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Neconvingătoarea uşurătate a fiinţei. Raţiune şi religie în subcultura creativă 

... deşi nu sper în mod serios că încercarea de a înţelege cum este posibilă raţiunea va face ca relativismul să fie mai 

puţin la modă.1 

Thomas Nagel  

 

1. Preliminarii 

În capitolul de început al lucrării Truth. A Guide (2005) , Simon Blackburn discută despre 

dezbaterea de sfârşit de secol al nouăsprezecelea dintre William Clifford şi William James 

privind statutul şi natura credinţelor. În 1877, Clifford, profesor de matematică la Cambridge,  a 

publicat un articol intitulat „The Ethics of Belief”. Textul a căpătat – şi păstrează – o anumită 

notorietate în cercurile filosofice datorită unei replici – „The Will to Believe” – publicate în 1896 

de filosoful american William James,  poate cel mai cunoscut susţinător al pragmatismului. 

Problema ridicată de Clifford este una clasică: să presupunem că Ignoranţiu crede cu sinceritate 

că animalele nu simt durere. Ignoranţiu crede acest lucru în ciuda faptului că la şcoală i s-au 

prezentat elemente de bază despre funcţionarea sistemului nervos la diverse specii. Mai mult, 

consecinţa convingerii respective este că Ignoranţiu loveşte fără milă orice animal îi stă în cale. 

Ce putem spune în aceste condiţii despre credinţa individului respectiv?  

Problema, în termeni abstracţi, este aceea de a evalua nenumăratele credinţe care ne 

caracterizează universul cognitiv şi care, cel puţin potenţial, ne ghidează comportamentul. 

Argumentaţia lui Clifford este limpede – nu avem dreptul să credem orice, oricum. Ataşamentul 

afectiv faţă de o credinţă, faptul că acea credinţă ar putea avea o genealogie specială (părinţii ne-

au transmis-o, să zicem), sinceritatea şi forţa credinţei sau alţi factori de acest fel nu sunt 

relevanţi pentru o evaluare serioasă. „Deoarece unele convingeri eronate sunt adesea susţinute la 

fel de puternic ca şi convingerile adevărate”, notează Bertrand Russell într-o lucrare clasică 

(1912/2004: 106), „este dificil de arătat cum ar putea fi ele distinse de convingerile adevărate.” 

Este însă imperativ, cel puţin în anumite zone ale vieţii noastre sociale sau private, să putem 

realiza astfel de evaluări. Ele întemeiază atitudinile şi comportamentul nostru, calitatea acestora 

                                                            
12000: 6, traducerea mea. 
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din urmă depinzând în mare măsură de calitatea fundamentului lor. De suficient de multe ori 

fundamentul este şubred, iar oamenii ajung să creadă cu tărie prostii; asemenea convingeri 

reprezintă un potenţial pericol. Iată ce spune Clifford: 

Nici o credinţă [belief] autentică, oricât de trivială şi fragmentară ar putea părea, nu este 

vreodată cu totul lipsită de importanţă; ea ne pregăteşte pentru acceptarea altora asemeni 

ei, le confirmă pe cele care deja îi semănau şi erodează alte credinţe. Astfel, treptat, ea 

deschide o cale ascunsă între gândurile noastre cele mai profunde, o cale care într-o zi 

poate duce către acţiunea propriu-zisă. (citat în Blackburn, 2005: 5, traducerea mea)  

Care este atunci criteriul de evaluare a credinţelor care ar trebui să exprime atitudinea 

circumspectă recomandată de Clifford? Previzibil, dacă acele credinţe şi – acest aspect este 

fundamental – modul de însuşire a lor respectă standarde raţionale.  

În acest capitol voi susţine teza deloc originală că raţiunea rămâne singurul arbitru legitim al 

credinţelor noastre. Nimic nu s-a schimbat de la Clifford încoace2. În contextul mai larg al 

lucrării de faţă, această teza va implica o critică aspră a anumitor asumpţii care stau la baza 

proiectului propus iniţial de Paul Ray şi Sherry Ruth Anderson (2000). Atitudinea ambiguă faţă 

de natura mai mult sau mai puţin raţională a unor credinţe şi relaxarea „pluralistă” în privinţa 

modului în care se ajunge la acele credinţe nu sunt de aplaudat. Dimpotrivă. Profilul schiţat 

subculturii creative în studiul american sugerează că raţiunea este văzută ca o dominantă a 

subculturii moderne, deci (?) oarecum prăfuită şi nepotrivită spiritului subculturii creative. Dar 

dacă speranţa „schimbării”, concept pe cât de vag, pe atât de des folosit în studiul menţionat, este 

ataşată de o redistribuire a raţiunii în rol secundar, avem toate motivele să vedem aici nu o 

speranţă, ci o ameninţare.  

Iată cum voi proceda. Voi începe prin a reaminti cititorului câteva elemente ale studiului 

american care a inspirat cercetarea şi volumul de faţă. Atitudinea critică din acest capitol nu 

implică o respingere a studiului realizat în România. Ea are rolul de a clarifica relaţia dintre 

acesta şi cercetarea din Statele Unite. Voi spune de ce cred că o cercetare a subculturilor din 

                                                            
2 De fapt, de la distincţia platoniciană dintre adevărul unei propoziţii şi justificarea credinţei că acea propoziţie este 
adevărată. Este adevărat că Pământul este rotund, dar dacă am ajuns să cred acest adevăr ca urmare a unui vis, sau 
pentru că îmi plac sferele, nu cred în mod raţional. Convingerea mea, deşi adevărată, este neîntemeiată. 
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România este utilă, mai ales dacă, metodologic, îşi asigură o distanţă sanitară faţă de 

angajamentele ideologice evidente în lucrarea lui Ray şi Anderson.  

Anumite dimensiuni – atribute deduse din seturi structurate de atitudini – caracterizează diferite 

(sub)culturi. Dimensiunea pe care o tratez aici este cea legată de raţiune şi (mai puţin) de religie. 

Pregătirea mea este filosofică, nu sociologică, aşa că voi încerca mai întâi să dau o minimă 

lămurire conceptului de raţiune, pentru a nu exista dubii asupra a ceea ce urmăresc. Textul de faţă 

are însă şi o substanţială componentă empirică. Rezultatele studiului descris în acest volum, deşi 

nereprezentative din punct de vedere statistic pentru populaţia României, pot fi utile pentru a 

cunoaşte rolul şi locul raţiunii în societatea noastră. Imaginea de aici nu este o imagine neclară, ci 

un fragment clar de imagine. Dacă la datele prezentate în această lucrare adăugăm rezultatele 

altor cercetări, putem avea încredere că ne apropiem de o imagine corectă.   

Presupunând că cercetarea sociologică a identificat în subcultura creativă o categorie validă, ce 

putem spune? Cum stau lucrurile – şi cum ar trebui să stea? Normativ, voi insista, ar trebui să 

apărăm exigenţa raţională atunci când (ne) evaluăm credinţe(le). Descriptiv, suntem departe de 

acest ideal, poate pe cale să travestim („rebranding”) acest eşec într-o normă a noii subculturi 

creative. Modul în care un grup valorizează gândirea raţională poate fi legat de rolul jucat de 

religie în acel grup. Nu este vorba de o legătură necesară, dar, în cazul pe care îl discut, voi 

susţine că ea funcţionează. Religiozitatea difuză atribuită subculturii creative este, din punct de 

vedere practic, mai uşor de acomodat atât cu principiile constituţionale ale unei republici laice, 

cât şi cu traiul într-o societate multiculturală. Dar această religiozitate semnifică şi degradarea 

anumitor practici publice în domenii cheie: politică, educaţie, sănătate. În încheierea acestui 

capitol voi discuta un exemplu – dezbaterea recentă privind manualele de biologie folosite în 

şcolile din România – care, asociat cu rezultatele sociologilor, indică unde ne situăm din acest 

punct de vedere. 

 

2. Cum să nu faci o descoperire 

Cititorul va fi aflat deja cum să recunoască „creativii culturali” şi se va fi întrebat dacă se numără 

printre ei. Cartea publicată în 2000 de Ray şi Anderson conţine în fond un astfel de test 

autoadministrat imediat după prefaţă. Să recapitulăm – aparţineţi subculturii creative dacă daţi 
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dovadă de: valori „verzi” şi stil de viaţă consistent cu acestea, implicare socio-politică 

semnificativă, dar preponderent locală, pe canale informale, simpatie pentru feminism, 

importanţă acordată reţelei sociale şi mai puţin carierei, xenofilie, deschidere către opinii şi 

practici „alternative” (de ex. în tratamentul medical), viaţă spirituală densă, dar mai degrabă 

neafiliată unui anumit cult. Această imagine de joasă rezoluţie este suficientă pentru ceea ce îmi 

propun. Plecând de la ea, să notăm câteva întrebări: 

a. Cum am ajuns la un astfel de portret? 

b. Ce face ca aceste trăsături să alcătuiască un chip? În termeni sociologici – constituie 

grupul care satisface aceste atribute o subcultură? 

c. Care este contexul în care abordăm primele două întrebări?  

Prin aceste întrebări vreau să semnalez câteva probleme grave ale proiectului original. Prima 

întrebare indică şi problema cea mai serioasă din punct de vedere metodologic. „Subcultura 

creativă” este un concept nou, introdus într-o zonă a teoriei sociologice pentru a explica, modela 

sau prezice un anumit set de fenomene. Conceptul captează în fond o presupusă descoperire. 

Există un grup de oameni care au anumite caracteristici – aceasta este afirmaţia fundamentală  a 

studiului lui Ray şi Anderson. Prin denumirea „subcultură creativă” ne referim tocmai la acele 

caracteristici. 

 Dar cum putem şti că am surprins ceva prin conceptul respectiv? Subculturile nu pot fi văzute 

prin telescop sau detectate în acceleratoare de particule. Totuşi, o descoperire în ştiinţă, în oricare 

ştiinţă, trebuie să respecte anumite criterii. Printre altele, un concept nu poate fi introdus ad hoc 

într-o teorie. Dacă nu ştim ce anume cauzează ploaia, iar apoi postulăm existenţa unei „origini a 

ploii” caracterizată prin faptul că produce ploaia, nu am descoperit nimic, ci ne-am redescris 

ignoranţa. Nu-mi este clar dacă descoperirea subculturii creative nu este o astfel de „descoperire”.  

Câteva elemente din cartea menţionată justifică această suspiciune. Cei doi autori susţin, în 

prefaţa lucrării (2000: xi-xii), că au avut la dispoziţie mai multe seturi de date, acumulate prin 

diferite metode (chestionar, interviu, focus grup). Acest fapt poate fi un avantaj, dar prezintă şi 

riscul de a aduna mere şi pere. Un capitol dedicat în mod serios metodologiei ar fi fost necesar, 

dar este drept că ipotetica sa prezenţă ar fi contrastat cu tonul militant al cărţii. Riscul amintit 
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devine mai limpede dacă ţinem seama de faptul că autorii insistă că cercetarea lor este una bazată 

pe „valori” şi nu pe categorii demografice clasice: 

Cele mai multe sondaje se mulţumesc să clasifice oamenii după categorii demografice: 

bărbaţi sau femei, negri sau albi, funcţionari [white collar] sau muncitori [blue collar], 

venit, educaţie. E familiar şi uşor de realizat. Dar acele categorii convenţionale prezintă 

doar o secţiune superficială din vieţile oamenilor. Rezultatele descrise aici de noi nu 

reflectă „datele demografice”. Cercetarea noastră este mai degrabă o cercetare bazată pe 

valori [values research], care are drept rezultat direct o imagine bogată, multi-

dimensională a ceea ce fac americanii şi a motivelor lor. (2000: 22, traducerea mea)  

Desigur, nu este vorba de superficialitatea celor mai multe sondaje, ci de faptul că respectivele 

categorii demografice, în ciuda unor limitări nesurprinzătoare, şi-au dovedit validitatea. De 

exemplu, ele sunt buni predictori ai intenţiilor de vot, sau ai comportamentului de cumpărare.3 

Putem spune acelaşi lucru despre un amalgam de metode şi date? Manevrele retorice din 

categoria „multi-dimensionalităţii” nu salvează nimic în acest caz; pentru a-l parafraza pe 

Wittgenstein, ele nu au primit în acest context vreo semnificaţie. Autorii americani ar putea avea 

dreptate sau s-ar putea înşela. Puţinul pe care ni-l spun despre aparatul conceptual şi metodologic 

folosit ne dă motive să privim afirmaţiile lor cu scepticism. 

Conceptul de subcultură creativă, aşa cum îl conturează Ray şi Anderson, este ad hoc şi în alt 

sens. Descoperirile autentice nu sunt sensibile la dorinţele şi preferinţele celei sau celui care 

realizează descoperirea. Descoperirile nu sunt invenţii. Oricât ne-am dori să descoperim un al 

doilea satelit natural al Pământului, acest lucru nu se poate întâmpla pentru că nu există un astfel 

de satelit. Poate acest al doilea satelit ar fi rezolvat problema iluminatului nocturn, dar, în 

condiţiile date, trebuie să găsim altă soluţie pentru această problemă. Schimbând planurile, putem 

nota tot felul de probleme importante ale societăţilor contemporane: poluare, discriminare pe 

criterii etnice sau de gen, corupţie, manipulare, consumerism, rutină. Este normal să ne dorim 

soluţii pentru aceste probleme, aşa cum ne dorim soluţii pentru iluminatul nocturn. Dar, aşa cum 

nu putem descoperi un corp ceresc inexistent care să ne lumineze nopţile, tot la fel nu putem 

postula existenţa unui grup de oameni pornit să rezolve toate aceste maladii moderne4. Uneori 

                                                            
3 Pentru o discuţie proaspătă legată de alegerile prezidenţiale americane, vezi Hacker 2008. 
4 Vezi şi capitolul „capitolul lui Vali” pentru o discuţie despre mesianism. 
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exact asta se întâmplă în discursul lui Ray şi Anderson şi acest fapt este atât de evident încât cei 

doi îl menţionează, cu o fermecătoare inocenţă metodologică.  

[Cei care aparţin subculturii creative] ne par indivizi remarcabili şi nouă. Ne-am gândit 

la asta şi ne-am întrebat cât de mult i-am idealizat sau în ce măsură ei înşişi şi-au schiţat 

autoportrete care să-i flateze. Ambele bias-uri sunt posibile, desigur, şi nu putem decât 

să sperăm că nu sunt foarte semnificative. (2000: 20) 

Restul cărţii arată însă fără dubiu că echidistanţa sau obiectivitatea sunt valori reacţionare – 

probabil „moderne” – pentru cei doi autori. În orice caz, nu este vizibil nici măcar un efort de 

temperare. Din păcate, replica europeană a studiului american, aflată sub egida Clubului de la 

Budapesta şi prezentată pe situl www.creativiculturali.it, are tot nuanţe de manifest („una nuova 

coscienza per un nuovo pianeta” ni se anunţă pe toate paginile sitului). Trebuie să menţionez aici 

că cercetarea realizată în România nu are legătură cu cele realizate de respectiva reţea europeană. 

Pentru a încheia discuţia legată de prima întrebare, să notăm că putem apela la încă un criteriu 

metodologic pentru a cântări calităţile unei cercetări ştiinţifice – sau chiar pe cele ale unei simple 

observaţii. Mă refer la hulita distincţie dintre fapte şi valori. Aşa cum am spus mai sus, cum am 

prefera să fie lumea nu determină cum e ea în realitate5. Putem citi această afirmaţie şi axiologic: 

valorile şi normele nu trebuie amestecate într-un efort de cunoaştere; cunoaşterea „cu tendinţă” 

nu este cunoaştere. Ca şi credinţele, descoperirile nu pot fi nici privatizate, nici naţionalizate, ci 

sunt evaluabile public, pe cât posibil în mod obiectiv. Altfel, ca în cazul de mai sus, nu este clar 

dacă facem ideologie sau sociologie. Spectre au mai bântuit, cel puţin prin Europa. 

Voi trata pe scurt celelalte două întrebări. Conceptul de subcultură a fost deja discutat în acest 

volum. Dubiile metodologice ridicate până acum pun sub semnul întrebării şi unitatea trăsăturilor 

atribuite subculturii creative. Este aceasta o categorie stabilă, mai ales dacă ţinem cont de 

scurtcircuitarea categoriilor demografice clasice? Chiar şi în textul lui Ray şi Anderson 

„creativii” sunt împărţiţi în două categorii – grupul-nucleu şi grupul verde – nefiind foarte clar 

dacă cele două subgrupuri pot forma un întreg coerent. Întrebarea este empirică, dincolo de aria 

mea de competenţă, aşa că nu pot decât să trimit cititorul la analiza sociologilor.  

                                                            
5 Deşi poate determina într-o oarecare măsură cum va fi lumea. Vorbim aici de acţiuni ghidate de preferinţe, sau 
chiar de self-fulfilling prophecies. 
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Ultima întrebare priveşte modalitatea de a importa o cercetare care pare bine ancorată într-un 

context special. Statele Unite nu seamănă cu România – nici istoric, nici politic, nici economic, 

nici rasial, nici religios şamd. Diferenţele ar putea fi suficient de mari încât să fie foarte 

improbabil ca o subcultură americană („decidedly American” 6, Ray & Anderson, 2000: 3) să 

aibă un echivalent românesc. Pe de altă parte, diferenţele pot fi privite comparativ – sigur putem 

găsi două state între care să existe diferenţe mult mai mari. Apoi, probleme precum poluarea 

mediului sau (in)justiţia socială sunt de natură globală şi putem intui că peste tot există oameni 

care le dau atenţie. Şi în acest caz este vorba de oportunitatea unei cercetări – poate merită să 

aflăm dacă avem şi noi „creativii” noştri. Dar spunând asta am trecut prea repede pe lângă 

întrebare. 

Deşi studiul din România a fost inspirat de lucrarea celor doi autori americani, el n-a importat şi 

instrumentele cercetării originale. Întrebarea privind existenţa unei anumite subculturi rămâne 

centrală, dar este necesar să ştim dacă maşinăria care ne ajută să răspundem la întrebare este 

funcţională. Dacă ne referim la un chestionar, oare vom putea compara răspunsurile la întrebări 

similare în SUA şi în România, de exemplu în ceea ce priveşte atitudinea faţă de religie? În 

această privinţă, dar şi în altele, precum perspectiva asupra vieţii politice, este destul de clar că 

diferenţele masive de context schimbă semnificaţia întrebărilor. Consecinţa este că valorile 

numerice în acest caz nu ar putea fi comparate. Chiar dacă valorile sunt egale, nu vom fi 

descoperit acelaşi lucru. În măsura în care zonele incomensurabile rămân enclave de mici 

dimensiuni, comparaţia de ansamblu, deci supravieţuirea caracteristicilor iniţiale ale aparatului 

teoretic care defineşte subcultura creativă, este posibilă. Nu am un răspuns nici  în această 

privinţă, ci doar o sugestie: comparaţia nu este atât de importantă, aşa că, dacă este cazul, îi 

putem tolera falimentul; important este să avem un studiu cu un suport teoretic solid, deparazitat 

ideologic, despre subculturile din România.   

Aceasta cred că este perspectiva corectă asupra cercetării de faţă. Spaţiul nostru public este 

adesea ocupat de dezbateri care nu pot fi clarificate sau tranşate din lipsa unor date credibile. O 

cunoaştere sociologică adecvată este fundamentală în această privinţă. Ce ştim despre românii 

care muncesc în străinătate dar care nu s-au stabilit încă acolo? Avem oare o subcultură emo? 

                                                            
6 Cei doi autori oscilează între caracterul global şi cel american al subculturii respective. 
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Cine sunt cei din spatele violenţelor de pe stadioane? Există, într-un sens încă de clarificat, o 

subcultură creativă românească? 

 

3. Raţiune şi credinţă în subcultura creativă 

Mai întâi o notă terminologică. În continuare voi folosi termenii „credinţă”şi „opinie” ca 

sinonime aproximative. Pentru că mă raportez la o bibliografie de limba engleză, trebuie precizat 

că cei doi termeni menţionaţi traduc englezescul „belief”. Contrastul relevant este cu termenul 

„faith”, care se referă în general la credinţă în sens religios. Vorbim aşadar de „a crede că...” şi nu 

de „a crede în...”. Conceptul de credinţă se va referi la o stare mentală cu conţinut propoziţional. 

Un individ care crede că cerul este albastru reprezintă mental ceva despre lume, anume că cerul 

este albastru. Putem exprima acest fapt şi spunând că acel individ crede că propoziţia „Cerul este 

albastru” este adevărată. Există şi alte analize ale conceptului de credinţă, dar nu voi insista 

asupra lor. O înţelegere comună (preteoretică) a termenilor „opinie”, „credinţă” sau „convingere” 

este suficientă pentru ce îmi propun. 

Anumite opinii ni se par în mod clar raţionale, altele iraţionale, despre multe altele nu putem 

spune cu siguranţă de ce parte se află. Când calificăm o afirmaţie astfel, spunem ceva despre cum 

este ea, dar şi despre cum ar trebui să fie. Există, cu alte cuvinte, atât o componentă descriptivă 

asociată raţionalităţii unei opinii, cât şi una normativă. Pe de-o parte, ne putem referi la procesul 

prin care am ajuns la o anumită convingere, de exemplu, la un raţionament deductiv. Ţine de felul 

în care stau lucrurile, deci de descrierea realităţii, că am folosit respectivul raţionament pentru a 

obţine o anumită concluzie. Pe de altă parte, putem raporta o convingere la o serie de norme: 

obiectivitate, adevăr, întemeierea pe dovezi accesibile public etc. Într-un astfel de caz, facem apel 

la un standard normativ dinspre care evaluăm starea de fapt.  

Când este o opinie sau o convingere raţională? Cum am observat deja (vezi nota 2), nu întrebăm 

aici dacă o credinţă este adevărată sau nu. Respingând şi el relativismul, Thomas Nagel scrie: 

„Ideea de raţiune [...] se referă la metode de justificare care nu sunt locale sau relative – metode 

care disting raţionamentele universal valide de cele invalide şi care urmăresc atingerea adevărului 

într-un sens nerelativ.” (1997: 5, traducerea mea). Ceea ce ar caracteriza aşadar o opinie raţională 

este modul în care justificăm susţinerea acelei opinii. Astfel de justificări constau în general în 
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prezentarea unor temeiuri sau motive [reasons] pentru credinţa respectivă. Deşi în situaţii diferite 

temeiurile vor fi diferite (raţiunea nu are un singur chip), ele vor trebui în toate cazurile să 

respecte anumite standarde. Nagel subliniază generalitatea sau universalitatea – nu putem vorbi 

de temeiurile lui X. Putem vedea în universalitate, alături de Paul Boghossian (2006: 13), o 

modalitatea de a declina norma obiectivităţii. Un alt sens al obiectivităţii ar fi că temeiurile la 

care ne referim sunt extra-mentale [mind-independent] – ele nu sunt simple artefacte ale privirii 

celui care le invocă. De exemplu, dacă afirm că obiectul X este mai greu decât obiectul Y, oricine 

ar face măsurători ar trebui să găsească acelaşi raport. Mai mult, chiar dacă nu ar exista nimeni 

capabil de măsurători (dacă nu ar exista fiinţe inteligente în Univers), raportul ar rămâne acelaşi. 

Cele spuse până acum ar putea conduce la impresia că justificarea unei opinii este un efort 

colosal. În cazuri speciale (o ipoteză ştiinţifică revoluţionară, să spunem), aşa este, însă, în mod 

curent, exigenţele raţiunii sunt moderate. Ele înseamnă de exemplu că acceptăm raţionamentele 

la cea mai bună explicaţie disponibilă (din câte ştim, X pentru că Y), dar nu ghicitul în cafea (X 

pentru că ?).  

O altă neînţelegere este că o credinţă raţională este neapărat una adevărată. Distincţia dintre 

adevăr şi justificare ar trebui să elimine această confuzie. Dacă în prezent un om cu o educaţie 

medie ar spune că Pământul se află în centrul sistemului solar, am considera că spune nu doar 

ceva fals, ci şi iraţional. Dovezile că el greşeşte sunt la îndemână şi ar fi trebuit să le dea atenţia 

cuvenită. Aceeaşi afirmaţie, deşi la fel de falsă, nu ar fi fost însă iraţională în Evul Mediu. 

Discutând un exemplu asemănător, Boghossian indică două trăsături fundamentale ale 

temeiurilor: ele sunt failibile, adică pot da greş, şi anulabile, adică pot fi înlocuite, când contextul 

permite, de temeiuri mai bune:  

Oricum am concepe raţionalitatea, observaţi că temeiurile pentru credinţe sunt failibile: 

cineva ar putea avea bune temeiuri pentru a crede ceva fals. [...] temeiurile sunt, de 

asemenea, anulabile [defeasible]: cineva poate avea bune temeiuri pentru a crede ceva 

la un moment dat pentru ca mai târziu, din cauza unor noi informaţii, credinţa sa în 

aceeaşi propoziţie să nu mai fie întemeiată. (2006: 15, traducerea mea) 

În acelaşi spirit, având drept fundal exemplul lui Clifford, Blackburn se întreabă şi el (2005: 6 -7) 

cum putem recunoaşte raţiunea la lucru. Este important să punem întrebarea potrivită. Iar 
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întrebarea potrivită, după Clifford, nu este ce credem, ci cum, sau de ce. Metoda prin care 

ajungem la o opinie face diferenţa, abia apoi conţinutul ei – aşa cum reise şi din discuţia de mai 

sus.  

Pe lângă obiectivitate sau generalitate, următoarele criterii – care parţial se suprapun – pot fi 

folosite pentru evaluarea unei opinii: calitatea logică şi evidenţială a procesului de achiziţie a 

credinţei respective, consistenţa, coerenţa, simplitatea sau economia. Aceste criterii leagă o 

anumită opinie de ansamblul credinţelor individului respectiv. Evaluarea presupune alte credinţe, 

deja testate, care să-i dea o fundaţie. Cu alte cuvinte, standardele menţionate exprimă ideea că 

universul cognitiv al unui individ trebuie să formeze un sistem. Este esenţial să fie aşa, altfel nici 

măcar nu-l putem înţelege pe acel om ca pe un agent raţional, ca pe unul dintre noi.  

Până acum am descris o perspectivă procedurală asupra raţionalităţii credinţelor. Putem să 

adoptăm şi o perspectivă care pune accent pe conţinutul lor (vezi Gold şi Hohwy 2000). Orice 

proceduri raţionale am alege, ele nu vor determina cu precizie, în toate cazurile, ce credem. Apoi, 

anumite credinţe vor continua să ni se pară absurde, chiar dacă ele nu sunt rezultatul unor erori 

evidente de logică. (Cititorul se poate gândi aici la exemplul preferat de teorie a conspiraţiei.)  

Evaluările de conţinut ridică probleme serioase legate de descrierea situaţiei complexe a 

individului care are o anumită credinţă, pentru că ce crede el va fi raţional sau nu relativ la 

contextul său, incluzând aici anumite caracteristici personale (preferinţe, calităţi etc). Nu voi 

insista asupra acestei perspective.   

Putem înţelege mai bine cum funcţionează evaluarea raţional/iraţional dacă avem în vedere şi 

componenta ei negativă. Într-o serie de texte extrem de influente (2001, 2004), Donald Davidson 

a susţinut că iraţionalitatea nu este pur şi simplu non-raţionalitate. Simplificând, o credinţă 

iraţională are temeiuri, dar nu sunt cele potrivite. Ea este iraţională numai relativ la un ansamblu 

dominat de raţiune – tocmai acest raport de forţe permite evaluarea respectivă. Fără acest vast 

fundal raţional, nu ne-am înţelege pe noi înşine şi nici pe ceilalţi aşa cum ne înţelegem, pentru că 

el este modul fundamental în care dăm seama de noi ca fiinţe care realizează acţiuni în vederea 

unor scopuri. Iraţionalitatea, spune Davidson, este un eşec intern al raţiunii [a failure within the 

house of reason, italice adăugate].  
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Consecinţa acestui argument, în măsura în care el este corect, este că nu putem atribui cuiva doze 

masive de iraţionalitate. Va trebui să ţinem seamă de această constrângere în continuare – 

problema noastră nu va fi dacă subcultura creativă este infestată de iraţional, aşa ceva nu are sens 

dacă îl credem pe Davidson, ci dacă ea codifică o perspectivă iraţională asupra unui set limitat, 

dar important, de probleme. 

În măsura în care dispunem de o minimă întelegere a conceptului de raţiune, este momentul să ne 

întoarcem spre problema căreia îi este dedicat acest capitol. Rolul raţiunii în subcultura creativă 

nu poate fi determinat ca atare. Există însă câteva zone paradigmatice care pot fi cercetate şi care, 

având în vedere cele spuse mai sus, pot funcţiona ca indicii pentru întrebarea iniţială. O astfel arie 

este cea legată de atitudinile epistemice: ce reprezintă cunoaştere, care sunt sursele ei, care este 

importanţa cunoaşterii, ce contează drept exemplu sau autoritate în acest context.  

Câteva din caracteristici atribuite de Ray şi Anderson subculturii creative ridică, în acest context, 

semne de întrebare. Iată trei exemple. Preferinţa pentru valorile feminine / feministe (distincţia 

este importantă) ar implica şi o avantajare a unor modalităţi de cunoaştere specific feminine (de 

exemplu 2000: 12). Există, într-adevăr, cel puţin la nivel statistic, diferenţe de natură cognitivă 

între bărbaţi şi femei. Empatia este probabil mai dezvoltată la femei, dar în acest caz vorbim 

cunoaştere într-un sens mai mult sau mai puţin metaforic. Cunoaşterea – dacă vrem să folosim un 

concept cât de cât precis – are natură propoziţională. Ştiu că apa îngheaţă la 0°. Italicele 

marchează propoziţia cunoscută. Faptul că suntem sensibili în mod sistematic la valoarea de 

adevăr a unei propoziţii (nu am crede acea propoziţie daca nu ar fi adevărată) este esenţial. A 

rezona cu stările emoţionale ale cuiva nu pare a respecta acest tipar, pentru că în mod tipic 

emoţiile nu au conţinut propoziţional. Prin empatie – dar numai însoţită de reflecţie – pot cel mult 

afla ceva despre stările mentale ale altor oameni. Chiar dacă există o asimetrie de gen în acest 

caz, este impropriu să ne referim la modalităţi feminine de cunoaştere. Genul nu este unul din 

criteriile care determină dacă o propoziţie este cunoscută sau nu. O afirmaţie responsabilă ar 

putea fi aceea că empatia are o importanţă mai mare în subcultura creativă. În măsura în care 

această preferinţă implică pretenţii excepţionale de cunoaştere, aşa cum ni se sugerează, 

pretenţiile respective sunt nefondate. Putem respecta valorizarea empatiei, dar nu trebuie să 

acceptăm ca această opţiune să capete forţă epistemică. 
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Al doilea exemplu este de fapt o prelungire a primului. Care sunt modelele pe care le urmăm 

atunci când încercăm să cunoaştem lumea? Atunci când disting cele trei subculturi, Ray şi 

Anderson  spun despre „moderni” că iau ştiinţa (şi ingineria) drept model pentru adevăr (2000: 

30). „Model pentru cunoaştere” ar fi mai corect, pentru că semnificaţia afirmaţiei este 

următoarea: „modernii” cred că paradigma unei cunoaşteri adecvate a lumii este ştiinţa. Pe de altă 

parte, autorii citează aprobator – şi tipic – o „creativă culturală” care este de părere că „lumea 

este prea complexă în prezent pentru gândirea analitică lineară. A fi inteligent în satul global 

înseamnă să gândeşti cu stomacul, să gândeşti ritmic, organic [...]” (2000: 9). Ideea exprimată 

aici este simplă şi greşită.  

Înţelegerea şi reprezentarea lumii constituie un proiect dificil, în care am avansat datorită unor 

eforturi sistematice, constrânse de standardele austere – frustrante uneori – specifice ştiinţei. 

Ştiinţa este paradigma cunoaşterii, iar domeniile aflate la frontiera sa, precum matematica sau 

filosofia, nu ţin nici ele de a gândi cu stomacul. Intuiţia – dacă de asta este vorba – nu este, 

desigur, ceva nou; ştiinţa a profitat adesea de astfel de detente cognitive supunându-le unor teste 

riguroase. Deci, dacă ţinem să ne exprimăm aşa, ştiinţa poate digera gândirea intuitivă integrând-

o „gândirii analitice lineare”. Contrastul este fals, dar are o miză. 

Dacă subcultura creativă implică o devalorizare a ştiinţei, o repoziţionare sau negociere a locul ei 

în sistemul social asociate acceptării unor modalităţi de cunoaştere „alternative” (i.e. 

neştiinţifice), atunci ne aflăm în faţa unei ameninţări grave la adresa raţiunii. Chiar dacă 

subcultura creativă este un fenoment recent, ameninţarea este la fel de veche precum istoria – ea 

ţine de ignoranţă, misticism şi relativism vulgar. Problema cunoaşterii şi a surselor ei poate fi 

considerată una prea sofisticată pentru a avea vreo importanţă practică. Nimic mai fals. 

Cunoaşterea înseamnă autoritate, respect şi putere. Este fundamental pentru sănătatea unei 

societăţi ca opiniile care posedă autoritate epistemică să fie filtrate şi întemeiate raţional – şi să 

fie susţinute ca atare. 

Ultimul exemplu este legat de un aspect mai puţin abstract, dar la fel de grav. Subcultura creativă 

ar uza de un concept „holist” de sănătate (2000: 29, vezi şi 2000: 181 şi urm). În primul rând, 

acest concept implică îngrijire atât pentru corp, cât şi pentru spirit. În al doilea rând, el presupune 

că şi în domeniul sănătăţii corpului sunt practicate proceduri „alternative” – adică nerecunoscute 

de medicina instituţionalizată. Credinţa într-o dualitate corp / spirit este o opţiune de natură 
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religioasă, care nu are – şi poate nu are nevoie de – o justificare raţională, aşa că nu o voi discuta. 

(Menţionez totuşi că medicina instituţionalizată, inclusiv componenta sa psihologică şi 

psihiatrică, nu are de ce să se ingrijoreze, pentru că, în mod legitim, ea lucrează pe baza 

evidenţelor furnizate, laborios şi la un preţ piperat, de ştiinţa medicală.) Al doilea sens al 

holismului este, mai limpede, o dovadă de iresponsabilitate intelectuală. Medicina „tradiţională”, 

de exemplu, nu ajunge în spitale pentru că nu trece anumite teste pe care orice tratament acceptat 

trebuie să le satisfacă. Printre altele, nu este dovedit că produce beneficii pentru pacienţi. Ray şi 

Anderson ne spun nu doar că în subcultura creativă astfel de practici sunt acceptate, ci şi că mulţi 

„creativi” sunt ei înşişi „vindecători”, „consilieri spirituali” şamd. Avem aici oglindirea în 

practică a problemei surprinse de al doilea exemplu. Nu este de mirare că este aşa, standarde 

intelectuale îndoielnice determină atitudini practice de aceeaşi calitate.  

Mi se va permite o întrebare retorică. Ni se recomandă oare să nu mai luăm drept modele 

inginerii, medicii, managerii sau oamenii de ştiinţa „moderni”, ci batalioanele de tămăduitori, 

înţelepţi şi guru „postmoderni”? Unul din cazurile descrise de Oliver Sacks (1995: 42-76) ar 

trebui să fie un duş rece. La sfârşitul anilor ’60, la apogeul contraculturii hippie, Greg F. a devenit 

un adept al lui Swami Bhaktivedanta şi s-a stabilit într-un templu din Brooklyn, apoi într-unul din 

New Orleans. În 1971, Greg a început să se plângă de pierderea vederii, însă maeştrii spirituali i-

au explicat că devine un iluminat orientat spre cele interioare. Apropierea lui Greg de cele 

spirituale se manifesta şi ca un calm anormal, ca absenţă a oricărei reacţii emoţionale, ceea ce i-a 

adus admiraţia cuvenită unui sfânt. În 1975, după ce patru ani nu putuseră să-l viziteze, părinţii 

lui Greg l-au dus pe acesta la spital. Era complet orb, apatic şi incoerent. S-a dovedit că avea o 

tumoare enormă care distrusese tractele şi chiasmul optic, glanda pituitară şi se extinsese în lobii 

frontali şi temporali. Iniţierea l-a lăsat pe tânărul respectiv fără memorie, fără capacitate de 

gândire sau planificare, fără emoţii, şi doar cu fragmente de conştiinţă şi limbaj; fără identitate 

umană. Când reflectăm asupra surselor presupusei subculturi creative, trebuie să ne gândim serios 

la climatul intelectual şi politic lăsat moştenire de mişcările anilor ’60. 

Probleme similare, legare de relaxarea sau încălcarea standardelor raţionale, sunt vizibile şi în 

alte domenii. Xenofilia, de exemplu, poate însemna o atitudine pozitivă faţă de alte culturi 

(curiozitate, înţelegere, generozitate etc), dar dacă această atitudine este lipsită de discernământ, 

vom putea ajunge să admirăm ceea ce nu e de admirat. Mutilarea sexuală a femeilor în anumite 
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zone din Africa, de exemplu, este o practică acceptată şi codificată cultural. Se extinde xenofilia 

şi în astfel de direcţii? 

Exemplele de mai sus indică arii în care standardele raţionale nu funcţionează. Trebuie însă 

menţionat că aceste defecte sunt parţial contrabalansate de elemente clasice de raţionalitate. În 

cazul comportamentului de cumpărare, ni se spune, cei care aparţin subculturii creative sunt mai 

informaţi şi exigenţi. Cu alte cuvinte, decizia lor este determinată de un set mai vast de informaţii 

relevante – o paradigmă a deciziei raţionale, care implică folosirea maximului de evidenţe la un 

cost cognitiv acceptabil7. Şi în ceea ce priveşte opţiunile politice „creativii” sunt mai critici. Poate 

şi mai importantă – dar mai greu de analizat – este atenţia acordată problemelor mediului. Miza 

acestor fenomene este uriaşă, aşa că atenţia este justificată. Totuşi, este greu de spus în ce măsură 

motivaţia lor este raţională, din moment ce ideologia „verde” pare extrem de atractivă pentru 

grupul respectiv.  

Insulele de iraţionalitate prezente în portretul subculturii creative schiţat de Ray şi Anderson sunt 

suficient de întinse pentru a avea motive să privim afirmarea acestei subculturi cu îngrijorare. Nu 

este însă clar, aşa cum am încercat să arăt (vezi secţiunea 2), că avem de-a face cu un portret 

corect. De aceea, mă voi referi în continuare la câteva rezultate relevante ale studiului din 

România. 

Am insistat asupra raţionalităţii credinţelor; raţionalitatea deciziilor este strâns legată de aceasta. 

Procesul de luare a unei decizii îl oglindeşte pe cel de fixare a unei opinii – aşa cum există 

temeiuri pentru o concluzie, există temeiuri pentru o decizie. O decizie poate fi văzută, formal, 

drept concluzia unui raţionament practic. Putem aşadar să urmărim, în studiu, atitudinile 

subiecţilor atât în ceea ce priveşte credinţele, cât şi în ceea ce ţine de luarea deciziilor. Voi începe 

cu deciziile. 

Iată câteva rezultate (preiau formulările din chestionar): 

412 sunt parţial de acord, iar 88 total de acord cu afirmaţia „Respectul şi supunerea faţă de cei cu 

autoritate sunt cele mai importante valori pe care copiii ar trebui să le înveţe.”; 236 tind să o 

respingă (RI2-1). 479 iau adesea decizii în mod spontan; 236 rareori (AS-1). 75 se orientează în 

primul rând după valorile acceptate de ceilalţi; 614 după valori bazate pe sentimente proprii (AS-
                                                            
7 Maximul absolut poate fi prea costisitor. Dacă ar fi nevoie să recapitulăm botanica atunci când mergem la piaţă? 
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2). Pentru 98 societatea stabileşte valorile morale; 574 şi le stabilesc singure/i (AS-3). 498 au 

încredere în deciziile pe care le iau spontan; 210 nu au (AS-4). 577 trăiesc conform dorinţelor, 

plăcerilor şi valorilor proprii; 127 nu (AS-6). 517 sunt total de acord şi 183 parţial de acord că 

trebuie să existe criterii clare de evaluare a oricărei activităţi; doar 29 tind să respingă această 

afirmaţie (M2-3). În ceea ce priveşte afirmaţia „Când urmăreşti un scop, trebuie gândit fiecare 

pas”, 347 sunt în foarte mare măsură de acord, 299 în mare măsură; doar 10 tind să o respingă 

(SV1-2).  

Nu îmi propun o interpretare a datelor; mă voi limita la o serie de sugestii. Majoritatea subiecţilor 

ar recomanda respectul faţă de autoritate copiilor, dar nu ar uza în propriile decizii de „valorile 

acceptate de ceilalţi”. Inconsistenţă? Probabil că între reperele declarative şi cele practice există 

un ecart, dar nu acest aspect mă interesează direct. Este neclar şi dacă nonconformismul declarat 

reflectă abateri reale de la normele acceptate. Întrebarea fundamentală este următoarea: în măsura 

în care există o atitudine ambiguă, poate preponderent negativă, faţă de conformism, reflectă 

această atitudine o postură critică faţă de normele, practicile şi centrele de autoritate ale 

societăţii? Cu alte cuvinte, este această atitudine rezultatul unei evaluări raţionale? Distanţarea 

percepută faţă de Goliatul societăţii este, cel puţin în anumite privinţe, imaginară, aşa cum voi 

încerca să arăt mai jos, discutând despre credinţe. Nici măcar declarativ rolul unei posturi 

raţionale în relaţie cu autoritatea în sens general nu pare a fi valorificat. Suntem „altfel” pentru că 

aşa ne place nouă (să credem). 

Trebuie să facem diferenţa dintre reprezentările oamenilor despre ce şi cum fac, şi ce şi cum fac 

în realitate. În contextul de faţă, preferinţa puternică pentru decizii spontane trebuie vazută în 

lumina altor răspunsuri relevante, de exemplu cele de la întrebările M2-3 şi SV1-2. Dacă mizăm 

pe spontaneitate, atunci cum se face că „fiecare pas trebuie gândit”? Două observaţii sunt 

necesare: în primul rând, spontaneitatea „sună bine”, mai ales pentru tineri; în al doilea rând, o 

decizie care pare spontană poate avea în spate un calcul raţional tacit, de exemplu un aşa-numit 

calcul hedonic (maximizarea plăcerii).  

Cred că întrebările care nu se referă la valori sau la imaginea de sine a persoanei respective ar 

trebui să aibă prioritate în acest context. Astfel, criteriile clare de evaluare şi planificarea acţiunii 
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sunt trăsături raţionale8 importante pe care putem să le reţinem. De asemenea, am putea avea în 

vedere întrebări care se referă la decizii nu în mod abstract, ci practic, aşa cum este cazul 

întrebărilor privind comportamentul de cumpărare. Aflăm din chestionar (C2) că atunci când 

cumpără alimente marea majoritate a subiecţilor dă mare atenţie raportului calitate/preţ. 

Conţinutul de E-uri este şi el important, dar atenţia scade când este vorba de aportul caloric şi 

conţinutul de zahăr şi grăsimi. Aceştia sunt factori care influenţează, în diverse măsuri, decizia de 

achiziţionare a unui produs. Informaţiile respective sunt – şi sunt percepute ca – temeiuri ale 

deciziei. Evident, nu ar trebui să fim surprinşi că este aşa. Aşa cum am notat, preluând 

argumentul lui Davidson, fundalul raţional al acţiunii şi al credinţelor ţine de modul în care ne 

înţelegem – aşa dăm seamă de ce suntem şi ce facem. El poate fi „perforat”, dar nu este 

eliminabil. În sens descriptiv, raţiunea este acolo unde ne-am aştepta să fie. Normativ însă, aşa 

cum este vizibil în persistenţa unor elemente de autoritarism, statutul raţiunii este ambiguu.  

Dacă ne deplasăm în zona credinţelor, impresia că nu avem, în studiul de faţă, decât fragmente 

izolate din fizionomia subculturii creative se accentuează. Nu este vorba de un recul către valori 

„moderne”, pentru că în acest caz, mai clar, raţiunea nu reprezintă un reper normativ. Pentru a 

susţine această afirmaţie, mă voi referi la atitudinile legate de religie şi credinţele religioase.  

Deşi subiecţii studiului sunt tineri cu educaţie superioară, cei mai mulţi nu au încredere în oameni 

de altă religie (RI1-6). Din păcate, acest rezultat este valabil la nivel naţional (BOP 2007: 82). 

Xenofilia, în acest caz, este apanajul unei mici minorităţi. Mergând către credinţele propriu-zise, 

o afirmaţie (care ar putea fi formulată mai bine, M2-4) – „Este iraţional (o nebunie) să te 

preocupi de viaţa internă şi spirituală” – a fost întâmpinată cu un puternic dezacord. De altfel, 

întrebarea M1-9 lămureşte lucrurile, marea majoritate a subiecţilor aşezând satisfacţiile spirituale 

la loc de cinste. Dumnezeu este foarte important pentru cei mai mulţi (R1) – 405 au optat pentru 

valori de la 8 în sus pe o scală de la 1 la 10, doar 58 se situează în intervalul 1-3. Majoritatea 

crede în puterea rugăciunii, în viaţa de după moarte, în păcat,în Judecata de Apoi, în rai şi în iad, 

dar şi în telepatie (R5). Totuşi, cei mai mulţi nu cred în ghicit, horoscop sau vrăjitorie (R5), şi 

nici n-au apelat la servicii de acest gen (R6).  

Nu poate fi vorba aşadar de religiozitate difuză. Poate că subiecţii sunt religioşi în felul lor (vezi 

capitolul - Loredana), dar forţa adeziunii religioase în contextul suspiciunii faţă de alte grupuri 
                                                            
8 Trăsături „moderne” în limbajul preferat de Ray şi Anderson. 

Geo
rge Tudo

rie



Page | 17  
 

identificate religios arată că suntem departe de relaxarea spirituală şi secularismul ocazional 

proprii subculturii creative. 

Dincolo de raportarea la trăsăturile subculturii creative, misticismul acestui grup este îngrijorător. 

Nu este vorba doar de rolul religiei în viaţa lor – deşi, personal, găsesc acest fapt descurajant – ci 

şi de atitudinea necritică exprimată de credinţele respective. Mai mulţi cred în telepatie (466) 

decât în viaţa de după moarte (442) sau rai (369). Din mai bine de 700 de subiecţi, 103 cred în 

ghicit, 169 în horoscop, 117 în vrăjitorie. Ce ar putea justifica raţional astfel de credinţe? Nu 

întreb ce le-ar putea scuza.  

Poate acest grup nu este relevant pentru societatea noastră. Să ne referim atunci la rezultatele 

unui număr de studii realizate de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, studii care sunt 

statistic reprezentative la nivel naţional pentru segmentele de populaţie vizate. Mă voi opri asupra 

studiilor despre profesorii din învăţământul preuniversitar şi despre doctoranzi. Ray şi Anderson 

ne spun că valorile şi opţiunile se cristalizează la maturitate; apoi, aceste două grupuri sunt 

educate, aşa că ne-am putea aştepta ca raţiunea să fie în cazul lor la ea acasă.  

Faţă de afirmaţia „Politicienii care nu cred în Dumnezeu nu ar trebui să ocupe funcţii publice”, 

19% din profesori manifestă acord total, 23% fiind mai degrabă de acord. Cât despre „Ar fi mai 

bine pentru România dacă funcţiile publice ar fi ocupate mai ales de oameni credincioşi”, 20% 

sunt total de acord, iar 34% sunt mai degrabă de acord (ASG-P: 59). Relativ la o scală de la 1 la 

10 a importanţei religiei, 18% evaluează cu 8, 20% cu 9, şi 28% dau nota maximă (ASG-P: 61). 

Cât despre doctoranzi, 90,3% cred în Dumnezeu şi circa 68% situează importanţa religiei între 7 

şi 10 pe scala mai sus menţionată (ASG-D: 53). Credinţele nu rămân fără rezultat, aşa cum bine 

observa Clifford. Ele deschid calea altor credinţe. 52% din doctoranzii români cred că omul a fost 

creat de Dumnezeu; doar 27% cred că omul este produsul evoluţiei prin selecţie naturală (ASG-

D: 55). Chiar dacă nu ridicăm semne de întrebare asupra credinţelor religioase, contestarea unor 

rezultate ştiinţifice bine întemeiate tocmai de către oameni pe cale să obţină un doctorat este 

semnul limpede al unui colaps intelectual naţional. 

Sub masca autenticităţii sau independenţei putem vedea aşadar, cel puţin pe teren religios, dar şi 

la interfaţa dintre religie şi politică, semne de tradiţionalism şi autoritarism. Distanţarea faţă de 

masa societăţii nu are, cel puţin aici, substanţă. Dacă ne-am raporta la spiritualitatea subculturii 
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creative, am putea nota câteva contraste izbitoare: unii „creativi”, chiar dacă o minoritate, tind să 

fie laici. Ray şi Anderson ne spun că aceştia nu fac parte din grupul-nucleu, ci din grupul „verde” 

(vezi mai sus, secţiunea 2). Apoi, diversitatea religioasă, precum şi toleranţa şi curiozitatea faţă 

de alte religii ar fi caracteristice subculturii creative. Mulţi membri ai acestui grup nu ar avea 

loialităţi religioase clasice. Ştiinţa poate nu mai este atât de importantă în subcultura creativă – un 

fapt grav, aşa cum am arătat deja – dar asta nu implică o contestare directă a rezultatelor ştiinţei, 

ci mai degrabă relativism epistemic. Nimic din toate acestea în cazul nostru. Conformismul 

nostru religios merge pâna la punerea sub semnul întrebării a  fundamentelor laice ale republicii 

şi, încă şi mai absurd, până la contestarea rezultatelor ştiinţei. „Cei care te pot face să crezi 

absurdităţi”, ne învaţă Voltaire, „te pot face să comiţi atrocităţi”. 

 

4. În loc de concluzie 

În secţiunea precedentă am încercat, mai întâi, să arăt că rolul raţiunii în subcultura creativă este 

unul inadecvat. Funcţia normativă a raţiunii este esenţial una critică. Filtrarea opiniilor, aşa cum 

se întâmplă în ştiinţă, este un exerciţiu paradigmatic al raţiunii. Standardele epistemice 

îndoielnice ale subculturii creative ar trebui să ne dea de gândit. În al doilea rând, m-am referit la 

câteva din rezultatele studiului realizat de colegii mei, dar şi la alte studii, pentru a încerca să 

evaluez (1) dacă trăsăturile care privesc rolul raţiunii şi pe cel al religiei corespund celor specifice 

subculturii creative şi (2) dacă aceste trăsături exprimă în general atitudini raţionale. În ambele 

cazuri am sugerat răspunsuri mai degrabă negative. 

Poate că un bun test al existenţei unei subculturi ar fi observarea reacţiilor legate de anumite 

evenimente importante. Ce fel de petiţii ciculă? Ce fel de proteste capătă amploare? Ce 

personalităţi se bucură de sprijin? Ce situri sunt vizitate? Ce cărţi îşi epuizează tirajele? În 

continuarea celor spuse mai sus şi în locul unei concluzii propriu-zise, mă voi referi la o 

dezbatere recentă pe care am putea să o privim ca pe un test în sensul abia menţionat. 

Prin ordinul ministrului educaţiei 5959 din 22 decembrie 2006, teoria evoluţiei prin selecţie 

naturală a fost eliminată din programa de biologie folosită în licee. Ordinul a intrat în vigoare în 

anul şcolar 2007-2008 şi a provocat luări de poziţie interesante în diverse zone ale societăţii. O 

scrisoare deschisă semnată de intelectuali români şi străini a fost trimisă noului ministru al 
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educaţiei, iar în martie 2008 a avut loc un protest. Situl www.humanism.ro al Asociaţiei pentru 

Libertatea de Conştiinţă a fost centrul virtual al protestelor. Ministerul şi-a apărat decizia 

susţinând că teoria evoluţiei este studiată implicit.  

Să punem decizia şi această explicaţie în context. Scoaterea teoriei evoluţiei din manuale s-a 

realizat în acelaşi timp cu extinderea orelor de religie pe tot parcursul învăţământului 

preuniversitar (clasele I-XII). Într-o declaraţie IAP (InterAcademy Panel) din iunie 2006, 68 de 

academii din lume îşi declarau sprijinul pentru predarea teoriei evoluţiei. În regiunea noastră doar 

Academia Română şi cea din Cehia nu au semnat declaraţia. Rezoluţia 1580 a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei, intitulată „Pericolele creaţionismului în educaţie” preia şi 

susţine declaraţia IAP. Să adăugăm că o decizie similară din septembrie 2004 a Ministerului 

Educaţiei din Serbia s-a soldat cu demisia ministrului şi retragerea proiectului.  

În condiţiile în care, după rezultatele studiilor Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, doar 

27% din elevii din clasele VII-XII cred că ştiinţa explică apariţia omului (ASG-E: 75) şi doar 

14% cred că omul este rezultatul evoluţiei (ASG-E: 76), decizia Ministerului este iresponsabilă. 

Dincolo de această situaţie tristă, segmentul de populaţie activ din punct de vedere politic, atent 

la dezbaterile cu miză şi suficient de informat – avem aici caracteristici ale subculturii creative – 

a avut o bună ocazie să exprime un punct de vedere. Dacă privim puţinele reacţiile critice care au 

existat în realitate, ele au venit într-adevăr dinspre astfel de comunităţi. Motivaţia lor a fost de 

fiecare dată, din câte ştiu, apărarea ştiinţei autentice şi a unor standarde decente în educaţie. La 

acestea s-au adăugat uneori secularismul sau ateismul. Dezbaterea a opus o agendă raţionalistă 

uneia religioase şi conservatoare. Retrospectiv, am putea încerca să aflăm dacă reacţiile la acest 

eveniment şi la altele ne indică prezenţa unui grup de „creativi” români cu un profil doar parţial 

suprapus celui american. Ar fi un motiv de speranţă dacă în climatul dificil din România acest 

ipotetic grup ar reuşi să asocieze valorile verzi, autenticitatea şi toleranţa unei revalorizări a 

raţiunii, spiritului critic şi efortului intelectual veritabil. Nu cred că ar trebui să ne grăbim să 

sperăm. 
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