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O cultură potrivită pentru un „Om abstract”
Discursul în centrul căruia se enunţă „egalitatea de şanse” se înscrie în categoria formalismelor declarative
asupra bunelor intenţii la nivelul societăţii. Dincolo de percepţia entuziastă, drept

model ideal de

uniformizare, este de remarcat că „egalitatea” nu oferă certitudini, soluţii de urmat pentru îndeplinirea
dezideratului salutar, ci „şanse” – imbolduri, climat favorabil, ocazii propice. Pe scurt, nu există în practică
„egalitate de şanse”; în schimb, se poate spera că sunt şanse pentru „egalitatea de şanse”.
Un exemplu în acest sens, al deschiderii retorice umaniste, se regăseşte într-o „scrisoare din Paris”,
transmisă revistei „Viaţa românească” de Mihai D. Ralea, din perioada stagiului doctoral la École Normale
Supérieure. Textul, în fond mai mult decât o simplă corespondenţă dintr-un centru de influenţă, reprezintă un
studiu impecabil de imagologie culturală şi a fost inclus în numărul 4-6 al publicaţiei ieşene i.
După ce, în numărul anterior, Mihai Ralea descrisese tipologia celor „trei vieţi” ale Cartierului latin ii, de
această dată, tema principală spre care îşi focalizează interesul se referă la Caracteristicile etnice ale
francezilor, cărora se străduieşte să le identifice mărcile definitorii ale civilizaţiei.
În acord cu subiectul dezbaterii noastre postdoctorale, prima parte a „scrisorii” problematizează forma de
materializare a unei atracţii faţă de Centrul parizian, metropola-cult europeană, către care se îndreaptă nu
doar preferinţele intelectualilor, ci şi ale categoriilor de lucrători-utilizatori ai muncii fizice.
De la bun început, Ralea respinge încadrarea clişeistică, bazată pe stereotipii (le numeşte „prejudecăţi”) de
imagine, precum „Franţa trimite la civilizaţie” sau „Germania trimite la seriozitate”. Bineînţeles, civilizaţia
poate reprezenta o ţintă pentru cel care se află în căutarea unui astfel de criteriu înalt, însă este improbabil ca
ea să frapeze în aceeaşi măsură cohorta „împestriţată”, alcătuită din „muncitori analfabeţi, parveniţi, virgini
şi unii şi alţii în ceiace priveşte categoriile intelectuale” iii, care după observaţiile lui Ralea dau semne că s-ar
simţi la fel de confortabil în mediul francez.
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Şi totuşi se poate obţine explicaţia fenomenului? Consideraţiile lui Ralea sunt următoarele: „Străinii vin în
Franţa, pentrucă din toate ţările Franţa e cea mai aproape de patria orişicui. Francezul se apropie mai mult
decât oricine de omul în genere, abstract, de omul « în sine », de oricând şi de oriunde; el reprezintă omul
mediu, rezumativ al tuturor tendinţilor, al tuturor caracteristicilor” iv. Acest aparent egalitarism este fondat pe
trucul conceptului clasic de „juste milieu”, poteca de mijloc pe care se rotunjesc orice asperităţi, orice ieşiri
din contur.
Pentru elitismul intelectual, Franţa oferă una dintre esenţele tari ale civilizaţiei. Este perfect adevărat. Doar
că pe lângă acest element de tentaţie restrânsă la un grup social, există condiţii familiare oricărui [s.n.]
membru de grup social, în calitatea lui de om, şi, mai precis, există un context pe care acesta are capacitatea
de a-l înţelege.
Dat fiind rolul funcţional exercitat de „juste milieu”, Franţa devine un spaţiu agreabil pentru „europeanul
mijlociu”, care nu caută să exceleze, ci doar să se adapteze politicos: „Egalitarismul francez e sincer şi
veritabil. Deosebirea între straturile sociale e minimă. Dela uvrier la funcţionarul sus pus, de pildă, sunt
puţine diferenţi izbitoare. Raţionamentul unuia poate fi mai strălucit, ori mai bogat formal: în calitatea lui
generală e acelaşi. Majoritatea populaţiei o formează proprietarii mici şi mijlocii. Nobleţa despotică a trebuit
să cedeze aici, înaintea altor ţări. În schimb tendinţele extremiste se înjgheabă cu greu. Partidul comunist e
mai slab ca număr şi mai puţin viguros în luptă ca oriunde. Baza popurului o formează rentierul semidoct şi
filistin sau răzeşul chiabur şi avar, eroul din La Terre a lui Zola, ori din nuvelele lui Maupassant” v.
În termenii discursului umanist, care atunci când nu reduce la abstract, se încarcă de principii de
bunăcuviinţă, Franţa dă exemplul teritoriului favorabil străinilor, atâta timp cât nu se pretind a fi
personalităţi.
„Omul abstract” nu posedă caracteristici de individualizare sau, în orice caz, nu este stimulat să şi le
clameze. Este o formă cu un fond pe care trebuie să înveţe să şi-l ţină sub control, dacă doreşte să aibă şanse
de a intra în jocul simulării egalităţii, proclamat în ţara lui Proudhon vi.
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