedreptatea — adicã acþiunea de a face rãu ce-
luilalt, pânã la anihilarea fizicã, anihilarea psihicã
fiind urmãritã metodic de nazism înainte de „soluþia
finalã“ privindu-l pe celãlalt — devine principiu re-
glator al lumii. La vechii greci, dike era dreptatea ca
ordine acceptabilã. Când nedreptatea este aceea care
o înlocuieºte, rezultatul este înstrãinarea din ce în ce
mai accentuatã a individului de toate ideile, miturile
ºi instituþiile structurante ale societãþii: chiar zdrun-
cinarea încrederii în credinþa religioasã, deoarece re-
ligia nu mai pare sã apere individul de nedreptate,
este manifestarea nedreptãþii structurale. (Dupã cum
refugiul în credinþa religioasã este semnul aceleiaºi
nedreptãþi structurale, generatoare de nesiguranþã:
doar credinþa pare a mai da omului o idee de ordine a
lumii ºi protecþie.)

Acþiunea de a face rãu celuilalt, fizic ºi psihic, a
constituit rãul global (p. 25) ce violenta întreaga fi-
inþã umanã, aproape indiferent de ce parte s-ar fi aflat
aceasta, între victime sau între „învingãtori“. Rãul
global a fost conºtient fãcut, în mod gratuit ºi fãrã re-
muºcãri (p. 24) ºi, desigur, împotriva voinþei victimelor.

Lumea constituitã de nazism a fost un imens
Auschwitz: acesta semnificând nu doar lagãrul de con-
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centrare, ci „întreaga barbarie promovatã de regimul
din Al Treilea Reich“ (p. 23). Patru instituþii prin-
cipale — medicina, ideologia antisemitã, religia ºi
justiþia — au fost analizate de Ana Rubio din punctul
de vedere al constituirii rãului prin intermediul lor.
Este vorba, cum se vede, de instituþii sociale consti-
tutive, care deºi au conþinut mereu, în funcþionarea
lor, tendinþele contradictorii generate de raporturile
de putere din societate, nu au transformat niciodatã în
modernitatea occidentalã asasinatul în mijloc
terapeutic ºi eugenic, aºa cum a avut loc în nazism (p.
29-31), nici nu au considerat igiena ca mijloc de
apãrare a rasei, aºa cum a avut loc în nazism (p. 32-
44), nici nu au considerat cã obstacolul la existenþa ºi
dezvoltarea unor oameni, a unui popor, ar fi alþi oa-
meni2, aºa cum a avut loc în nazism prin ideologia sa
(p. 44-56), nici nu au considerat o strategie politicã
drept „religie politicã“, aºa cum a avut loc în nazism
(p. 56-66), nici nu au subordonat, cel puþin teoretic,
suveranitatea legii deciziei conducãtorilor, aºa cum a
avut loc în nazism (p. 67-76).

Statul de drept modern s-a bazat, dupã cum ºtim,
pe principiul isonomiei. Statul fascist, pe acela al dis-
criminãrii ºi persecuþiei. Acestea au devenit teo-
retizate ºi realizate, ca forme noi ale noului principiu
de „drept“, cel al celui mai tare. Prin aceasta, moder-
nitatea a intrat în colaps, evoluþia sa ulterioarã fiind
marcatã nu atât de iluminismul liberal al democraþiei,
cât de tendinþa de a impune dreptul celui puternic.

În acest cadru, morala s-a schimbat ºi ea: a-l fo-
losi pe celãlalt ca pe un mijloc, ºi niciodatã ca pe un
scop (or iluministul Kant ceruse ºi demonstrase ca
principiu suprem moral modern tocmai considerarea
celuilalt ca scop, ºi niciodatã ca mijloc), ºi, astfel, a-l
folosi împotriva voinþei sale, chiar a-l elimina ca pe
un obiect oarecare, au devenit noile criterii de com-
portament. Cruzimea ºi grosolãnia — opuse blân-
deþii, generozitãþii, altruismului gratuit — au devenit
respectabilele semne ale puterii, iar invidia, dorinþa
de putere (dacã nu de simplã securitate personalã) au
dus la asumarea acestor semne, la convingerea lãun-
tricã despre nocivitatea vechiului bun-simþ în relaþiile
cu ceilalþi ºi la dizolvarea vechiului simþ de a rãspunde
pentru faptele tale oricãrui celãlalt ºi tuturor ceilalþi,
fie aceastã rãspundere în forme laice sau religioase.
Dumnezeu însuºi nu a mai personificat aceastã res-
ponsabilitate în faþa propriei conºtiinþe ºi în faþa con-
ºtiinþei celorlalþi, ci doar pe adeveritorul puterii.

A face rãul — vechiul rãu modern în mod ilu-
minist conceput — a putut, astfel, sã se facã inten-
þionat ºi perseverând. Marele examen, cel raþionalist,
asupra actelor ºi gândurilor — supunerea tuturor
acestora la judecãþile logice, între care la reducerea la
absurd a fost conºtient exclus din moralã: prin

aceasta, douã mii de ani în care regula de aur a re-
ciprocitãþii a fost criteriul fundamental al modului în
care credeau oamenii cã se acþiona drept sau nedrept
au fost anulate.

Rãul pe care îl fac cãlãii se rãsfrânge ºi asupra
lor. ªi ei devin obiecte, mijloace pentru cei mai pu-
ternici, nesiguranþa lor interioarã nefiind limitatã de
nicio dovadã proprie de putere. Nazismul s-a le-
gitimat însã, dupã cum se ºtie, prin ideea supe-
rioritãþii rasei ºi poporului, formã modernã a arhai-
cului „popor ales“. Din acest punct de vedere, rãul a
fost într-adevãr o formã paroxisticã a existenþei so-
ciale ºi prin aceea cã a promovat masa anonimã a po-
porului superior, devenit, în fond, cei care dau rãul
(p. 88-94), deºi cei care au ocupat în mod concret
un loc în structurile puterii, formând masa nobilã
(p. 94-98), au avut aceeaºi poziþie înstrãinatã, nesigurã
(ºi astfel, generatoare de escaladare a violenþei).

În acelaºi timp, cei care primesc rãul — fiind
siliþi la asta —, pe de o parte, socotiþi drept masa ex-
cedentarã (p. 98-109), deci internalizând comporta-
mentul de victimã, participantã la rãu, dovedesc, pe
de altã parte, cel puþin uneori, reminiscenþe de moralã
umanã: de aceea, eticianul care a scris prologul cãrþii,
Norbert Bilbeny, a punctat cã momentul cel mai
reprezentativ al secolului al XX-lea este acela al ta-
tãlui care a intrat în camera de gaz de mânã cu fiul
sãu, spunându-i cã, pur ºi simplu vor face duº etc.,
micºorându-i suferinþa tocmai ascunzându-i iminenþa
suferinþei ºi anihilãrii (p. 12).

Rãul nazist, radical ºi paroxistic, a fost, în acelaºi
timp, banal. El s-a realizat prin iniþiativã, colaborare
ºi pasivitate, dirijate de hãþuri ideologice profunde
pentru masa anonimã, ca ºi pentru cea nobilã: func-
þionari ce au respectat ordinele, cetãþeni „cum-
secade“, tineri lupi doritori de afirmare, au participat
cu toþii, indiferent de grad, la anularea drepturilor de
fiinþã umanã pentru semeni, la evenimentele ce
determinã mereu soarta lucrurilor. În acest fel, rãul
radical a tins sã devinã „normal“ (p. 114), cadru ºi
principiu constitutiv al societãþii.

Intenþionalitatea rãului, vizibilã în „teoria“ fas-
cistã, este, totuºi o caracteristicã a acþiunilor, a fap-
telor: nu simpla gândire a rãului — care, dacã rãmâne
astfel, este pur ºi simplu un mod de defulare în urma
cãruia dispare orice intenþie rea, deoarece în timpul
defulãrii conºtiinþa ajunge sã controleze intenþia rea
—, ci acþiunile rele, depãºirea pragurilor peste care
fiinþa umanã devine opusul sãu, constituie rãul. Iar
rãul înseamnã intenþie conºtientã: intenþia de a face
rãul, convins cã e singura traiectorie personalã dezi-
rabilã. Dupã cum, rãul înseamnã ºi cã niºte oameni
suferã rãul. Chiar dacã, pentru a suferi rãul mai uºor
ºi, de asemenea, ca urmare a formãrii psihice ca victi-
mã, cei care suferã rãul îl considerã inerent, consti-
tutiv societãþii ºi destinului, ºi chiar dacã ºi ei ajung
sã amestece, în reacþiile lor, porniri de cãlãi ºi porniri
de victime, rãul porneºte din intenþia celor care îl
dau, ºi nu din acceptarea rãului de cãtre cei care îl
primesc. Responsabilitatea nu este, astfel, niciodatã a
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victimelor, ci întotdeauna a acelora care sunt, într-un
fel sau altul, stãpâni pe intenþia de rãu. Chiar dacã, ºi
aceºtia toþi au calitatea — antimodernã, din nou — de
om-masã, în care individul devine superfluu faþã de
masa ce îi conferã realitate, fiindu-i astfel redus dis-
cernãmântul.

Rãul nazist, ca atitudine violentã faþã de individ,
masã ºi societate, a redus fiinþa umanã la fiinþa ani-
malicã, motivatã doar de a exista, ºi nu de a-ºi mani-
festa eu-l: ºi desigur cã, fiinþa umanã fiind eu plus al-
tul/alþii, scopul omului nazist nu a fost nici cel de a
contribui la manifestarea eu-lui celorlalþi. Posibila ºi,
uneori, reala fraternitate umanã — prin natura lu-
crurilor, asimetricã deoarece este între indivizi umani
— au devenit, în nazism, o simplã camaraderie si-
metricã a membrilor în fiecare tip de masã (p. 115).
Aceastã camaraderie a fãcut parte din procesul de în-
tãrire a identitãþii naziste: prin violenþa masei (în
acþiunile naziste directe), s-a realizat identitatea de
agent (ceea ce ar presupune libertate de alegere, deci
reflecþie) a individului de masã (p. 126-130). Refuzul
reflecþiei — reflecþia fiind, inerent, criticã — a de-
venit cel mai comod rãspuns la ordinea nazistã ºi
semnul deplinei abdicãri de la calitatea de fiinþã uma-
nã (p. 119-125). În acest fel, a fost instauratã „raþio-
nalitatea crimei“, menitã sã determine acceptarea re-
gimului de cãtre fiecare participant la regim, supu-
nerea definitivã a subiectului ºi subiectivitãþii în faþa
ordinii puterii, maxima lealitate faþã de conducãtori
constituind miezul noii morale (p. 164).

Unde era Dumnezeu în Auschwitz? Este între-
barea victimelor ºi a celor care au venit în istorie ºi au
judecat mai târziu. Ultimul capitol al cãrþii se ocupã
tocmai de ideea cã, dacã mulþi au spus cã dupã
Auschwitz Dumnezeu a murit, alþii au subliniat cã, de
fapt, omul este cel care a murit3. Dacã între aceia ca-
re au tratat aceastã ultimã problemã au fost ºi cei care
au considerat cã ar trebui sã se depãºeascã viziunea
edulcoratã despre om, acesta trebuind sã fie învestit
cu responsabilitate istoricã, deci sã judece raþional
consecinþele actelor sale ºi „sã nu scrie poezii“4, au-
toarea a susþinut, este drept, schimbarea concepþiei
despre Dumnezeu dar, vizând de fapt, omul, a con-
siderat cã omnipotenþa constã în acceptarea tuturor
oamenilor, inclusiv a celor care au dat rãul, în iertare;
aceasta ar duce la restituirea fiinþei umane (p. 162).
(Dumnezeu nu poate, a arãtat autoarea, în niciun fel
sã mai fie conceput drept omnipotent, ca înainte de
Auschwitz: ca victorios asupra tuturor duºmanilor,
deci salvator ºi generator de justiþie, de ordine ome-

neascã; cãci o asemenea potenþã este mai degrabã de
tip totalitar, nu cere ºi nu implicã libertatea oame-
nilor. Dar concepþia despre Dumnezeu dupãAuschwitz
este, cum am arãtat, una care exclude, în fond, jude-
carea raþionalã ºi alegerea traiectoriilor umane vi-
itoare în aºa fel încât sã nu (mai) aleagã rãul: cãci ier-
tarea, uitarea, duc la perpetuarea arbitrarului moral,
adicã a incapacitãþii de a alege între rãu — ºi încã în
forma sa radicalã — ºi bine.)

Cartea de analizã filosoficã asupra nazismului
recenzatã aici apare, deci, a fi mai importantã decât ar
pãrea la prima vedere a celor ce nu înþeleg în ce con-
stã rostul filosofiei. Astãzi au loc ºi iertarea celor care
au dat rãul ºi uitarea luptei dintre bine ºi rãu. Nu a
existat nicio atitudine oficialã ºi publicã a auto-
ritãþilor statului român faþã de purtarea cu mândrie a
uniformei ºi poza nazistã — de cãtre primarul Radu
Mazãre împreunã cu fiul sãu în iulie 2009 la o paradã
a modei —, iar voci din media au redus malignitatea
nazismului la simpla sa adversitate faþã de evrei. Or,
semnificaþiile morale ale fascismului sunt tocmai cele
ale unitãþii dintre excepþionalitatea — prin „soluþia
finalã“ — ºi banalitatea rãului. Fascismul este cel
care ne-a avertizat asupra banalitãþii ºi banalizãrii
rãului, adicã asupra împletirii rãului radical ºi al obe-
dienþei, al compromisului moral, al comportamen-
tului autoritar, al arbitrarului moral, generate de ra-
porturile de putere. Cãci întotdeauna situaþiile excep-
þionale lumineazã tendinþele de pânã atunci ºi de
dupã acele situaþii. Altfel spus, caracterul radical al
rãului lumineazã caracterul sãu banal. Vizibilizarea
rãului în forma sa paroxisticã se constituie într-un
model de cunoaºtere ºi a rãului prozaic, format din
adaptãri, renunþãri ºi laºitãþi cotidiene.

În încheiere, poate cã cea mai adecvatã referire
de istoria filosofiei la tema Anei Rubio este aceea
despre rãu în concepþia lui Socrate (deci specificã pe-
rioadei anterioare a rãzboiului peloponeziac):

„Socrate: Deci cel mai fericit om este cel ce nu
are în el rãul sufletesc, deoarece s-a vãzut cã acesta
din urmã este cel mai mare dintre rele.

...
Socrate: Cel mai mare rãu, deci, trãieºte cel care

poartã cu el nedreptatea, nedezbãrându-se de ea.
...
Socrate: dar nu este tocmai cel care, sãvârºind

cele mai mari fãrãdelegi ºi excelând în nedreptate
reuºeºte sã nu fie admonestat, nici pedepsit ºi nici sã-
ºi ispãºeascã vina, aºa cum spui tu cã a procedat
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4 Theodor W. Adorno, „Cultural Criticism and Society“ (1949), în Theodor W. Adorno, Prisms (1955),
London, Neville Spearman, 1967; Cambridge, Mass., MIT Press, 1981, p. 34: „writing poetry after Auschwitz
is barbaric“.

5 Platon, „Gorgias“ (traducere de Alexandru Cizek), în Platon, Opere, I, Ediþie îngrijitã de Petru Creþia ºi
Constantin Noica, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1974, 478e, 479a, p. 335, 479c, p. 336.



Archelaos, ca ºi ceilalþi tirani, oratori ºi conducãtori?
...
De aceea, ei fac totul ca sã nu dea socotealã ºi sã nu fie eliberaþi de cel mai mare rãu, agonisesc avuþii ºi

prieteni ºi cautã sã ajungã vorbitorii cei mai con-vingãtori.“5

8 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 133

————————
1 No Logo. Tirania mãrcilor, comunicare.ro, 2006.
2 Naomi Klein, Doctrina ªocului. Naºterea capitalismului dezastrelor, traducere din limba englezã de

Bogdan Lepãdatu ºi Ciprian Siulea, Vellant, 2009, p. 10.
3 Ibidem, p. 176. Aceastã caracterizare seamãnã extrem de mult cu o „imagine rãsturnatã“ a principiilor

ideologiei comuniste. Nu întâmplãtor cartea a stârnit admiraþie în zona susþinãtorilor ideologiilor de stânga.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 149.
6 Ibidem, p. 202.
7 Johan Norberg, The Klein Doctrine. The Rise of Disaster Polemics, Cato Institute, Briefing Papers, Nr.

102, 2008, on-line: http://www.cato.org/pubs/bp/bp102.pdf.

Încã de la publicarea cãrþii No Logo1 în anul
2000, consideratã de cãtre New York Times un fel de
„Biblie a miºcãrilor contestatare“, autoarea cana-
dianã Naomi Klein s-a remarcat ca unul dintre cei
mai reprezentativi lideri de opinie ai curentului anti-
globalizare. Jurnalistã de formaþie, Naomi Klein pro-
vine dintr-o familie cu tradiþii în sfera activismului
politic: tatãl sãu a fost unul dintre protestatarii împo-
triva rãzboiului din Vietnam, mama sa, producãtor de
film, a avut succes cu un film împotriva pornografiei,
în vreme ce bunicul sãu a lucrat la Disney, de unde a
fost concediat ca urmare a încercãrii de a organiza
miºcarea sindicalã. Dacã, în No Logo, Klein abor-
deazã tematica puterii, a corupþiei ºi a tehnicilor ma-
nipulatoare de marketing ale marilor corporaþii, în
Doctrina ºocului autoarea propune o nouã paradigmã
de analizã a fenomenelor economice ºi geopolitice la
nivel global bazatã pe examinarea criticã a aºa-numi-
tul model economic al „capitalismului dezastrelor“
(ªcoala de Economie de la Chicago din jurul econo-
mistului, laureat al premiului Nobel, Milton Fried-
man ºi cei care au fost inspiraþi de ideile sale).

Teza fundamentalã a cãrþii este cã instalarea
acestui tip de capitalism s-a produs pe fondul apa-
riþiei unor „situaþii de crizã“ generate de dezastre sau
calamitãþi naturale, rãzboaie sau recesiuni econo-
mice. Modul sãu de operare a constat în impleme-
ntarea unor „terapii de ºoc“, în fapt privatizând zone
economice extinse ale economiei de stat în interesul
unor mari corporaþii, de regulã multinaþionale, cu com-
plicitatea politicienilor din acele þãri ºi a unor insti-
tuþii financiar-bancare internaþionale precum Fondul
Monetar Internaþional. În formularea plasticã a autoarei:
„Vreme de mai bine de trei decenii, Friedman ºi
influenþii sãi discipoli au perfecþionat exact aceastã
strategie: aºteptarea unei crize majore pentru a putea
vinde bucatã cu bucatã activele statului aflat în crizã
unor antreprenori, în timp ce majoritatea populaþiei
se aflã într-o stare de ºoc, dupã care întreprind ceea ce
este necesar ca aceste «reforme» sã fie permanentizate“2.

Ca atare, capitalismul dezastrelor este un tip de
absolutism al economiei libere în sensul teoriilor for-

mulate de ªcoala de Economie de la Chicago ºi men-
torul sãu bazat pe ceea ce autoarea numeºte trium-
viratul neoliberal: „privatizare, liberalizare/piaþã li-
berã ºi reduceri drastice ale cheltuielilor bugetare“3.
În opinia lui John Williamson, unul dintre consilierii
de renume ai Fondului Monetar Internaþional ºi ai
Bãncii Mondiale; „Acestea au fost politicile pe care
grupurile influente din Washington le-au impus
Americii Latine“4. Autoarea face un tur de orizont al
þãrilor care au suferit de pe urma aplicãrii acestor teze
economice, insistând asupra impactului devastator pe
care l-au avut asupra ºomajului ºi a ratei inflaþiei: de
la Chile (dictatura lui Augusto Pinochet) la Argen-
tina, Bolivia, Uruguay ºi Brazilia (numite „labora-
toare reale ale economiei ªcolii de la Chicago“) în
America de Sud („Conul de sud“), de la Marea Bri-
tanie (în timpul guvernãrii conservatoare a lui Mar-
garet Thatcher) la China, Rusia sau Polonia.

În urma analizei autoarei, o serie de evenimente
istorice apar într-o luminã nouã de naturã sã dea naº-
tere la controverse. Spre exemplu, Klein susþine cã
„rãzboiul asupra suveranitãþii insulelor Falkland i-a
oferit premierului britanic Thatcher acoperirea po-
liticã de care avea nevoie pentru transpunerea în
practicã a unui program radical de transformare ca-
pitalistã“5. Tot în aceeaºi categorie intrã ºi afirmaþia
autoarei canadiene potrivit cãreia la originea protes-
telor din Piaþa Tiananmen au fost schimbãrile econo-
mice „revoluþionare“ iniþiate de liderul chinez Deng
ce au dus la salarii mai reduse, creºterea preþurilor ºi
a ºomajului. Mai precis, „demonstraþiile nu erau în-
dreptate împotriva reformei economice propriu-zise;
ele aveau ca obiect caracterul specific friedmanian al
reformelor vizate — mai precis, viteza ºi cruzimea
lor deosebitã, precum ºi faptul cã întregul proces
avea un caracter profund antidemocratic“6.

De altfel, aceste idei au stârnit critici acerbe, în
special din partea reprezentanþilor dreptei. Cel mai
virulent critic din aceastã perspectivã a fost cerce-
tãtorul Johan Norberg de la Institutul Cato în articolul
sãu „Doctrina Klein, apariþia polemicii dezastrelor“7,
care încearcã sã demonteze punct cu punct argumen-
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tele autoarei canadiene. Cercetãtoarea rãspunde, la
rândul sãu, într-un articol8 la criticile aduse. Inte-
resant este ºi faptul cã autori reputaþi precum fi-
losoful John Gray au salutat apariþia cãrþii: „Sunt pu-
þine cãrþi care într-adevãr ne ajutã sã înþelegem pre-
zentul. Doctrina ºocului este una dintre acestea“9.

Pe aceeaºi linie, economistul Joseph Stiglitz, lau-
reat al premiului Nobel, aprecia: „Klein nu este un
om de ºtiinþã ºi nu poate fi consideratã ca atare.
Existã multe locuri în carte unde ea simplificã peste
mãsurã. Dar Friedman ºi alþi terapeuþi ai ºocului au
fost la rândul lor vinovaþi cã simplificã peste mãsurã,
bazându-ºi convingerile legate de perfecþiunea eco-
nomiilor de piaþã pe modele care asumau perfec-
þiunea informaþiilor, perfecþiunea competiþiei, perfec-
þiunea pieþelor de risc. Într-adevãr, argumentele care
pot fi aduse împotriva acestor politici sunt chiar mai

solide decât cele pe care le aduce Klein. Acestea nu
s-au bazat niciodatã pe fundamente empirice ºi teore-
tice solide“.

Actualitatea problematicii abordate de Naomi
Klein în cãrþile sale ºi perspectiva pe care autoarea a
propus-o au condus la o receptare largã a operei sale,
transformând-o îndeosebi în ultimii ani într-o perso-
nalitate a mediilor politice ºi academice interna-
þionale. În ciuda stilului adecvat mai degrabã investi-
gaþiei jurnalistice decât cercetãrii ºtiinþifice, cartea
are meritul de a lansa, într-o manierã polemicã ºi in-
cisivã, dezbaterea asupra capitalismului contem-
poran, suscitând numeroase comentarii ºi analize din
partea unui public eterogen: de la activiºtii politici
antiglobalizare la susþinãtorii cauzei statului pale-
stinian sau ai cauzei Americii Latine, la cercetãtori
din mediul academic, jurnaliºti ºi politicieni.


