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Suntem toþi obiºnuiþi cu analizele. Cine n-a auzit pe doctorul sãu ciocãnindu-l
ºi lovindu-i pulsul, spunând apoi „trebuie sã facem analizele“. Intrãm într-o in-
stituþie ºi auzim: „Când se terminã analiza aceea financiarã?“. Aflãm cã directo-
rul a cerut unui subaltern sã studieze atent ºi sã redacteze analiza unui caz preo-
cupant de dispariþie a unui dosar, profesorilor li se cere sã facã analiza rezul-
tatelor elevilor la un examen, primãriile analizeazã felul în care sunt aplicate re-
gulile circulaþiei ºi armata când evalueazã gradul ei de pregãtire.
Când trecem de la un domeniu de activitate la altul, vedem cã analiza îºi

schimbã faþa ºi metodele, adaptându-se noului mediu în care este chematã. Iar
pe analizatori îi ºi vedem ataºaþi la stiluri dictate de substanþa domeniului lor. Tot
repetând acelaºi tip de analizã, cei ce o aplicã îi imprimã o pecete a specificitãþii
ei. Vedem atâtea forme de analize câte profesioniuni sunt.
Am început cu medicul care scrie negru pe alb ce analize sunt necesare. Care

e starea pacientului ºi care e maladia ce îl ameninþã? Orientarea este densã, astfel
se identificã rãul, boala ºi resursele celui bolnav de a rezista, de a se vindeca. E
evident o luptã între boalã ºi medicinã, cu un erou în mijloc, un om cu un orga-
nism ce se cere a fi studiat ºi mãsurat. Nu doar el se cere a fi analizat, ci confrun-
tarea rãului acestui om care decurge ºi depinde de tipul sãu de apãrare, sãgeþile
fiindu-i oferite de medic, sub forma sprijinului chimic adus de medicamente. La
capitolul urmãtor vine ºi o recomandare dedusã din aceeaºi analizã paralelã a
bolii ºi pacientului, care oferã sãgeþi pentru arcul organismului sãu.
Caracterul acestui rãzboinic al analizei în serviciul unei lupte ne duce drept

în domeniul militar.
Statele sunt angajate deseori în conflicte ce degenereazã în rãzboaie. For-

meazã pentru acestea miºcãri speciale, cea mai importantã fiind armata. Ea se
întreþine ºi se pregãteºte în programe ce se desfãºoarã în proiecte. Un minister
special þine evidenþele, cheltuielile, îndrumeazã ºi supravegheazã permanent
gradul de pregãtire a þãrii în eventualitatea rãzboiului. Vedem câmpuri de exer-
ciþii unde se mimeazã lupte, ºcoli ce pregãtesc misiuni de cercetãri, industrii de
arme ºi uniforme. În centrul tuturor se gãseºte un fel de termometru: care este
gradul de pregãtire, rezultând din aceste istovitoare eforturi? Ministerul ºi centre
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ale cercetãrii încearcã sã rãspundã la aceastã întrebare, prin analize dublate de
experienþa exerciþiilor.
E tot o luptã ca ºi în cazul bolilor, de data aceasta rãul fiind un duºman pornit

sã te distrugã. Analiza e continuã. Ce e cu aceste avioane de vânãtoare care fac
miºcãri ciudate pe cer? Ce este cu aceste vase cu tunuri trãgând în largul mãrii,
sau aceste camioane cãrând soldaþi de la o destinaþie la alta? Doar cu aceastã
continuã examinare a datelor culese ºi a experienþelor fãcute? E analiza þinutã la
zi a gradului de pregãtire a întregii þãri pentru a respinge un atac duºmãnos ºi a
apãra integritatea ei. Analiza militarã nu are diversitatea factorilor care-i preo-
cupã pe medici dar este suficient de complexã pentru a acoperi fenomene ce apar
într-o varietate uluitoare: arme de toate calibrele, explozibil de toate capacitãþile,
sãpãturi ºi construcþii, transporturi rapide ºi sigure. Întreaga diversitate a aces-
tora se rãsfrânge în largul evantai de specializãri ce impun formarea ºi perfecþio-
narea cadrelor corespunzãtoare.
Trecem acum la un tip de analizã nu mai puþin importantã decât cea militarã

sau medicalã, datã fiind dimensiunea. Dacã luãm dintre statisticile existente
aflãm cã, la un moment dat, populaþia aflatã în sistemul educaþional reprezintã
un sfert din totalul ei. În materie de educaþie, analiza se face în proporþii greu de
imaginat: zilnic ºi personal. Sã luãm ºcolile. Prin întrebãri ºi rãspunsuri, se apre-
ciazã de cãtre profesori starea de pregãtire a elevilor. Într-un imens catalog se
trec zilnic notele obþinute ca urmare a examinãrii elevilor de cãtre profesori ºi
care este rezultatul analizei întreprinse de ei. Chiar dacã i se spune „evaluare“
sau e consideratã drept balanþã care cântãreºte cunoºtinþele, ceea ce se efectu-
eazã este o analizã a nivelului ºi corectitudinii procesului de învãþare de cãtre
fiecare elev în parte. Stã în obligaþia fiecãrui profesor de a analiza munca unui
elev, care va fi ºi ea cântãritã, apreciatã dupã analiza ce o vor întreprinde pentru
el, profesorii, directorul ºi inspectorii ºcolari. Când deschizi un catalog gãseºti
analizele fãcute de profesori pentru elevi, dar ºi documentele care vor intra în
analiza profesorilor de cãtre superiorii lor. Acest tip de analizã are un aspect uºor
neîndurãtor, sever ºi pasibil de parþialitate ºi nu se poate spune cã elevii îºi adorã
profesorii ºi cã aceºtia iubesc funcþionarii care le stau în cap.
Dacã e vorba de educaþie înseamnã cã sunt mãsurate numãrul ºi calitatea

cunoºtinþelor ºtiinþifice ºi a priceperilor din arte ºi muzicã. ªtiinþa constituie însã
cea mai pretenþioasã, exigentã, rece, obiectivã ºi deci fãrã egal. ªtii sau nu ºtii?
Ce ºtii e adevãrat, validat ºi confirmat sau nu? Analiza o fac cercetãtorii înºiºi.
Ei creazã, produc sau comenteazã ºi criticã. Ei încep analiza în sens invers. Pre-
supunem cã analiza va condamna pe autor: fals, plagiaturã, invenþie. Nu þine de
ºtiinþã, ci de imaginaþie. Acuzaþia e complet nedreaptã. Dar munca ºtiinþificã ino-
veazã, este descoperire sau inventeazã. Imaginaþia intrã ca un ingredient de ne-
lipsit din formula muncii ºtiinþifice. Analiza bunã semnaleazã de câtã imaginaþie
s-a servit autorul unei teorii ºtiinþifice sau rezolvitorii unei probleme. Analiza ºti-
inþificã urmãreºte un lucru simplu: e adevãrat sau nu ceea ce susþine teoria
emisã. De aceea se numeºte ºi verificare. Dacã existã o deraiere în creaþia ºtiinþi-
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ficã este mai puþin falsul, cât furtul din sacul altuia, plastografie sau plagiaturã.
Se copiazã masiv lucrãrile altora. În zielele noastre ea s-a extins considerabil.
Tema studentului este redactarea unei lucrãri privind soluþionarea unei pro-
bleme. Ce face acest om ca primã mãsurã? Cautã pe Google cine s-a preocupat
de problemã ºi ce se ºtie despre ea. Alege din bogata listã de articole care i se
oferã, cea care i se pare a fi susceptibilã de completãri sau ajustãri. Taie unele
pãrþi, adaugã altele ºi din mixtum compozitum iese lucrarea cerutã. Nu poþi învi-
nui calculatorul ºi echipamentul tehnic al informaticii cã încurajeazã tehnica
plastografiei.

Analiza tehnologiilor este simplã. Este construit aparatul sãu ºi este supusã
judecãþii felul în care lucreazã, timpul cert, perfecþionarea componentelor, îmbu-
nãtãþirea randamentului. Iar ce iese dupã analizã trebuie sã reprezinte perfec-
þionare ºi adaptare. Tehnologiile au ºi ele pedagogia lor. Dar ele reprezintã o altã
aripã a tehnicii. Mult mai mult decât teoria ºi ea prezentã, conteazã experienþa.
Nu toate culturile au îmbrãþiºat experienþa cu acelaºi zel ca teoria. Francezii au
o înclinare verificatã în timp ºi spaþiu spre teorie. Ei sunt numiþi Cartezieni. En-
glezii n-au pornit de la principiile teoriei enunþatã sus, ci de la studiul cazului
particular situat la extremitatea de jos a lanþului de gândire ºi acþiune. De aceea
ei dau precãdere experienþei ºi se numesc empiriºti. Douã analize una cartezianã
(raþionalã), teoreticã, ºi alta empiricã (luãm un caz ºi experimentãm; repetãm de
câte ori e nevoie), diferã la fel de mult ca limba francezã, de cea englezã. Nu mai
vorbim ce se întâmplã în Asia, unde aceste deosebiri nu sunt relevante. Ei au o
abordare nouã. Facem cunoºtinþã cu un mod de analizã total diferitã: analiza
analogicã. Aceasta mãsoarã gradul de asemãnare între douã probleme sau so-
luþii. Cine seamãnã cu cine ºi cât de mult? Occidentalul te va întreba întâi ce
vinzi ºi cumperi ºi apoi cine sunt cei care cumpãrã sau vând, dar asiaticul te va
întreba cine sunt partenerii ºi apoi în ce constã schimbul economic cu ei?
Dacã am înþeles cum aratã la prima vedere analizele utilizate în economie ºi

comerþ, putem observa mai bine ºi alte preocupãri din sfera lor. Schimburile
(vânzãri, cumpãrãri) de arme de pildã sunt analizate cu lupa de instituþiile mili-
tare ca o completare a altor analize întreprinse de ei: ori comerþul cu arme se
poate deduce, cine ºi ce produce, care sunt nevoile fiecãruia, ce investiþii îºi pot
permite într-o ramurã sau alta?
Nici analizele medicale, militare, ºtiinþifice, economice nu sunt lipsite de mã-

suri care apãrã secretul lor în domeniile mai sensibile. De aceea rãsuflãm uºor
când ajungem la analiza în literaturã, arte ºi muzicã. În literaturã, analiza este
atât de importantã încât o prietenie specialã a criticilor literari a fost creatã, iar
un critic literar este mai temut decât un autor de literaturã. Analiza e realizatã
deci de specialiºti în analizã care sunt criticii.
Iar în artã ºi muzicã, am putea considera aprecierea publicului, ca produsul

unei minianalize personale, în care gustul ºi judecata indivizilor, ajunge sã se
coaguleze în curente de apreciere, ce se vor numi mode. Este impresionat sã vezi
cum toamna, spre sfârºitul anului au loc expunerile ºi dezbaterile organizate
pentru a propune ºi apãra soluþii de înnoire în anul ce vine.
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În toate domeniile avizate, analiza se referã la viaþa societãþii aºa cum se ma-
nifestã în comportamentul ºi gândirea individului. Dar în afara acelor analize ce
se aud ca zgomotele unei mase de toboºari, trec pe scena analizei marile unitãþi
internaþionale: statele, alianþele, uniunile, pânã se ajunge la continente, care nu
scapã nici ele.
În domeniul relaþiilor internaþionale, în care fiecare pas este precedat de mai

multe analize pentru fiecare problemã, dãm peste o ºcoalã ca un stil aparte: aceea
a diplomaþilor.
Sã presupunem cã se întâlnesc doi ºefi de state pentru înþelegere reciprocã ºi

cooperare în desfãºurarea unor proiecte comune sau pentru stingerea unor con-
flicte sau litigii. În jurul lor stau secretarii ºi consilierii cãptuºiti de genþi ºi do-
sare. Ce conþin ele? Analiza. În afarã de aceea a fenomenului sau problemei are
capitole speciale ale tuturor soluþiilor posibile.
În acest domeniu s-a mãsurat un mod specific de a analiza, pe care îl învaþã

ºi aprofundeazã tagma specialã a diplomaþilor. Ei sunt vãzuþi în rezervã în birou-
rile ministeriale sau ale instituþiilor interesate. Dar principalul lor stãpân ºi men-
tor este statul. Lui îi revine sã fie la curent cu mai multe analize decât tuturor,
începând cu interesele sale ce înglobeazã ºi pe cele ale populaþiei ºi a instituþiilor
sale, ºi terminând cu descifrarea ºi cunoaºterea intereselor celorlalte þãri ºi a ana-
lizelor ce le corespund conduita ºi acþiunea.
Analiza care s-a dezvoltat în acest domeniu este analiza diplomaticã. Diplo-

matul este personajul de nelipsit în orice delegaþie internaþionalã. Îl vedem in-
stalat la o masã cu unul sau mai mulþi reprezentanþi strãini. Fiecare îºi are ana-
lizele întocmite pentru uzul sãu. Dar diplomatul care desigur le cunoaºte se con-
centreazã asupra interlocutorilor sãi. Ce interese au ei? Care le sunt convingerile
ºi ideile cãlãuzãtoare? Autonomie: nu numai limbajul ci ºi mentalul sãu, ambele
fiind parte a unei culori proprii ce nu se confundã cu altele.
Diplomatul trebuie sã ºtie cã francezii încep prin a enunþa principii. Ei sunt

consideraþi drept „cartezieni“. Apoi coboarã spre aplicaþii ºi în fine ajung, poate
la un caz particular. Dar englezul, ca ºi americanul de pildã începe cu un caz ºi
apoi merge prudent spre o generalizare. Ei sunt priviþi ca „utilitariºti“ sau „prag-
matiºti“. Ce diferenþã faþã de un german „sistematic“. Ce distanþã de gândirea
asiaticilor care este „analogicã“.
Iatã-l deci pe diplomat obligat sã traducã nu numai dintr-o limbã în alta, ci

dintr-un mod de gândire ºi judecatã, în altul.
Aceastã strãduinþã se bazeazã pe un mod adecvat de analizã. Cea a diploma-

tului se distinge prin câteva reguli care ar putea suna astfel: nu conteazã ce vede
sau ce aude, ci intenþiile ºi scopurile cele mai puþin înregistrate de ochii ºi ure-
chile interlocutorului. Ce aratã e mai puþin semnificaþia decât ce ascunde. Care
sunt pragurile enunþurilor sale? Ce este total inacceptabil pentru el ºi ce este sus-
ceptibil de a fi modificat, cedat sau schimbat. Unii spun cã aceasta este psiho-
logie curatã. Sã ne formãm diplomaþii la facultatea de psihologie? Deloc. Acesta
e joc de hazard: sã invocãm calculul probabilitãþilor! Nu stricã, dar nu se reduce
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la asta. E adevãrat cã diplomatul trebuie sã dezlege enigme ºi sã facã miracole.
Nu e uºor sã deschizi cutia minþii, a omului cu care negociezi dar cu iscusinþã ºi
rãbdare, va arãta singur ce conþine, chiar dacã incomplet ºi falsificat în parte.
Psihologia e o ºtiinþã teoreticã ºi parþial experimentalã. Are un limbaj propriu ºi
zeci de concepte inventate în încercarea de a domina complexitatea. Câte cuvinte
noi trebuie sã învãþãm ca sã avem acces la un enunþ psihologic!
Pierdem un timp preþios dacã încredinþãm psihologiei teoretice sã ne ajute la

negocieri.
Sã fim de acord cã diplomaþia apeleazã la ºtiinþã, dar îi place sã stea în socie-

tatea artelor. ªi dacã le amestecãm bine, vom face cunoºtinþã cu analiza pe care
o practicã. E o cucerire nouã în rândul de analize care stau în fruntea artelor ºi
ºtiinþelor, ca niºte faruri ce bat ºoseaua.
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