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Educaþia antisistem

„Omul are aproape întotdeauna nevoie de ajutorul semenilor sãi
ºi în zadar ar aºtepta acest ajutor numai de la bunãvoinþa lor.”

Adam Smith
„Din punct de vedere politic, lumea modernã, în care trãim astãzi,

s-a nãscut odatã cu primele explozii atomice.”
Hannah Arendt

Omenirea nu-ºi poate depãºi condiþia pentru cã de mii
de ani tiparul educaþional nu s-a schimbat. În mod însã
ciudat, percepþia este întoarsã pe dos: toþi sunt educaþi sã
creadã cã au ºanse egale de reuºitã în timp ce, prin ordinea
publicã (un fel de cordon cu care înfãºurãm putinþa de
înþelegere a fiecãruia), transmitem cã este normal, adicã
natural, sã conducã cei deosebiþi. Aceºtia au o aurã
strãveche fie provenitã din virtute – ceea ce ar fi oarecum
natural –, dar ºi din convenþii elitare, rezervate la unu-doi la
sutã dintre oameni, promovaþi insistent de instituþii
propagandistice.

Nu ar fi suficient pentru a observa realitatea dacã nu
am reda dimensiunea frustã a societãþii actuale, care este
pervertitã  total de puþinãtatea culturii politice ºi de
precaritatea educaþiei în respectul regulilor civilizate. În furia
modernã a egalitãþii de ºanse, care funcþioneazã ca o cortinã
a adevãratei constituþii morale a oamenilor, se speculeazã
cu perversitate nevoia de diferit pentru a se obþine
(miraculos pentru model, dar catastrofal pentru umanitate)
alinierea la standarde comportamentale insistent prezentate
ca fiind posibile.

În fapt, nu se întâmplã ceva diferit de ceea ce se
întâmpla în Roma anticã, unde melodrama puterii a impus
chinograme seducãtoare ºi triade retorice ce ne-au marcat
voinþa de altitudine a înfãþiºãrii. Ceea ce este cu adevãrat
simptomatic (oricum fiind prea elocvent un precipitat al
accelerãrii nenaturale a hominizãrii cerute de proiectul
iluminist) nu stã în arderea etapelor spre o formulã
existenþialã ruptã de Naturã, ci în aºteptarea ca starea
superioarã sã fie atinsã inevitabil, fãrã sã se exerseze regulile
raþionale ale performanþei. Este, în esenþã, vorba de
aºteptarea postmodernã a mântuirii succesului, dupã reflexul
condiþionat de desenele animate, iar nu de ansamblul ideatic
al contextului menit sã declanºeze resorturile intime ale
identificãrii cu performanþa.

Într-un fel condamnabil, educaþia nu a ieºit din
preceptele antice, fixate cel mai bine de cãtre Platon, drept
iniþiere a celor aleºi (de soartã, de naturã, de zei, de oameni)
în timp ce experienþa politicã a devenit laboratorul de validare
a educaþiei elitare.

Eºecurile democraþiei (de la cele traduse prin
permisivitatea cãii totalitare pânã la cele ale dereglementãrii
moralei) nu sunt explicate decât ca efect direct al educaþiei

inegale în condiþiile propovãduirii egalitãþii de ºanse.
Conºtiinþa îndreptãþirilor într-o societate constituie însãºi
chintesenþa modelului democratic. Disparitãþile educaþionale
au drept expresie gradarea intensitãþii în privinþa apelului
raþional la roluri sociale, mai ales la conºtienþa dinamicii
responsabilitãþilor ºi îndreptãþirilor. Fundamentul acestei
dinamici conþine ingredientul care-l cimenteazã numit
discernãmânt. Or, problema discernãmântului este
deopotrivã o þintã  a educaþiei ºi o rezultantã a acþiunii
sociale, iar în situaþia în care atât educaþia, cât ºi cetatea se
feresc de forþa reacþiilor conºtiente, raþionale, conþinute de
discernãmânt se submineazã trãirea democraþiei ca formulã
a egalitãþii de ºanse.

Formula educaþionalã a egalitãþii de ºanse conþine atât
criza egalitãþii, cât ºi orizontul concret al inegalitãþii, pentru
cã este o imposibilitate practicã sã se trezeascã în fiecare
om, fãrã excepþie, conºtiinþa responsabilitãþilor ºi
îndreptãþirilor. Conþinutul dual al egalitãþii de ºanse este
pus în evidenþã de sugestia lui implicitã: trebuie sã se
producã opþiunea individului pentru accesarea ºanselor
disponibile de egalitate. Dar ºi când se va întâmpla minunea,
abordarea ºansei se face din perspective  diferite ºi cu
forþe intelectuale diferite, atât de diferite încât ele chiar
definesc inegalitatea. În aceste determinãri democraþia
gliseazã spre metoda reprezentãrii, o formulã de
corectitudine politicã prin care se trage cortina elitarã peste
inegalitate.

Chiar ºi încadrarea  democraþiei reprezentative în
universul cuantic al teoriei moderne a suveranitãþii poporului
nu poate sã ascundã definitiv disfuncþionalitãþile treptelor
educative croite platonician ºi conservate de Iluminism (când
s-a simþit nevoia înfiinþãrii Societãþii Regale, bunãoarã).
Moda ºcolilor naþionale care consacrã tehnologia accesului
la lideranþã (la francezi, spre exemplu, prin Ecole National
d’Administration) indicã rezistenþa tipului platonician de
educaþie elitarã în epoca de maximã credinþã în avantajele
sistemului politic al democraþiei. În atmosfera elitarã (e.g. a
City College of  New York), s-au plãmãdit ideile privind
folosirea puterii în scopuri morale, inclusiv pentru schimbãrile
în forþã ale unor regimuri politice în numele unor valori
precum libertatea (ºi asta în situaþii în care emblema vieþii
internaþionale este democraþia). Sunt repere tangibile ale
viziunii tutelare asupra educaþiei în dezacord cu frontispiciul
de aºteptãri ale lumii normalizate prin acþiunea politicã.

Marin Dinu
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