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în care Hermet explicã axele centrale ale cãrþii L’hiver de la démocratie.
2 Ibidem.

Guy Hermet continuã seria de interogaþii cu pri-
vire la regimul democratic printr-o nouã carte, sub un
titlu expresiv — L’hiver de la démocratie —, cãutat
cu multã fineþe de autor, în preocuparea lui de a pune
întru totul în valoare conþinutul cãrþii.

Titlul anunþã de altfel teza sa despre sfârºitul re-
gimului democratic, o tezã provocatoare având în ve-
dere rãspândirea acestui regim în lume, extinderea sa
geograficã impresionantã, dar ºi o evidenþã, dacã ne
uitãm cu atenþie la câteva aspecte. În fapt, extinderea
geograficã a democraþiei este doar un indicator canti-
tativ, în timp ce criteriul care trebuie sã fie luat în
considerare este cel calitativ: „este un triumf de su-
prafaþã al democraþiei, care, sã spunem aºa, atrage
atenþia publicului. În revanºã, existã o pierdere în sub-
stanþã a democraþiei în profunzime, care rãmâne în
mod larg ºi voit neobservatã“ (p. 10, t.n.). Vedem ast-
fel cum se aplicã paradigma care face ca orice regim
sã îºi atingã la un moment dat sfârºitul, chiar dacã
contemporanii acestei epuizãri nu îºi dau seama de
acest lucru sau trãiesc cu convingerea contrarã cã re-
gimul pe care ei îl cunosc se aflã pe o culme a exis-
tenþei sale ºi cã nu existã nici un fel de semn al apro-
piatei sale dispariþii: „La fel ca ºi înaintaºii noºtri de
la 1775 sau 1785, ajungem la termenul unui viitor
fost regim, al unui regim pe sfârºite, menit sã lase
locul unui alt univers politic încã lipsit de nume dar
de acum schiþat din plin în practicã. Ca ºi ei, suntem
la uºa Viitorului Regim“ (p. 13, t. n.).

Iar autorul insistã sã precizeze cât mai bine cã nu
anunþã criza democraþiei, ci chiar sfârºitul ei: „A vor-
bi despre crizã înseamnã a sugera cã trãim doar un fel
de trecere printr-un vid, ºi cã situaþia se va rezolva.
Este o pãrere greºitã. Cred profund cã democraþia aºa
cum o concepem în curând nu va mai exista“1. Auto-
rul intrã în subtilitãþile acestei ecuaþii: fostul regim –
regimul actual — regimul viitor, pentru a explica care
sunt argumentele ce susþin cã democraþia actualã a
ajuns la limite; el face un ocol obligatoriu, analizând
democraþia Greciei antice sau cetãþenia medievalã
pentru a explica concepte-cheie din discursul sãu —
popor, suveranitate, drepturi, cetãþeni, guvernare, gu-
vernãmânt etc. — pentru a ajunge la epoca sufragiu-

lui universal, odatã cu care poporul a devenit punctul
de referinþã cerut pentru legitimarea guvernãrii.

Dar cum înþelege poporul sã îºi îndeplineascã
acest rol de deþinãtor al suveranitãþii ? Procesul de
democratizare pãrea sã-ºi fi atins obiectivul odatã ce
egalitatea juridicã ºi cetãþenia politicã au fost recu-
noscute ºi completate de o a treia fazã, corespunzând
cetãþeniei economice ºi sociale. Egalitatea juridicã ºi
politicã era completatã de drepturi economice ºi so-
ciale menite sã protejeze muncitorii de inconvenien-
tele economiei liberale. Exact în suprapunerea celor
trei tipuri de drepturi identificã Hermet sursa de deze-
chilibru al democraþiei: „În timp ce drepturile civile
ºi politice se doreau chiar de la început a fi egalitare
în principiul lor, ºi au devenit astfel, din ce în ce mai
mult, în realitate, drepturile sociale nu s-au debarasat
niciodatã de chipul lor inegalitar de indemnizaþie pen-
tru supunere acordatã celor mai slabi. Cu toate aces-
tea, în ciuda naturii lor condescendente, au luat-o re-
pede înaintea drepturilor precedente în ochii maselor
de europeni“ (p. 34, t. n.). Hermet dezvoltã, în conti-
nuitatea logicã a reflecþiei sale, o criticã a Statului-
providenþã al cãrui blocaj este contemporan cu sfârºi-
tul regimului democratic. Aceastã coincidenþã în timp
nu este o întâmplare. Autorul subliniazã acest lucru
atunci când, spre exemplu, se întreabã cu privire la
alegerea pe care ar face-o cetãþenii dacã ar fi în situa-
þia de a alege între drepturile juridice ºi politice ºi,
respectiv, cele sociale ºi economice. Probabilitatea ri-
dicatã ca ei sã opteze pentru cele din urmã indicã fap-
tul cã pentru ei democraþia trebuie sã se legitimeze de
fiecare datã prin promisiuni a cãror spiralã nu mai
poate fi întreþinutã de stat; or, „pe plan practic, demo-
craþia ºi-a atins limitele. Este singurul regim care este
obligat sã se legitimeze la toate alegerile. Promisiuni-
le constituie carburantul ei. La început, s-a promis su-
fragiul universal masculin, apoi votul pentru femei,
apoi scãderea vârstei pentru dreptul de vot — toate
acestea nu costau prea mult. Apoi, s-a promis demo-
craþia socialã: asigurãri de sãnãtate, pensii, securitate
socialã în general. Acum, democraþia ajunge la
fundul sacului de promisiuni realizabile. Declinul de-
mocraþiei — ºi nu este o coincidenþã — însoþeºte
sfârºitul Statului-providenþã“2.

Ruxandra Luca



Aceastã lucrare reaminteºte cititorului cã Axel
Honneth* este unul dintre cei mai importanþi autori
contemporani care au dezvoltat ºi investigat concep-
tul de „recunoaºtere“ ca fundament al studiilor sale
privind teoria criticã, cu referire la societatea contem-
poranã. Ca unul dintre cei mai importanþi filosofi
sociali ºi politici din lume la ora actualã, un simbol al
dezvoltãrilor actuale din teoria criticã, precum ºi
pentru ªcoala de la Frankfurt, Axel Honneth prezintã
lumii un exemplu teoretic pentru analizele critice ale
societãþii ºi politicii lumii de astãzi.

Astfel, toate aspectele fundamentale, conceptele
ºi temele din teoria criticã de azi sunt situate ºi puse
în perspectivã istoricã în aceastã lucrare. Volumul re-
prezintã o continuare a unei lucrãri anterioare, intitu-
latã Struggle for Recognition (Lupta pentru recu-
noaºtere), unde filosofia moralã ocupã un loc central
în contextul acestor discuþii. Lucrarea constã din trei
pãrþi: partea I — „Finalitãþile filosofiei sociale“,
partea a II-a — „Moralitate ºi recunoaºtere“ ºi partea
a III-a — „Probleme ale filosofiei politice“. Pornind
de la aceastã structurã, se poate înþelege deja în mod
intuitiv faptul cã autorul pune un accent deosebit pe
relaþionãrile dintre dimensiunea moralã ºi conceptul
de recunoaºtere în filosofia socialã ºi politicã. Încã
din prima parte, în secþiunea intitulatã „Patologiile
socialului: trecut ºi prezent în filosofia socialã“,
Honneth aratã cã toate varietãþile reflecþiei valoroase
sociale ºi filosofice au ca origine o criticã a civiliza-
þiei, aºa cum o regãsim pentru prima oarã la Jean-
Jacques Rousseau, care a avut un rol hotãrâtor în in-
fluenþarea acestor demersuri ulterioare. Scopul lui
Honneth este de a evidenþia atât trãsãtura de inter-
disciplinaritate a domeniului filosofiei sociale origi-
nate în critica civilizaþiei, cât ºi specificitatea sa.
Acesta observã cã în lumea vorbitoare de limbã ger-
manã acest domeniu a devenit destul de superficial ºi
înºelãtor, în timp ce în lumea anglo-saxonã el se con-
stituie doar ca subspecie a filosofiei politice. Din
aceastã perspectivã, filosofia socialã ar trebui sã fie
„preocupatã de determinarea ºi discutarea proceselor
de dezvoltare socialã, care pot fi interpretate ºi ca
dezvoltãri greºite (Fehlentwicklungen), tulburãri sau
«patologii sociale»“ (p. 4).

De la filosofia socialã la sociologie, întregul „se-
col XX s-a aflat sub semnul lucrãrilor lui Marx ºi
Nietzsche“ (p. 18) ºi, de asemenea, considerând ºi
contribuþia pãrinþilor fondatori ai sociologiei, acest
secol a evoluat vertiginos spre experienþele istorice
traumatizante reprezentate de fascism ºi stalinism.
Astfel, în demersul de definire a domeniului, per-
spectiva istoricã este consideratã importantã între
acelea care pun în evidenþã propoziþiile definitorii ºi

întrebãrile specifice filosofiei sociale. Pe de o parte,
filosofia socialã investigheazã anume ce împiedicã
membrii societãþii sã trãiascã o „viaþã bunã“ ºi, în
acelaºi timp, oferã oportunitatea reflecþiei (Reflexion-
sinstanz) asupra criteriilor care definesc formele
vieþii sociale de succes. În aceastã perspectivã, auto-
rul identificã anumite similaritãþi între lucrãrile tim-
purii ale lui Foucault ºi lucrãrile lui Nietzsche, Weber
ºi Adorno, descriind viaþa umanã disciplinatã ºi
corpul disciplinat, necesare pentru un curs raþional al
vieþii, orientat cãtre un scop. În ceea ce priveºte ceea
ce s-a desemnat prin „perspectivism“ la Michel Fou-
cault, adicã afirmaþia potrivit cãreia adevãrul propo-
ziþiilor cunoaºterii poate fi evaluat numai în termeni
ce precizeazã cât de larg acceptate social sunt aceste
propoziþii (soziale Durchsetzung), acesta poate fi în-
scris într-un traseu teoretic care se întinde de la Ri-
chard Rorty la Judith Butler ºi care s-ar defini prin
afirmaþia urmãtoare: „fiecare context este de naturã
sã transcendã normele care îl reglementeazã — ºi în
special fiecare referire la natura umanã — nu face
decât sã ascundã o construcþie care implicã puterea“
(p. 40).

În ceea ce priveºte criteriile etice care pot deter-
mina patologiile sociale, Honneth îmbrãþiºeazã o per-
spectivã antropologicã ºi istorico-filosoficã, pe tra-
seul intelectual descris de teoriile lui Rousseau, He-
gel, Marx, Adorno, Plessner, Arendt, cu un interes
critic special pentru Habermas, alãturi de Foucault ºi
Charles Taylor, aceºtia de pe urmã fiind vãzuþi ca cei
mai importanþi trei contributori la filosofia socialã
din zilele noastre (p. 42). Din moment ce scopul cla-
sic al filosofiei sociale este acela de a fi capabilã sã
estimeze aspectele legate de viaþa socialã bunã ºi deci
cele relaþionate cu patologiile sociale, într-o manierã
de transcendere a contextului care nu se mai susþine,
viziunea lui Axel Honneth presupune propunerea
unui viitor al demersului filosofiei sociale legat mai
strâns de antropologia socialã formalã ºi „slabã“.

Atunci când discutã posibilitatea evidenþierii unei
critici a societãþii, autorul investigheazã în special
lucrarea Dialectica Iluminismului pentru a dovedi cã
aceasta rãspunde cerinþelor metodologice ridicate de
o formã alternativã de criticã socialã, deschizând noi
orizonturi de semnificaþie ºi evidenþiind caracterul
patologic al relaþiilor sociale curente. Dialectica Ilu-
minismului „ne provoacã sã percepem segmente ale
lumii ºi vieþii noastre aparent familiare într-o manierã
diferitã, astfel încât sã putem deveni mai atenþi la ca-
racterul patologic (prezentat de aceste relaþii socia-
le)“ (p. 59). În aceastã manierã funcþioneazã ºi apelul
frecvent la investigaþiile care utilizeazã mitul lui
Odiseu spre exemplu, înþelegând mai bine modul în
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care evenimentele familiare reuºesc sã plaseze asupra
fiecãruia dintre noi o povarã suplimentarã. Astfel,
ceea ce era considerat ca fiind natural ºi imposibil de
pus sub semnul întrebãrii poate deveni acum, în
aceastã luminã, ceva monstruos care trebuie inves-
tigat în regim de urgenþã. În acelaºi scop este folositã
ºi identificarea acelor „dispozitive“ retorice denumite
„chiasm“ evidenþiate pentru a determina printr-o ast-
fel de analizã colapsul familiaritãþii combinaþiilor
convenþionale de semnificaþie. Din perspectiva inter-
pretãrii lui Honneth poziþia lui Horkheimer ºi Adorno
se apropie de aspectele prezente în lucrãrile lui
Derrida privind „urma“ ºi deconstructivismul.

Din punct de vedere metodologic, demersul lui
Honneth este în mod clar ancorat în moºtenirea teo-
reticã hegelianã, precum ºi în tradiþia particularã a
teoriei sociale elaborate de ªcoala de la Frankfurt.
Autorul identificã în acest context ºi centrul de greu-
tate al demersului sãu teoretic, ºi anume „dinamica
socialã a lipsei de respect“ pornind de la o „minu-
þioasã demarcaþie (a poziþiei sale) în raport cu teoria
comunicãrii elaboratã de Habermas“ (p. 64). Astfel,
Honneth se apleacã în mod deosebit asupra ideii de
paradigmã a comunicãrii (care ar avea de-a face cu o
comunicare a sentimentelor care însoþesc experienþa
personalã a lipsei de respect din partea celorlalþi sau
a societãþii, cum ar fi cele de ruºine, mânie sau indig-
nare) care ar trebui sã fie „conceputã nu în termenii
unei teorii a limbajului, ci în termenii critici ºi filo-
sofici ai unei teorii a recunoaºterii... Sentimentele de
nedreptate care însoþesc formele structurale ale lipsei
de respect reprezintã un aspect preteoretic, pe baza
cãruia, critica relaþiilor de recunoaºtere îºi poate
identifica mai clar propria perspectivã teoreticã asu-
pra realitãþii sociale“ (p. 67). Ca urmare, el susþine cã
aºteptãrile corelate cu recunoaºterea socialã aparþin
unei structuri a acþiunii comunicative ºi cã, în acest
sens, pragmatica universalã elaboratã de Habermas ar
trebui sã fie înlocuitã cu o concepþie antropologicã,
pentru a explica propoziþiile normative fundamentale
care cãlãuzesc interacþiunea socialã. Din perspectiva
adoptatã de Axel Honneth, realitatea socialã este pre-
zentatã în mod critic, în ceea ce aceasta are inadecvat
în raport cu posibilitatea ºi capacitatea de a prezenta
o ofertã satisfãcãtoare a experienþei recunoaºterii.
Atâta vreme cât filosoful nu poate fi sigur cã un de-
mers critic similar este îmbrãþiºat ºi de victimele lip-
sei de respect, el nu îºi poate concepe teoria în ter-
menii lui Horkheimer, dat fiind cã teoria criticã este o
expresie intelectualã a unui proces de emancipare
deja demarat. În schimb, teoria criticã aºa cum o utili-
zeazã Honneth avanseazã problema legatã de „modul
în care se poate constitui cultura moralã pentru a le
oferi celor care ajung victime, celor lipsiþi de respect
ºi ostracizaþi forþa individualã de a-ºi prezenta în mod
articulat experienþele în sfera publicã democraticã,
mai degrabã decât sã le trãiascã ºi sã le transpunã în
fapt într-o contraculturã a violenþei“ (p. 78).

În acest sens, autorul se ocupã de ideile lui
Dewey în cea de-a treia parte a volumului, pentru a
discuta democraþia ca pe o formã de cooperare re-
flexivã, dezvoltând o interpretare dupã Dewey a de-
monstrat cã toþi membrii societãþii democratice, fie ei
ºi marcaþi de „individualism“, datoritã democraþiei,
sunt totuºi capabili sã constituie o comunitate. Acesta
citeazã ideea potrivit cãreia „existã un anumit indi-
vidualism în democraþie care nu se regãseºte în aris-
tocraþie; dar acesta este unul etic, nu unul numeric;
este un individualism al libertãþii, al responsabilitãþii,
al iniþiativei, în direcþia ºi în vederea atingerii unui
ideal etic, iar nu un individualism al fãrãdelegii“ (p.
224). Astfel, Honneth se delimiteazã de noþiunea ori-
ginarã de democraþie organicã, evidenþiind traseul
valorilor raþionale ale procedurilor democratice, cu o
atenþie deosebitã acordatã dimensiunii epistemolo-
gice, dar ºi cu mult interes pentru discuþia teoreticã
din jurul comunitãþii de valori din democraþie. Inte-
resant este ºi faptul cã în interpretãrile critice propuse
de Axel Honneth, ideea de cooperare socialã a lui
Dewey apare ca un fel de diviziune a muncii pe un alt
plan, mai larg decât cel strict economic, ºi în condi-
þiile unei justiþii (sociale ºi politice) împlinite. În
acest fel, „teoria democraþiei a lui Dewey conþine un
rãspuns care deschide o a treia posibilitate între opi-
niile false ale unui republicanism supraeticizat ºi un
proceduralism sterp, ºi anume surprinderea vieþii de-
mocratice etice ca rezultat al experienþei pe care toþi
membrii societãþii ar putea s-o aibã dacã se rapor-
teazã unii la ceilalþi pe considerente ºi poziþii de co-
operare în cadrul unei juste organizãri a diviziunii
muncii“ (p. 235).

Volumul se încheie cu o interesantã confruntare
de idei între liberali ºi comunitariºti, în virtutea ideii
pe care ºi unii ºi alþii o împãrtãºesc despre importanþa
comunitãþii sociale a valorii sau despre o formã de
viaþã culturalã, consideratã obligatorie, pentru ca
funcþionarea societãþii sã nu devinã incertã. Honneth
propune conceptul de „comunitate posttradiþionalã“
pentru a clarifica disputa dintre liberali ºi comunita-
riºti. Acesta vede în conceptul de „comunitate“ mo-
delele utile de integrare socialã pentru ca indivizii sã
se recunoascã unii în alþii în ceea ce priveºte realizã-
rile ºi capacitãþile lor, în baza unei noþiuni comune de
valoare datoratã unui „pattern de recunoaºtere repre-
zentat de stimã ºi validare mutuale“ (p. 258). Ca ur-
mare, o stimã „simetricã“ manifestatã între indivizi
separaþi ºi autonomi devine o presupoziþie centralã
pentru relaþiile sociale ºi o cerinþã preliminarã pentru
solidaritate. Stima mutualã este relevantã aici în apre-
cierea valorii capacitãþilor ºi caracteristicilor celor-
lalþi care sunt necsare ºi chiar decisive pentru îndepli-
nirea unei activitãþi comune. Astfel, într-o asemenea
comunitate posttradiþionalã percepþia cu privire la
relaþiile sociale este de naturã sã deschidã „acel ori-
zont în care competiþia individualã pentru stima so-
cialã se regãseºte eliberatã de umbra îndureratã tradi-
þionalã ºi neperturbatã de experienþe de dispreþ“ (p.
261).
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Acest volum, bine structurat ºi argumentat, este
pentru cititor unul de familiarizare cu o literaturã bine
stãpânitã, reuºind astfel sã fie ºi convingãtor în a ilus-
tra ideea lui Kurt Lewin, ºi anume cã nimic nu este
atât de practic cum este o teorie bunã.

Cartea propune o cãlãtorie în lumea contempo-
ranã a cercetãrii din educaþie, în special din învãþã-
mântul superior, pornind de la investigarea bazelor
filosofice ºi epistemologice ale teoriilor pe care se
sprijinã metodologiile, pentru a permite realizarea
unor proiecte de cercetare deopotrivã mai utile, mai
inovative ºi mai bine concepute.

Adresatã unui segment larg de studenþi, profe-
sori ºi cercetãtori, volumul reprezintã un dialog inte-
resant între filosofia vieþii cotidiene ºi cea care se aflã
„la lucru“ în învãþãmântul superior. Studiul insistã
asupra istoriei ºi filosofiei cunoaºterii, analizând în
mod critic diferitele tradiþii de investigare (poziti-
vism, testarea ipotezelor, realism, „interpretativism“
ºi postmodernism), dând ocazia cititorilor, în acelaºi
timp, sã se orienteze în ceea ce priveºte interpretarea
proiectelor de cercetare, întocmirea acestora, sau chiar
încurajându-i sã iniþieze propriul demers investigativ.

Cartea oferã o relatare clarã despre orizontul mo-
dern ºi cel postmodern de abordare a aspectelor edu-
caþionale ºi, în special, cunoaºterea. Din prezentarea
relevantã care se regãseºte în lucrare am selectat ma-
rile momente. Astfel, Talcott Parsons (1937, 1951) a
fost printre primii care au analizat funcþia instituþiilor
de educaþie din societatea modernã. El a discutat
ideea antropologicã referitoare la faptul cã modelele
(patterns) de interacþiune socialã au consecinþe clare
într-o funcþionare mai mult sau mai puþin adecvatã a
societãþii. Cel mai important aspect dintre cele care
privesc instituþiile de educaþie este acela cã valorile ºi
normele împãrtãºite în societate, precum ºi mijloa-
cele alese pentru atingerea scopurilor, dicteazã
funcþionarea societãþii ca sistem. În schimb, Gadamer
(Truth and Method, London, Sheed and Ward, 1979)
a plasat accentul nu pe funcþionarea sistemului, ci pe
interacþiunea dintre oameni ºi, mai mult decât atât, pe
conversaþie. Din perspectiva sa, conversaþia îi face pe
oameni capabili sã se înþeleagã unii pe alþii, dar ºi sã
se deschidã unii cãtre ceilalþi. La acest autor cunoaº-
terea însãºi este conceptualizatã în orizontul înþele-
gerii. Cunoaºterea trebuie sã treacã prin stadii inter-
mediare cum ar fi acelea marcate de prejudecatã, im-
plicare ºi înþelegere. Dupã cum observa Bernstein
(1991), jocul care are loc în cadrul dialogului ºi nu
pur ºi simplu acordul face ca ideile sã fie inteligibile
fãrã sã fie absolut necesar ca oamenii sã ºi fie de
acord unii cu ceilalþi (deºi Gadamer sugerase deja
acelaºi lucru în lucrarea sa din 1979). Prin aceastã
perspectivã orizonturile de fuziune, precum ºi ele-

mentele de noutate ºi elementele mai vechi „încon-
tinuu cresc laolaltã pentru a realiza ceva cu o valoare
vie, fãrã a fi în mod explicit distinse una de cealaltã“
(p. 273).

O viziune mai sumbrã despre cunoaºtere, disto-
picã, este pusã în discuþie prin lucrarea lui Jean-Fran-
çois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report
on Knowledge (1984). Lyotard (în The Postmodern
Condition: A Report on Knowledge, Manchester,
Manchester University Press) aratã cã în postmoder-
nism cunoaºterea este un produs ºi, ca orice produs,
aceasta este fabricatã pentru a fi vândutã, consumatã
ºi/sau valorificatã în cadrul unor noi producþii ºi nu
este deloc un scop în sine (p. 4-5). Pe de altã parte,
acest „produs“ devine miza majorã în competiþia pen-
tru putere. Cu aceastã observaþie, distincþia devine nu
aceea dintre cunoaºtere ºi ignoranþã, ci aceea dintre
„cunoaºtere plãtitã“ (schimbatã într-un cadru zilnic
de menþinere a funcþionãrii societãþii) ºi „cunoaºterea
de investiþie“ („dedicatã optimizãrii proiectului“).

Volumul este relevant ºi pentru ºtiinþele sociale.
În ºtiinþele sociale se considerã cã, astãzi, societãþile
dezvoltate, societãþile cunoaºterii, nu numai cã încu-
rajeazã cercetarea, dar aceasta a devenit „un bloc de
construcþie-cheie în relaþionarea cu politicile publice.
Utilizarea dovezilor obþinute prin cercetare în formu-
larea ºi evaluarea politicilor publice a devenit rãspân-
ditã pe tot palierul serviciilor publice“ (p. 19). Chiar
mai mult, argumentaþia autorilor este convingãtoare
cu privire la faptul cã atât practicile bazate pe dovezi,
cât ºi cele informate de dovezi ale cercetãrii sunt de
asemenea ºi o modã în politicã. În cadrul acestei ar-
gumentãri trebuie sã se înþeleagã faptul cã în centrul
tuturor activitãþilor politice stã nevoia de legitimitate
ºi, în acest caz, vorbim despre o legitimitate obþinutã
prin intermediul prestigiului. Tentativele ºtiinþelor
sociale sunt astfel orientate în scopul de a-ºi ocupa
locul binemeritat în centrul demersului de realizare a
politicilor publice. Totuºi, într-un mod mai pronunþat
în societãþile cunoaºterii, guvernele tind sã înþeleagã
sau, cel puþin, cele mai multe guverne încep sã înþe-
leagã imperativul de a-ºi revizui ºi chiar revoluþiona
relaþiile cu comunitatea de cercetare din domeniul
ºtiinþelor sociale.

Deºi realizarea politicilor publice este arareori
un proces pe de-a-ntregul raþional, autorii volumului
subliniazã diverse modelãri precum ºi ocaziile în care
decidenþii ºi designerii de politici publice ajung sã
recurgã la folosirea dovezilor obþinute prin cercetare
ºtiinþificã. Mai întâi avem modelul bazat pe cunoaº-
tere, derivat din ºtiinþele exacte, care aratã cã desco-
peririle ºtiinþifice exercitã o presiune pentru dezvol-
tarea cunoaºterii ºi pentru o folosire ºi mai intensivã
a cunoaºterii. În al doilea rând, modelul general de
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rezolvare a problemelor se referã la aplicarea rezulta-
telor ºtiinþifice, la luarea de decizii iminente. În al
treilea rând, modelarea interactivã limiteazã conse-
cinþele cercetãrii, în sensul cã cercetãtorii nu sunt de-
cât parte a unui proces complex de experienþe interre-
laþionate, de intuiþii politice, de presiuni politice, teh-
nologii sociale ºi presupuneri (educate). În al patrulea
rând, modelul politic considerã cercetarea ca pe un
fel de „muniþie“ politicã, utilã pentru sprijinirea unui
anumit punct de vedere. În al cincilea rând, modelul
tactic, implicã cercetarea în evitarea responsabilitã-
þilor ºi a reacþiilor stârnite de politicile publice nepo-
pulare. În al ºaselea rând, conform modelului ilu-
minist, se subliniazã cã, deºi indirect, cercetarea are
influenþe puternice ºi un impact cert.

Cartea reþine ºi interesanta idee cã nu se poate
rãspunde la întrebarea „Ce este educaþia?“ fãrã a
vorbi despre ce este cunoaºterea ºi în ce relaþie se aflã
cunoaºterea cu fiinþele umane ºi vieþile acestora.
Aceste aspecte de pe urmã trebuie relaþionate ºi cu
rãspunsul la întrebarea „Care este scopul universi-
tãþii?“. În acest demers de amploare, lucrarea valori-
ficã ºi contribuþiile unor autori ca Delanty (în „The
University in the knowledge society“, Organization,
8 (2), 2001, p. 149-154) ºi Blackmore (în „Is it only
«What works» that «counts» in the new knowledge
economies? Evidence-based practice, educational
research and teacher education in Australia“, Social
Policy and Society, 1(3), pp. 257-266), pentru a iden-
tifica principalele direcþii pentru viitorul universitãþii.
Teza liberalã deja încetãþenitã prezintã universitatea
ca pe un loc al (re)producerii culturale care ar trebui

sã fie protejat faþã de viaþa politicã, dar ºi de superfi-
cialitatea cu care încã se protejeazã astãzi „canonul“:
literatura „mãreaþã“ sau ºtiinþa „semnificativã“. Din
acestã perspectivã lucrarea se poziþioneazã relativ
critic faþã de teza postmodernã ce anunþã „sfârºitul“
universitãþii adus de „moartea“ autorului, dar ºi de
pierderea rolului emancipator al universitãþii odatã cu
fragmentarea cunoaºterii ºi prin separarea cercetãrii
de predare. Totuºi ideile postmoderne ale lui Lyotard
sunt citate fãrã nuanþãri deosebite.

Nuanþãri interesante apar însã odatã cu discuta-
rea tezei reflexivitãþii ce pune accent pe relaþia re-
flexivã dintre utilizatorii ºi producãtorii de cunoaº-
tere, ca în perspectiva lui Barnett (în Higher Educa-
tion: A Critical Business, Buckingham, Open Univer-
sity Press, 1997), ºi care ar merita dezvoltate. De ase-
menea, elemente interesante apar ºi în discuþia despre
teza globalizãrii, care subliniazã instrumentalizarea
universitãþii, cu o activitate acum condusã de valorile
pieþei ºi de tehnologiile informaþionale, deoarece uni-
versitãþile devin în zilele noastre niºte jucãtori im-
portanþi pe piaþa globalizatã a informaþiilor.

Volumul are calitatea de a evidenþia complexita-
tea demersului contemporan de cercetare, relevanþa ºi
utilitatea sa, mai ales printr-o conºtientizare care con-
siderã ºi aspectele postmoderne ale faptului cã pro-
cesul de cercetare se dovedeºte adeseori cu totul alt-
ceva decât menirea sa justã — doar încã un inconve-
nient pentru „canon“, administraþie, ideologie,
afaceri, piaþa liberã etc. Lecþia volumului este aceastã
evidenþiere a dimensiunii emancipatoare ºi de „împu-
ternicire“ a activitãþii de cercetare ºtiinþificã.

158 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 5

Autorul olandez Rob Riemen este fondatorul ºi
preºedintele Institutului Nexus, instituþie ce are ca
obiectiv principal susþinerea dialogului ºi dezbateri-
lor privind regândirea criticã a fundamentelor culturii
occidentale ºi promovarea umanismului ca expe-
rienþã de viaþã. În egalã mãsurã, atenþia sa se con-
centreazã ºi asupra problematicii înþelegerii, rede-
finirii ºi reevaluãrii demnitãþii ºi a responsabilitãþii
umane în vederea însuºirii lecþiilor trecutului în con-
textul actual al globalizãrii.

Lucrarea Nobleþea spiritului. Un ideal uitat cu-
prinde patru capitole scrise într-un stil viu, captivant,
clar ºi accesibil, dar totodatã bogat în semnificaþii ºi
avertismente: 1) Preludiu: Cinã la River Café; 2)
Lupta lui Thomas Mann; 3) Conversaþii inactuale pe
teme actuale; 4) Fii fãrã fricã!.

În esenþã, cele patru capitole ale cãrþii se structu-
reazã în jurul unor personalitãþi emblematice precum

Thomas Mann, Johann Wolfgang von Goethe, men-
torul sãu, sau al necunoscutului Joseph Goodman ºi
are drept suport pentru exprimarea ideilor conversa-
þiile reale sau imaginare, monologurile sau pole-
micile care vizeazã „trãdarea intelectualilor“, o temã
veche ºi totuºi actualã.

Într-o epocã tensionatã ºi adesea confuzã, cum
este cea pe care o trãim astãzi, o epocã marcatã de
crize în aproape toate domeniile, de comportamente
centrate pe consumism ºi mercantilism fãrã limite, de
relativism, mimetism, ipocrizie ºi intoleranþã, aceastã
carte poate fi consideratã de unii interesantã, deºi de
ficþiune, paralelã cu realitatea, iar de alþii o carte ne-
cesarã ºi valoroasã, chiar o carte-avertisment, un apel
de urgenþã pentru stoparea haosului moral din so-
cietatea actualã ºi pentru salvarea spiritului uman.
Dacã argumentele principale ale primei categorii de
cititori ar fi cã istoria oferã suficiente exemple de

Henrieta Aniºoara ªerban

Rob Riemen
Nobleþea spiritului. Un ideal uitat, traducere de Gheorghe Nicolaescu, Argument Vladimir Tismãneanu,
postfaþã Horia-Roman Patapievici, Bucureºti, Editura Curtea Veche, 2008, 170 p.



fapte imorale ºi evenimente care au ignorat total va-
lorile umanismului, cã spiritul a fost adesea îngenun-
cheat, capitulând în faþa „demonismului nihilist“, jus-
tificãrile autorului ºi ale susþinãtorilor lui vizeazã în
principiu încrederea în puterea spiritului ºi în valorile
autentice (libertatea, dreptatea, demnitatea umanã) de
a diminua suferinþa la nivel individual ºi de a curma
„barbaria din istorie“. De asemenea, raportate la pre-
zent, la „actualitatea rãului“ ºi, în mod concret, la rãz-
boiul declarat terorismului argumentele atrag atenþia
cã libertãþile dobândite cu efort ºi jertfe umane, chiar
libertãþile politice singure sunt insuficiente ºi inefi-
ciente fãrã un climat spiritual adecvat, asumat ºi trãit
de fiecare individ. Politicile culturale sunt prezente ºi
rãmân de regulã doar puncte în programele elec-
torale, se regãsesc cel mult în acþiuni festiviste, izo-
late atenþia fiind de obicei concentratã asupra inte-
reselor politice mai mult sau mai puþin partizane.

În primul eseu Riemen relateazã modul în care s-
a conturat ideea acestei cãrþi (întâlnirea cu Joseph
Goodman, prieten al fiicei lui Thomas Mann, Elisa-
beth Mann Borgese) ºi, deopotrivã, motiveazã ºi da-
toria sa moralã de a da o explicaþie tragicului eveni-
ment din 11 septembrie 2001. Rãspunsul sãu are în
vedere problema libertãþii ºi a adevãrului, fãrã de
care democraþia îºi erodeazã temeliile ºi, mai ales,
„actualitatea rãului“ care, potrivit interpretãrii date de
Walt Whitman, menþine prãpastia dintre „ideea de
America ºi realitatea americanã“ (p. 31). De remarcat
este faptul cã autorul respinge acele puncte de vedere
care susþin cã actul barbar de la 11 septembrie este în
fapt o consecinþã directã ºi meritatã a politicii ameri-
cane sau „o formã legitimã de protest“ a milioanelor
de oameni sãraci, victime ale violenþei ºi exploatãrii,
încurajate de politica externã americanã. Ieºirea din
acest apãsãtor sentiment, aprecieazã autorul, este
educaþia ºi cultura, respectiv „nobleþea spiritului“,
potrivit lui Goodman (inspirat la rândul lui de
Thomas Mann ºi cele 16 eseuri despre problema
umanitãþii ºi Walt Whitman) ºi nu rãzboiul împotriva
terorismului.

În partea a 2-a autorul situeazã în centrul reflec-
þiei pe Thomas Mann ºi principiile gândirii sale.
Apreciat drept un fidel apãrãtor al umanismului,
scriitorul german a fost preocupat dintotdeauna de
fundamentul spiritual al naturii umane, de esenþa
condiþiei umane ºi foarte puþin de dimensiunea ºi vii-
torul politic al societãþii. De altfel, în Consideraþiile
unui apolitic, Thomas Mann îºi dezvãluia scepticis-
mul faþã de rezultatele concrete ale democraþiei ºi
faþã de necesitatea legãturii dintre politicã ºi culturã.
În acelaºi timp, acorda o importanþã deosebitã liber-
tãþii interioare mai mult decât libertãþii politice ºi
credea mai în formarea personalã, spiritualã ºi moralã
decît în orice formã de angajament social. De ase-
menea, a atenþionat asupra pericolului „politizãrii
spiritului“ ºi a condamnat vehement iluzia omului ºi

a societãþii perfecte, obsesia eternitãþii ºi a adevãrului
absolut. Ceea ce se impune astãzi, prin conexiune cu
ideile lui Thomas Mann, este „o nouã receptivitate la
nobleþea spiritului uman“ (p. 70), singura în mãsurã
sã ofere lumii de azi, decadentã ºi distorsionatã, noi
orizonturi de afirmare ºi împlinire. Aceasta este con-
vingerea ºi crezul lui Rob Riemen ºi, cu siguranþã,
speranþa încã vie a multora dintre noi.

Capitolul al 3-lea, Conversaþii inactuale pe teme
actuale, are ca temã centralã degradarea condiþiei
umane ºi „ruinarea umanismului“, douã procese alar-
mante, generate, pe de o parte, de pretenþia deþinerii
monopolului asupra adevãrului obiectiv ºi absolut,
iar pe de altã parte de impunerea regimurilor politice
autoritare ca mijloc de instituire a societãþii perfecte.
Concret, s-a ajuns la pierderea demnitãþii umane ºi la
indiferenþã faþã de celãlalt, la epoca maselor contro-
late ºi manipulate, la „rebarbarizare“, prin sacrifi-
carea libertãþii, a dreptãþii ºi adevãrului pe „altarul
violenþei ºi al puterii dictatoriale“ (p. 83). Un spaþiu
important este rezervat de Riemen ºi problemei le-
gate de „trãdarea intelectualilor“ în condiþiile în care
se ºtie cã lumea acestora este departe de a fi imunã la
„alinieri doctrinare ºi angajamente politice“. Conver-
saþia dintre A. Malraux, J.P. Sartre, A. Camus, A.
Koesler ºi M. Sperber privind rolul intelectualilor ºi
implicarea lor în viaþa socialã ºi politicã este rele-
vantã pentru susþinerea argumentelor autorului. Aces-
ta, asemenea altor autori precum Czeslaw Milosz
(Gândirea captivã) sau Mark Lilla (Spiritul nesã-
buit), susþine cã aceastã atitudine de „tiranofilie“ tre-
buie contextualizatã, chiar dacã intelectualii au ten-
dinþa, în general, de a transforma propria autoritate
spiritualã în putere efectivã. Regele-filosof rãmâne
un ideal menit sã atragã atenþia cã sufletul uman nu
este privat de înclinaþii tiranice. În acest sens, se ºtie
cã ideologiile au speculat vanitatea intelectualilor ºi
au minimalizat responsabilitatea acestora în a „exila“
tiranul interior ºi în „a îngrãdi orice cale de acces la
putere a tiranului din exterior“ (p. 112).

În ultimul capitol, intitulat Fii fãrã fricã!, autorul
cãþii aduce în prim-plan douã tipuri de atitudine ra-
portate la ideea de om ºi demnitate umanã. În faþa
„nihilismului valorilor“, exprimat de Nietzsche într-
un monolog tulburãtor, Riemen prezintã curajul fizic
în faþa morþii a doi apãrãtori ai valorilor umanismu-
lui, celebrul Socrate ºi Leone Guinzburg, evreu rus
torturat ºi omorât de naziºti. Dacã în cazul lui Socrate
ideea de om ºi nobleþe a spiritului rãmân vii în con-
ºtiinþa epocii, în cel al evreului rus apare tulburãtoa-
rea îndoialã asupra puterii spiritului de a împiedica
instalarea rãului în lume „prin forþa de seducþie a pu-
terii“ (p. 167). Oricâte piedici sau îndoieli ar exista,
încrederea în puterea spiritului nu trebuie abando-
natã. Acesta este mesajul principal al cãrþii lui Rob
Riemen, o carte numai aparent inactualã, interesantã
ºi mobilizatoare.
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Dr. Dorel Bahrin a publicat recent un tratat uni-
versitar de administraþie publicã. Amplitudinea ºi di-
versitatea temelor abordate sunt relevate imediat de
chiar cuprinsul volumului alcãtuit din cinci pãrþi, dupã
cum urmeazã: I) Generalitãþi privind administraþia
publicã (p. 9-180); II) Autoritãþile care concurã la
realizarea administraþiei publice (p. 181-216); III)
Administraþia publicã de stat (p. 217-259); IV) Ad-
ministraþia publicã localã (p. 269-333); V) Politici
publice (p. 339-421); Anexe; Bibliografie.

Sub raportul angajamentului sãu teoretic nor-
mativ, autorul asumã din capul locului independenþa
„relativã“ a administraþiei publice (un „principiu-de-
ziderat“), date fiind ubicuitatea ºi omnipotenþa politi-
cului în societatea actualã.

Cât priveºte tipologia clasei politice din Româ-
nia, în durata lungã a istoriei ei, aceasta poate fi,
uneori, „olimpianã“, societatea româneascã benefi-
ciind astfel de „momente astrale“, precum a fost Ma-
rea Unire de la 1918; „mediocrã“ — mai tot timpul;
dar ºi distructivã, „demolatoare“, atunci când in-
strumenteazã tulburãri civile, „mineriade“; ºi, în fine,
„cabotinã“ („forma cea mai periculoasã!“, avertizea-
zã autorul), atunci când mimeazã urmãrirea „binelui
general“, înºelând în felul acesta cetãþenii: „Se ridicã
problema dacã, funcþie de tipul de politicã fãcutã, ad-
ministrarea treburilor publice poate deveni perfor-
mantã sau, dimpotrivã, poate sã îmbrace o formã de
cabotinism feroce“ (p. 8).

Dupã cum aratã autorul, încã din antichitate ma-
rile culturi ºi civilizaþii (mesopotamianã, indianã, chi-
nezã, egipteanã, persanã, greacã, romanã) s-au putut
dezvolta printr-o bunã administrare a „treburilor pu-
blice“. Împãraþii romani, ajutaþi de juriºti, au impus
Pax Romana (pace, ordine, eficienþã politico-admi-
nistrativã, prosperitate, dreptul persoanei ºi al pro-
prietãþii, toate opuse „barbariei“ ºi rãzboiului). Admi-
nistraþia era organizatã în mod eficient, statul roman
asigurând pacea ºi ordinea internã (prin armatã ºi in-
stituþiile juridice), comunicaþiile (terestre ºi mariti-
me) ºi o bunã colectare a impozitelor. Provinciile
romane, dar ºi municipiile (cetãþile), se bucurau de o
largã autonomie. Roma, care avea la apogeul sãu
peste 1 milion de locuitori, acorda „protecþie socialã“
celor mai sãraci dintre ei — „plebea“ (cca. 200.000)
—, constând dintr-o raþie lunarã gratuitã de grâu, ulei
ºi alte alimente.

Autorul îºi reþine cu greu o comparaþie între Im-
periul Roman ºi Uniunea Europeanã actualã, cãci,
într-adevãr, pot exista similitudini. Pax Romana —
un spaþiu al pãcii, ordinii, civilizaþiei, prosperitãþii, al
drepturilor persoanei ºi proprietãþii; Uniunea euro-
peanã — o entitate politicã (proiectatã, deocamdatã)
ca un spaþiu al libertãþii, prosperitãþii ºi justiþiei (p.
13).

În orice caz, organizarea administrativã a Impe-
riului Roman a rãmas un model în întregul Ev Mediu

ºi chiar în epoca modernã ºi contemporanã. Sub
Carol cel Mare (768-814), Sfântul Imperiu Roman de
Naþiune Germanã, care stãpânea aproape întreg teri-
toriul Germaniei de astãzi, tot teritoriul Franþei ºi al
Italiei actuale pânã la Roma, a fost prima adminis-
traþie centralizatã a Europei dupã prãbuºirea Imperiu-
lui Roman de Apus din anul 476.

În zorii epocii moderne, în Imperiul Habsburgic
(1804-1918), cuprinzând 11 naþionalitãþi europene,
s-au dezvoltat economia ºi infrastructurile moderne.
Pentru oraºul Timiºoara, de exemplu, apartenenþa la
Imperiu (din 1716) a însemnat: telefon (1881), ilumi-
nat public electric (1884), asfaltarea principalelor
strãzi (1895), tramvaiul electric (1899), dar ºi dis-
ciplinã administrativã, cãrþi funciare la zi, fiscalitate
corectã etc. ºi, în general, accesul la „valorile Occi-
dentului“ (p. 15).

De altfel, etimonul termenului „administraþie“
este lat. administer — „administrator“, „slujitor“. As-
tãzi, însã, noþiunea a acumulat trei înþelesuri princi-
pale: tip de activitate umanã; mod de organizare a
unei activitãþi; instituþie creatã sã îndeplineascã sar-
cini specifice. În sensul sãu cel mai general, adminis-
traþia constã în prestaþia unei persoane (fizice sau
juridice) „în folosul altuia“ (p. 70). Administraþia pu-
blicã, spre deosebire de cea privatã, „vizeazã satisfa-
cerea anumitor interese ale colectivitãþilor umane, cu
respectarea drepturilor ºi libertãþilor legitime ale
membrilor acestora” (Ibidem).

Administraþia publicã este ansamblul de instituþii
ºi activitãþi prin care sunt puse în aplicare legile.
„Administraþia publicã executã sarcinile încredinþate
de puterea politicã“, aratã pe bunã dreptate autorul.
„Atribuþiile administraþiei publice sunt stabilite de
puterea politicã, care prin aceasta îºi asumã rãspun-
derea conþinutului lor, chiar dacã ele au fost inspirate
de organele administrative. Administrarea treburilor
statului este una din formele fundamentale de rea-
lizare a puterii politice“ (p. 71). De altfel, în felul
acesta autorul conjugã perspectivele teoretice gene-
rale ale celor douã mari tradiþii de gândire în ºtiinþa
politicã: ªcoala francezã (ºtiinþa statului) ºi ªcoala
anglo-americanã (ºtiinþa puterii).

Cât priveºte politicile publice efective între-
prinse de Guvern prin intermediul administraþiei sta-
tului, „experienþa româneascã“ în aceastã materie
este destul de recentã, constatã autorul, întrucât abia
în legislatura 2001-2004 — „inspiraþi” de Rapoartele
anuale de monitorizare ale CE în vederea aderãrii la
UE – guvernanþii au început sã fie preocupaþi de
aceastã problematicã (p. 343). Înainte de aceastã
datã, ei par sã se fi aflat în situaþia acelui personaj al
lui Molière care „fãcea prozã fãrã sã ºtie“. Astãzi,
existã la nivelul Guvernului Unitatea centralã de po-
litici publice, înfiinþatã pentru a coordona politicile
publice ale ministerelor ºi ale celorlalte instituþii pu-
blice relevante.
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Ce sunt politicile publice? Autorul dezvoltã aici,
între altele, o perspectivã americanã consacratã: „su-
ma activitãþilor guvernelor, fie cã acþioneazã direct,
fie prin intermediul unor agenþii, care au o influenþã
asupra vieþii cetãþenilor“ (Guy B. Peters, American
Public Policy: Promise and Performance, New Jer-
sey, Chantam House Publishers, 1998).

De ce sunt necesare politicile publice? Prin inter-
mediul lor, Guvernul intervine în domeniile econo-
mic ºi social, în general. Iar raþiunile a acestei inter-
venþii pot fi grupate în douã mari categorii: 1. Guver-
nul intervine pentru a corecta „eºecurile pieþei“; cãci
„piaþa liberã are limitãri, neîmpliniri, imperfecþiuni“;
2. Guvernul promoveazã prin politici publice valorile
democratice fundamentale (libertatea, egalitatea,
dreptatea, drepturile omului) (p. 342). Iar problema-
tica „eºecului pieþei“ (market failure) este, într-ade-
vãr, deosebit de vastã. Pânã acum o jumãtate de se-
col, politica publicã era abordatã astfel: Piaþa com-
petitivã perfectã face posibilã alocarea cea mai efi-
cientã a resurselor într-o societate; sau, altfel spus, nu
este posibilã îmbunãtãþirea situaþiei (better off) unor
indivizi sau grupuri sociale fãrã a o înrãutãþi (worse
off) pe a altora. În realitate, astfel de rezultate optime
în alocarea resurselor sunt obstrucþionate de diferite
tipuri de „eºecuri ale pieþei“ precum dezechilibrele
macroeconomice, monopolurile ori „efectele exter-

ne“ (externalities). De aceea, guvernul trebuie sã
intervinã pentru a corecta eºecurile pieþei ºi a maxi-
miza bunãstarea generalã.

Astãzi, însã, linia principalã de argumentare este
alta; ea porneºte de la o chestiune într-adevãr ele-
mentarã: Cum sunt luate deciziile colective, în gene-
ral? — Acestea sunt luate de cãtre decidenþii politici
(policy-makers) — politicieni ºi birocraþi. În regimu-
rile democratice contemporane, alegãtorii nu decid în
mod direct asupra problemelor de interes public. Ei
aleg reprezentanþi politici care, la rândul lor, anga-
jeazã birocraþi care, în cele din urmã, pregãtesc ºi iau
deciziile care privesc politicile publice. Iar complexi-
tatea acestui sistem face astfel încât aceste decizii sã
nu reprezinte în mod necesar preferinþele cetãþenilor
înºiºi. Astfel apar „eºecurile statului“ (the state fai-
lures), contraparte a „eºecurilor pieþei“. Conduse de
actori interesaþi pe „piaþa politicã”, Guvernele actuale
se dovedesc adesea incapabile sã corecteze eºecurile
pieþei — ori, cel puþin, sã le corecteze la costuri mai
mici decât costurile eºecurilor pieþei înseºi, obiectiv
care, în realitate, este atât de greu de atins.

Iatã, schiþate doar aici, câteva dintre temele abor-
date ºi dezvoltate de tratatul publicat de dr. Dorel
Bahrin, teme majore pentru toþi cei interesaþi de pro-
blematica vastã a administraþiei publice moderne.
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