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Care sunt sursele acestui hedonism modern? 

 Esențial pentru înțelegerea fenomenului consumerismului modern și al concepțiilor despre 

om și viața bună care definesc contemporaneitatea este așadar  înțelegerea deosebiri dintre 

hedonismul clasic, tradițional și cel modern, acesta din urmă având rădăcini și în secolul  al XVII, 

printre care se numără fenomenele gustului, al cititului de romane și dragostea romantică, pasională; 

tot în acea perioadă dragostea începe să fie luată în serios ca motiv de căsătorie și să devină chiar un 

motiv respectabil1. Emoția și emotivismul devin un lucru respectabil și aceasta datorită 

romantismului și sentimentalismului, cu rădăcinile lor pietiste, iar a judeca un lucru ca bun sau rău nu 

se mai face în conformitate cu un criteriu rațional sau care denotă ceva obiectiv, ci pe bază de intuiție 

și sentiment. Revoluția consumeristă s-a produs tot în cadrul acelor pături sociale de mijloc care au 

fost și leagănul protestantismului/puritanismului și care din principiu se opuneau emulării 

aristocrației și disprețuiau noțiunea de statut social. Această cerere consumeristă care a început să se 

răspândească din secolul al XVII-lea se referea la luxuries, precum jucării, haine la modă, la plăcerile 

sportului, dansului și cititului2.  

Una din sursele acestui mod de a fi este, deși pare paradoxal, situat în puritanism. De 

exemplu, odată cu slăbirea calvinismului și apariția armianismului ca dizidență față de calvinism, se 

afirmă că nici un creștin nu poate decide cea ce e bun sau moral pentru un alt creștin și că fiecare 

creștin are dreptul să decidă pentru sine care e adevărul Scripturii. O astfel de atitudine transpare în 

ideea că fiecare are dorințele lui, că acestea sunt strict individuale sau că nimeni nu poate judeca 

dorințele altuia sau întocmi o ierarhie a acestora. Dispare deci un criteriu obiectiv de judecată, 

criteriu care să fie formulabil. O altă etapă în construirea hedonismului modern este considerarea 

benevolenței drept caracter esențial al creștinului, al omului moral, pentru că aceasta ar fi o trăsătură 

                                                           

1
 Ibidem, 27. 

2
 Ibidem, 31. 



Etnosfera, nr. 3/2011, pp. 1-10 2 

esențială a divinității. Această etica benevolenței e dusă mai departe și de către platoniștii de la 

Cambridge, pentru care omul este o ființă inerent bună, iar mintea acestuia le apărea ca reflecție a 

celei divine, având acces  și intuire directă a ceea ce e bun și ceea ce e drept. Mila și caritatea, alături 

de benevolență, sunt trăsături esențiale ale omului, iar cei ce se comportă ca atare și dau dovadă de 

compasiune și de milă sunt exemplificări ale sfințeniei ca bunătate, benevolență. Omul trebuie să 

atingă o înțelegere autentică a Scripturii și să dea expresie divinului din interior, lucru posibil prin 

benevolență și milă, prin faptul că omul se lăsa afectat de suferința aproapelui, acest lucru făcând 

posibil, ca el să poată acționa și să acționeze cu dragoste și compasiune autentică față de semen. 

Acesta este, conform platoniștilor de la Cambridge, singurul mod de a dobândi siguranța că omul 

realizează sfințenia adevărată și virtutea. Acest punct de vedere reprezintă bazele viitoarei etici 

emoționaliste, care are la bază și elemente ale religie naturale în sensul iluminismului,  religie care în 

conformitate cu punctul de vedere iluminist este cea adevărată, comună tutor tradițiilor religioase, și 

la care se ajunge prin rațiune și observație personală, oriunde apărând diferențe acestea datorându-

se falsificării și îndepărtării de rădăcinii; apelul la observație șir acțiune nu era ceva nou în teologie, ci 

doar neglijarea revelației și a tradiției/autorității ecleziastice.  

Această concepție a religiei naturale este ruptă de orice legătură cu revelația și va fi 

întreținută deși din ea dispare aproape și orice interes legat de salvarea în transcendență.3 Această 

regândire a religiei aduce cu ea și ideea că păcatul originar e o invenție, iar  natura bună a omului 

începe să fie luată drept fapt observațional. Bunătatea e principală caracteristică a omului, oglindire 

autentică a lui Dumnezeu în om, ea exprimându-se în sentimente, nu în acțiuni. Moral se trage 

concluzia că oamenii nu trebuie să facă acțiuni bune, ci trebuie să permită sentimentelor lor naturale 

să se exprime în acte caritabile. O calitate cvasi-divină a omului era, precum la platoniștii de la 

Cambridge, capacitatea de simpatie și empatie față de ceilalți. Plecând de la aceste concepții, dar și 

de la concepția clasică că virtutea este însoțită de plăcere, începe să se contureze teza că actele de 

bunătate autentică sunt însoțite inerent de plăcere4. Accentul se mută de la acțiuni și la rezultatele 

acestora la sentimente, iar ideea că Dumnezeu a asociat unor procese sau activități plăcerea, va duce 

la legitimarea acesteia, chiar dacă teologia creștină tradițională a considerat-o sub aspect negativ. 

Omul cu adevărat moral este cel care are sentimentele corecte, nu cel ce face fapte bune, dar nu are 

aceste sentimente. Acest cult al benevolenței și al sentimentului va duce la stimularea unui hedonism 

emoțional altruist, larg răspândit, în sec. XVII-XVIII, în care plăcerile suscitate de sentimente devin 

                                                           

3
 Ibidem, 121. 

4
 Idem 



Etnosfera, nr. 3/2011, pp. 1-10 3 

centrale, chiar dacă e vorba de tristețe, melancolie, etc., pregătindu-se terenul pentru 

consumerismul contemporan, pentru hedonism ca morală publică. 

 Calvinismul este o sursă pentru hedonismul contemporan tocmai datorită accentului pus pe 

suprimarea oricărei expresii a emoției. Credinciosul calvin resimțea o mare singurătate interioară, o 

mare îndoială de sine,  avea sentimente de frică de damnare, fiind bântuit și de nevoia de a primi un 

semn al confirmării că este ales. Cel puțin în Regatul Unit s-a încercat creare unei relative ortodoxii 

calviniste, făcându-se apel la anumite elemente din teologia predestinării pentru a o face mai 

atractivă, dar și pentru a crea anumite stări emoționale adânci în credincioși, rezultând o starea de 

anxietate foarte mare în aceștia. Una din emoțiile răspândite printre puritani era melancolia, dar și 

sentimentele de mâhnire, de compătimire, de deprimare ori disperare5. Puritanii erau îndemnați să 

își imagineze propriile funeralii sau aspect din viața eternă, etc.. Astfel de exerciții spirituale, ca și 

contemplarea  cadavrelor, cimitirelor, etc. se presupunea că pregătesc pentru primirea harului. Exista 

de asemenea și regula care prescria fiecărui credincios să caute semnele care să ateste că este ales. 

Recunoașterea unor astfel de semne era necesară pentru a fi primit în comuniunea credincioșilor.  

Credinciosul trebuia să recunoască semnele harului mântuitor și să manifeste prin 

comportament sentimentele corecte, unele dintre acestea fiind anumite stări emoționale, resimțirea 

acelor sentimente, ca și arătarea lor în public fiind considerate semne ale sfințeniei. Credinciosul 

puritan își crea astfel convingerea propriei mântuiri, își auto-valida convingerea6. Un sentiment al 

păcatului, vederea lui, deplângerea acestuia, dorința de a fi salvat de Hristos sunt astfel de 

sentimente. Dar semn al acestei stări putea fi și o trăsătură de caracter precum încrederea în sine. 

Dar această doctrină a fost dusă mai departe, pentru a putea separa pe credincioșii adevărați de cei 

falși. Alături de recitarea crezului era nevoie și de o descriere a experienței salvatoare a harului 

pentru a fi considerat bun de a face parte din comunitatea credincioșilor. Starea interioară  

credinciosului este cea care contează, autenticitatea umilinței sale în fața sentimentului păcătoșeniei, 

a mâhnirii în fața acestui fapt,  întinderea îndoielii,  stare care se exprimă prin prezența continua a 

acceselor de disperare. Faptul de a fi ales, de a fi credincios autentic se manifesta față de sine, ca și 

față de ceilalți printr-o profundă sensibilitate morală, indiferent dacă sentimentul resimțit era de 

autocompătimire, de disperare, umilință, morbiditate, etc.7. Această sensibilitate trebuia să fie 

manifestată de-a lungul întregii vieți. Ideea că anumite sentimente au semnificație spirituală și 

                                                           

5
 Ibidem, 124. 

6
 Ibidem, 126. 

7
 Ibidem, 131. 
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morală specială a supraviețuit calvinismului, fiind integrată în teoria iluministă a benevolenței, dar 

este constitutivă și pentru hedonismul modern. 

 Practic prin această dezvoltare a calvinismului s-a format o asociere între exhibarea 

sensibilității și caracterul unei persoane, asociere care va deveni o presupoziție a romantismului. 

Această asociere între sentimente și stare morală, așadar asocierea dintre stări de spirit și convingeri 

religioase rămâne în picioare, chiar dacă lumea se dezvrăjește și intră în etapa iluministă. Aceste 

sentimente devin surse de plăcere, căci prezența și degustarea lor atestă caracterul bun, moral al 

celui ce le resimte. Convingerile religioase se transformă într-un simbol al unei stări emoționale care 

poate fi folosită pentru a declanșa acea stare sau de a manipula stările emoționale. De asemenea, 

dupa a doua jumătate a secolului al XVII  apare o nouă atitudine mentală în care plăcerea a început 

să fie extrasă chiar din cultivarea unor sentimente precum melancolia, deznădăjduirea, care erau 

asociate cu trăirile puritanilor și care până atunci nu funcționaseră ca surse de plăcere. Melancolia, 

deznădejdea încep să fie cultivată de dragul lor însăși, fiind rupte de rădăcinile lor religioase. Oamenii 

încep să devină dependenți de stimularea emoțională puternică, care va putea fi realizată cu ajutorul 

literaturii. Moartea, oroarea de damnare sunt înlocuite cu sentimente de groază ce sunt prezentate 

în mediul cărții, în romanele gotice8. 

 Pe plan moral se produce o interpretare sentimentalistă și emotivistă a 

protestantismului/puritanismului, mila și mila-de-sine devin interșanjabile, iar capacitatea de a 

resimți și exhiba durere, melancolie, tristețe, compătimire de sine e văzută în contextul simpatiei și 

empatiei cu semenul, prima denotând capacitatea de a resimți ceea ce simte cel pus într-o situație 

jalnică, aceste sentimente fiind ridicate la rangul de semne ale moralității autentice. Sensibilitatea 

desemnează deja în sec. XVIII o atitudine și un tip moral, dacă nu chiar tipul moral prin excelență. O 

persoană morală este aceea care dă dovadă de tender feelings și  are capacitatea de a intra în 

contact, mai ales, cu durerile altora. Virtutea începe să fie identificată cu această sensibilitate. 

Prezența virtuții e legată de manifestarea unor sentimente ca mila, ca simpatia, ca benevolența,etc.. 

Mintea și inima deschisă este virtuoasă și nu mintea și inima prudentă. Aprecierea unei persoane ca 

morală se face după gradul de emoție și sensibilitate pe care îl arată, acest act de exhibare având 

scopul convingerii celorlalți de virtutea proprie, dar și propria autoconvingere că subiectul în cauză 

este o persoană virtuoasă și morală. Trăirea unor astfel de sentimente era resimțită ca fiind plăcută9. 

În această atmosferă spirituală, autocontrolul și neexprimarea emoției-standard asociată anumitor 

situații este echivalat cu lipsa de sensibilitate, deci de virtute și moralitate. La fel ca și în puritanism, 

                                                           

8
 Ibidem, 135. 

9
 Ibidem, 143. 



Etnosfera, nr. 3/2011, pp. 1-10 5 

această etică emotivistă are un aspect autoreferențial îndreptat spre interior foarte puternic, iar 

sensibilitatea și resimțirea plăcerii sunt criteriile de validare al rectitudinii morale. Central pentru 

această etică este exprimarea de emoții puternice fără nici o inhibiție interioară10. Ceea ce se cuvine 

devine o funcție a plăcerii, a ceea ce i se pare subiectului că e de făcut și e resimțit ca plăcut. Deja 

este un pas către hedonism și o depășire a eticii benevolenței. Aceste elemente ale sensibilității, ca și 

reflectivitatea și atenția îndreptată spre interiorul psihicului constituie elemente ce vor intra în 

romantism și în etica contemporană a exprimării de sine.  

 Pasul următor în deformarea moralității și a constituirii hedonismului modern este descris de 

către Campbell ca fiind identificarea simțului moral cu cel estetic, cu cel al sensibilității față de 

frumos, fapt posibil datorită nevoii claselor de mijloc de a-și alcătui o estetică și o morală prorpie cu 

care să intre în competiție împotriva aristocrației. La baza acestei noi etici stă tot ideea de 

benevolență a naturii umane, care se exprimă în sentiment și nu în rațiune, această capacitate de 

benevolență fiind, precum la platoniștii de la Cambridge, trăsătura specifică omului. Omul se 

caracterizează printr-o dorință înnăscută de a distinge între bine și rău, dar și printr-un simț înnăscut 

care face această distincție, virtutea fiind ceva care nu poate fi dobândită prin exercițiu, ci este 

înnăscută. Un om bun face binele natural, de la sine, așadar nu trebuie să delibereze asupra cursului 

acțiunii. Pedeapsa sau recompensa nu pot face pe nimeni mai bun.11 Conform lui Shaftesbury 

bunătatea și frumusețea sunt legate împreună, ceea ce este o viziune clasică în filosofie, dar el 

afirmă, spre deosebire de opinia clasică, că bunătatea și frumusețea sunt perceptibile prin sentiment 

și nu prin rațiune. Frumosul, binele nu mai sunt evaluate cu ajutorul unor criterii formale sau 

explicite, ci prin simțuri/sentiment. Se produce o echivalare a eticii cu estetica, sensibilitatea fiind 

termenul mediu care le cuprinde pe ambele. Regulile formale ca și reținerea de sine devin irelevante.  

Dacă o acțiune e resimțită ca fiind corectă și ca producând plăcere rezulta că este morală. A 

te autocompătimi, a-i compătimii pe ceilalți și a fi mișcat de către ceea ce este frumos sunt indicatori 

ai frumuseții, iar sensibilitatea la frumos devine trăsătură morală esențială. Orice deficiență în 

receptarea frumosului e transformată în lipsă morală și orice lipsă morală devine prost gust. În acest 

context, în care evaluarea morală se face și prin modul în care cineva se comporta cu copii, cu săracii, 

cu animalele, mod care trebuie să dovedească delicatețea sufletească și să ducă la manifestarea 

milei, etc.. Noțiunea de insensibil devine sinonimă cu cruzimea. Însă criteriul suprem de evaluare 

morală era simțul estetic/simțul frumosului. Reacția la o piesă de teatru, la o performanță artistică și 

de ce nu, la un produs, care nu exprima simțul estetic corect era interpretabilă ca lipsă de virtute. 

                                                           

10
 Idem. 

11
 Op. cit., 150. 
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 Aici se situează, conform lui Campbell, punctul în care se face trecerea de la o atitudine ce a 

fost impregnată de puritanism și critică față de consumul  de luxuries, la una favorabilă acesteia, 

deoarece a nu fi în ton cu simțul estetic din acel moment era echivalent cu lipsa de virtute și de 

bunătate12. Tocmai moștenirea puritană, a nevoii de a căuta semne pentru autoconfirmarea propriei 

moralități și a imaginii de sine, a împins către hedonism și consumerismul modern. 

 Acest amestec sau această interșanjabilitate dintre etic și estetic și reducere a eticului se 

concretizează în conceptul de gust, ce a început să fie teoretizat în sec. XVIII. Este un concept 

normativ care unește dimensiunea de căutarea a plăcerii cu idealuri morale și care, conform viziuni 

uniformiste a iluminismului referitoare la adevăr și la unitatea naturii umane, căuta să găsească și să 

ofere criterii universale de apreciere a frumosului și a ceea ce este moral. Datorită dezacordurilor în 

găsirea unor criterii de acest tip și al influenței individualismului, s-a ajuns la o subiectivizare totală și 

treptat și la eliminarea ideii de judecată din conceptul de gust. Deja la David Hume se afirmă că 

aprecierea frumosului e chestiune ce ține strict de subiectivitate, simțul intuitiv al frumosului fiind 

unic pentru fiecare individ, iar mai târziu Jeremy Bentham ajunge să nege distincția dintre gust bun și 

gust rău. Următorii factori au dus la instaurarea instituției modei drept standard estetic și moral, 

drept instituție a schimbării controlate a standardelor estetice (și morale, de fapt): subiectivizarea 

ideii de gust, eliminarea judecații ca parte componentă a conceptului de gust și nereușita găsirii unui 

criteriu care să satisfacă preferințele fiecărui individ, dar și care să și ofere un ideal de caracter13. 

Principiul de control și de schimbare întruchipat de această instituție este cel al plăcerii stimulative 

realizată prin noutate. Astfel se mai construiește un pilon de bază al consumerismului modern și al 

societății contemporane. 

 După îndepărtarea ideii de judecată și de standard universal din conceptul de gust, dar și 

datorită degradării sentimentalismului, normele și convențiile sociale încep să fie văzute ca sursă a 

răului și comportamentului imoral, fiind reținută din moștenirea sentimentalismului numai 

conexiunea intrinsecă dintre sensibilitate și bunătate, dintre sensibilitate și ideal moral. Afișarea 

excesivă a emoțiilor precum în sentimentalism a început să fie interpretată ca fățarnice, ca ipocrizie, 

ca expresia unei false sensibilități generate de convenții, exigențe sociale. De aceea a fi moral începe 

să semnifice faptul de a fi onest și autentic, a manifesta emoții autentice, negenerate sau pătate de 

către societate și regulile acesteia. Se creează și se accentuează vestita opoziție între sine și societate, 

atât de bine exploatată de Jean Jacques Rousseau, iar omul moral, deci autentic sensibil, este văzut 

ca un outsider care se opune unei societăți rele și mincinoase.  Evident că inamicul numărul unu al 
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 Ibidem, 153. 
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 Ibidem, 158. 
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omului moral și autentic este identificat cu etica utilitaristă și nu numai, etica noilor clase de mijloc și 

a noilor îmbogățiți devenind ținta atacurilor noii viziuni despre om, lume, morală14. Această atitudine 

va fi elaborată și extinsă de către romantism, care la rândul lui, preia elemente din tradiția puritană 

pietistă, adăugând unui radicalism intelectual, nevoia de senzațional, dorința de a avea trăiri și emoții 

intense și noi, adăugând la aceste elemente și un spirit al rebeliunii.  

Este vorba și de o reacție împotriva utilitarismului, empirismului și raționalismului excesiv 

existente atunci, reacție care afirmă credința în puterea mântuitoare a artei, punând accentul în 

același timp și pe individ. În cazul acestuia din urmă se afirmă capacitatea sa creatoare, duhul creator 

înnăscut și inerent în fiecare persoană. Gustul devine capacitatea de a vedea în natură adevărul 

sacru, cel ce posedă gust – artistul - având acces astfel la o realitate ascunsă celor mai mulți. Esteticul 

și gustul capătă o semnificație supraetică, spiritualistă, fiind denumit imaginație. Acest vizionar și 

văzător al adevărului sacru este un om sensibil în cel mai înalt grad cu putință, un outsider, ein 

Aussenstehender, care întruchipează omul moral. Pentru a obține imaginea completă a 

Weltanschauungului romantic, trebuie adăugat faptul că natura e considerată de către romantici ca 

exprimând un adevăr divin, ca fiind întrucâtva divină, în această concepție despre natură și divin, 

strecurându-se ideea, de  origine iluministă, că se poate ajunge la acest adevăr divin prin observație 

și raționare personală, fără medierea Bisericii, a Revelației.  

Tot de sorginte iluministă, leibniziană și sentimentalistă este și acceptarea ideii că ceea ce e 

natural este bun. Binele din transcendent devine imanent. Ceea ce  e artificial, convențional capătă 

un statut negativ, iar naturalul este ridicat la standard moral suprem, naturalului fiindu-i de fapt 

acordat statul de supranatural, de temei ontologic15. Se produce o dublă mișcare în care naturalul se 

supranaturalizează, iar supranaturalul se interiorizează, devine resursă interioară, fiind identificat cu 

impulsurile cele mai spontane din om, nepremeditate, neatinse de intenție, libere de orice convenție 

socială16. Sinele autentic uman are o calitate divină, un geniu creator, care trebuie lăsat să se 

autoexprime. Sinele autentic, natural este un rezervor de bine, de benevolență, dar convențiile, 

instituțiile, societatea, regulile ne rup de acest rezervor. Dumnezeu devine interpretabil ca ceea ce 

vorbește, se manifestă spontan în om17.  Sentimentele și pasiunile cele mai autentice revelează 

binele. Ca atare, a fi bun, a fi moral, a duce o viață bună înseamnă a te deschide către impulsurile 

naturale, a te deschide față de vocea naturii.  Binele nu mai e definit în funcție de acțiuni și de 

                                                           

14
 Ibidem, 178. 

15
 Ibidem, 183. 

16
 Ibidem. 

17
 Charles Taylor, Soruces of the Self. The Making of the Modern Identity, Harvard University Press: Cambridge, 

1989, 2001, 371, 
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rezultatul acestora, valoarea revine direct sentimentelor, emoțiilor și modului în care experimentăm 

lumea prin intermediul acestora. Romantismul afirmă individul ca centru, iar sinele,  paradoxal, ca 

produs al unor forțe ce transcend persoana, inconștientul. Gustul, sub forma imaginației devine 

principalul mod de a afla adevărul. Ceea ce imaginația revelează sau sesizează trebuie să fie adevărul, 

fiind necesară o experiență emoțională și estetică puternică. Produsul artistic al acestei experiențe 

poate instrui și șlefui sentimentele și, conform aceleiași teorii, poate să îi facă pe oameni virtuoși. 

Experiența estetică și imaginația poate duce la îmbunătățirea societății, fără a se recurge la alte 

mijloace.  

 Există și o normativitate în această teorie. Pentru c a individul să fie moral, să trăiască bine, el 

trebuie să fie fidel propriului sine, deci forțelor care sălășluiesc în adâncul său și prin urmare, trebuie 

să nu se supună la convenții și să înlăture acele instituții, obiceiuri, moravuri care fac imposibilă 

autoexprimarea sinelui natural. Prin contactul cu opera de artă adevărată, se recreează în cititor 

experiența emoțională și revelatoare, care îl pune în contact cu realitatea ultimă, normativă. 

Esențiale pentru realizarea acestei mântuiri prin artă sunt sentimentele de empatie și simpatie, ca și 

sentimentul de plăcere, acesta din urmă căpătând un statut epistemologic și moral ridicat. Așadar și 

cititorul trebuie să dea dovadă de valențe creatoare, de sensibilitate și, implicit, de moralitate pentru 

a reuși să recreeze în imaginație viziunea artistului, epifania pe care o articulează acesta. Această 

modalitate de instruire a publicului, de salvarea este o variantă a modului protestant de instruire prin 

cuvânt, a credinței în puterea logosului18.  

În acest context, este în continuare susținută ideea că empatia și simpatia declanșează actele 

de benevolență și nu rațiunea, iar imaginația devine un operator al acesteia, deoarece prin 

imaginarea în locul altui om, oameni pot empatiza cu acesta, acest act ar imaginației fiind de ajuns  

pentru ca oamenii să înceapă să țină unii la ceilalți. Imaginația are puterea de a converti oamenii în 

sfinții19. Este o continuare a viziunii platoniștilor de la Cambridge care au făcut din compasiune, 

benevolență și empatie trăsătura divină din om și baza moralei. William Wordsworth, în continuarea 

acestei tendințe, este, conform Campbell, cel care formulează, articulează trăsăturile definitorii ale 

hedonismului modern20. El descrie o componentă esențială a recreeri actului viziunii poetice în 

cititor, ca și a  poetului, care este tocmai capacitatea de a fi afectat de lucruri absente  ca și cum ar fi 

prezente, de a stârni în sine sentimente și emoții care sunt în genere stârnite de evenimente sau 

obiecte reale, această dimensiune a lui as if – als ob – fiind una din trăsăturile trăirilor plăcerii 

                                                           

18
 Ibidem, 187. 

19
 Ibidem, 188. 

20
 Ibidem, 192. 
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imaginare ale hedonismului modern. Aceste emoții generate în poet/cititor fără un stimul extern nu 

sunt trăite ca atare, ci sunt trăite ca suscitând plăceri diferite. Poetul nu doar transmite experiențe, ci 

le și transformă în ceva plăcut. Plăcerea e mediul prin care se transmite mesajul, dar este și efectul, 

recunoașterea frumuseții universului, dând expresie demnității umane în acest chip. Cunoașterea 

morală, ca și îmbunătățirea morală trec prin plăcere. Aceasta e agentul moral transformator. Este 

chiar esența demnității umane și a  vieții21.  

Romantismul nu schimbă nimic din viziunea lui Wordsworth, dar mărește gama de 

sentimente și emoții din care se extrage plăcere: mândria, frica, oroarea, gelozia, ura, durerea, 

agonia. Acestea se adaugă la sentimentele de autocompătimire, mila, simpatie, etc.. Prin urmare, 

căutarea plăcerii, melancolia și durerea provocată de nerealizarea ei, ca și tânjirea după plăcerea 

perfectă, devin atribute ale romanticului și intră în construcția atitudinii moderne despre viață, 

societate și moralitate. Așadar omul moral și autentic este cel care caută și trăiește plăcerea, 

pulsiunile spontane din sine, care dă curs vocii naturii și care, din punct de vedere convențional, 

poate apărea ca degustând viciile. Această respingere și permanentă suspectare a societății este  

moștenirea puritană preluată de către romantismul trecută prin și modificată de sentimentalism, 

atitudine care privea cu ostilitate societate ca loc al păcatului. Chiar dacă această concepție se 

modifică, rolul credinciosului fiind luat de romantic, societatea și regulile ei, convingerile, convențiile 

morale, sunt văzute ca surse ale răului și ca piedici în calea manifestării și exprimării libere a divinului 

din om. Ca atare, pentru romantic, ca și pentru sentimentalist, respingerea sau critica pe care i-o 

aduce societatea e doar o confirmare a caracterului său de om în contact  divinul, de confirmare a 

geniului său creator și al umanității sale superioare.  

Această atitudine e însoțită și de înțelegerea faptului că plăcerea e o realitate eluzivă, dar și 

de o creștere a frustrării față de lume, care e percepută ca plictisitoare și oprimatoare a geniul divin 

din om. Această atitudine, alături de izolare, mută accentul și centrul de interes în domeniul 

plăcerilor imaginației. Un romantic resimte și trăiește plăcerea intens, dar o și transmite mai departe, 

îi face și pe alții să o trăiască. A fi în acord cu idealul autenticității înseamnă să trăiești viață nu 

căutând confortul, ci transformarea vieții într-o secvență continua de astfel de plăceri, adulmecând 

noul și straniul, cultivând reveria ca un generator al acestora. Acesta este idealul moral care ajunge 

să intre în textura societății contemporane și care face posibil consumerismul modern și prin extensie 

credința în utopia pieței libere și a consumatorului /individului suveran. Instanțierea colectivă a 

acestei atitudini și viziuni a fost boema, care exemplifică, pe de o parte, retragerea din lumea muncii, 

respingerea confortului, a convențiilor și regulilor sociale, dar și căutarea plăcerii, a intensității ei, 

                                                           

21
 Ibidem, 191. 
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vrând să ilustreze și mitul geniului nefericit și izolat, neînțeles. Adeptul boemei trebuie să fie loial 

numai propriului spirit creator, impulsurilor interioare, a cărui realizare este normă pentru el22. 

Romantismul reprezintă, conform lui Campbell, elementul decisiv în crearea consumerismului și 

hedonismului modern, așadar a multor dintre problemele și tensiunile cu care se confruntă 

societatea modernă, chiar dacă romanticii nu au intenționat acest lucru.  

Teza sociologului american este o reafirmare sau o ilustrare a mai vechii teze a vicleniei 

rațiunii, a ironiei istoriei. Filosofia romantică face din căutarea plăcerii un bine în sine, instaurează ca 

standard și cultivă gustul pentru și nevoia de noutate, care alimentează dinamica hedonistă modernă 

și prin urmare societatea întemeiată pe piață și homo economicus, așadar o realitate pe care ei 

credeau că o combat. Iar teoria despre rolul artistului a servit la construirea eșafodajului necesar 

producerii de noi produse culturale stimulative, prin urmare și ideea revoluționării permanente a 

gustului, deci a rapidei schimbări de criterii estetico-morale. Tot romantismul a impus și hedonismul 

în educație, ideea că elevul trebuie să se autoexprime liber (așadar să nu învețe, să nu facă teme, 

pentru că i-ar stârpi creativitatea, etc.) fiind de aceeași  sorginte; rezultatele se vad zi de zi. Boema, 

ca instanțiere a romantismului, reprezintă conform profesorului american un laborator social-ideatic 

pentru societatea modernă. Din cele descrise de către cercetătorul american, se poate trage 

concluzia că toate ideologiile eliberări și a respingerii restricțiilor morale, sociale, tradiționale ca fiind 

filistine, ca oprimând libertatea, creativitatea, etc., sunt produsul unei evoluții culturale și sociale, 

care, chiar dacă inițial nu a avut un asemenea obiectiv, transformă omului într-un simplu automat de 

plăcere, răpindu-i, de fapt, orice dimensiune cu adevărat umană, socială sau chemare spre 

transcendență sau orice altă menire ce trece dincolo de nivelul plăcerii, falsificând și dimensiunea 

culturală care este proprie omului. 

 

                                                           

22
 Ibidem, 198.                                                                                                                                                                                                                                                  
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ETNOSFERA 

Empowering local communities as a form of good governance. 

Case study: the locality of Novaci through the lens of mental mapping.  

Part I 

Prof. univ. dr. Radu Baltasiu (University of Bucharest) 

PhD candidate Ovidiana Bulumac (University of Bucharest) 

 PhD candidate Gabriel Săpunaru (University of Bucharest) 

Community ‘empowerment‟ represents their habilitation to pursue their own 

economical and cultural interests in local administration (regardless of political party in 

power), aimed at community welfare as an effective entity in relation to particular interests of 

members. In international literature, community empowerment has been theorized by four 

additional concepts: independence, self-determination, national development through local 

development and self-reliance (Fetterman, 2001, 2005; Craig and Mayo, 2004; Alsop, 

Bertelsen and Holland, 2006). 

From the perspective of political sociology, community empowerment is one of the 

main formal aspects that the administration takes at communitarian level. In Durkheim‟s 

sociology of normality, community empowerment is the safety frame in respect to anomy 

through which the individual can pursue its interests. Thus, in terms of social action, 

communities may be placed in a dual typology of the ideal-type: that of the initiative with 

collective purpose versus the social and civic inactivity. The ability of a community to 

preserve its past and manage and project its future becomes, in this logic, independent of the 

macro-social organization of the state. At best, the community can make use of state 

initiatives in order to facilitate obtaining positive results locally. Meanwhile, if the formal 

institutional mechanisms do not meet the needs of local self-steering, communities can 

develop their bypass mechanisms. When we say inefficient for the community, we mean the 

state‟s and territorial institutions‟ inability to provide a formal social protection and create 

new patterns of collective social action (Spicker, 2000: 144), based on the valorization of   

pre-existing systems of social action (D. Ashford, 1986: 107), in our case on the 

communitarian type. 
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The framework implemented on the social level „down-top‟ proposed by the 

terminology of empowerment can be effective only in the case of an active and aware 

community of its existence and „destiny development‟. This habilitation of the local by the 

center for the benefit of the former can be found in a contrary situation, of weakened 

administrations, in which self-determination resumes to a sum of private initiatives 

manifested, more or less coherently on the collective level. Thus, ensuring the legal 

framework (judicial, economical, political, cultural, and social) is not automatically translated 

into the communities‟ ability to manage its frames and to have the right manifestations. In 

other words, the efficiency of policy implementation in order to habilitate the local plan 

depends largely on the ability of communities to relate to a given context, part of a broader 

concept, that of „self-steering’ as a branch of administrative decentralization. The case study 

we are analyzing (Novaci, Gorj county) is intended to support these assumptions by reviewing 

the temporal (historical and present), administrative, symbolic and material frames, in relation 

to the efficiency of empowerment policies and the stock of reactions from the community 

(self-steering). From this point of view and as a conclusion of the field research conducted in 

the summer of 2010, the city of Novaci can be divided into three levels developed during the 

work, important in terms of reaction at communitarian level in relation to the principles of 

empowerment policies: 1) the period preceding the second world War (characterized by a 

„bottom up‟ built order, both by individual initiatives with collective purpose – see D. 

Brezulescu, and by some group initiatives, specific to space and time – see transhumance or 

common indivisible ownership order – „obște‟), 2) the communist era (in which individual 

reaction and the old order began to be opposed to the new regime that brings about 

community atypical and space incompatible phenomena such as industrialization and 

commuting), and 3) post-revolutionary period (which seems to have remnants of order going 

back to the order compatible with the community‟s status – see restoration of common 

indivisible ownership abolished by the communist regime – but that seems to work in a 

disparate manner, thus creating a chaotic order (sic!) and a parallel system with the 

mechanisms established by the state – be it social, cultural or economic – which no longer has 

the ability to preserve the ordering of spaces for their preservation and development). 

We can observe that where the empowerment of communities doesn‟t have any 

content, meaning it has associated an inefficient self-steering, the local economic market is 

weak, it‟s circuit not having the ability to generate sufficient revenue. Consequently, the town 
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enters a negative demographic spiral that makes it lose the most professionally competent 

people, as well as its youngest population. Statistically, between 1996 and 2006, Novaci 

recorded a negative migration level. The strongest negative accents of migration levels were 

recorded in 1990 (-76) 1998 (-76) and 1999 (-77)
1
. Also, objective data can be backed by 

local meanings of key persons: teachers in Novaci admitted that they instruct students to 

appear as ready as they can at contests of admission in the universities of Timisoara and 

Bucharest (the main poles of attraction), some public authorities send their own children in 

other more developed cities to have a chance at a better future, residents and doctors in the 

regional hospital of Novaci permanently have their resume on the desk etc. We therefore 

understand that not only qualified work force leaves its home, but also the intellectual elite 

(present or future – young people). 

In other states as well, issues of the inefficiency of institutional power transfer from 

the center to local plan became a central topic in public debate. For instance, in UK the 

discussion is very present in the economic crisis conditions. For most countries in the Western 

Hemisphere, welfare is directly „delivered‟ to the citizens, through a unique combination, 

particular for each country, between the voluntary, corporate and government services, that 

still lets exist a mixture between the „welfare state‟ and the „welfare society‟ (Gould, 1993). 

British debates on this topic agglutinate around the idea that the welfare state is somehow 

forced to turn into welfare society in order to contain budget costs. We here refer to the 

concept of „Big Society‟ that David Cameron is advocating for, a reform whose essence is 

taking over more of the state‟s responsibilities not only by local communities, but also by 

individual citizens through voluntary action
2
 (limiting pressure on the central budget and 

assuming the responsibilities of the governing elite in London). The basis of this reform critic 

is that in the name of reducing costs, by „freely‟ transferring responsibilities, there is not a 

more effective governance about to take place, but, in fact, the state and political elites are 

becoming less responsible, a shorting of their responsibilities that is overlapping the 

background existence of inefficient local oligarchies
3
. 

                                                           
1
 See National Institute of Statistics Gorj county department, Locality of Novaci data sheet. Obtained with the 

support of Gorj and Novaci authorities. 
2
 See The Economist, 12

th
 August 2010, Reforming the state, available at the address: 

http://www.economist.com/node/16791720 (June 2011) and The Economist, 10
th
 February 2011, What‟s wrong 

with David Cameron‟s “Big Society”, available at the address: http://www.economist.com/node/18114475 

(June 2011). 
3
 Idem. 

http://www.economist.com/node/16791720
http://www.economist.com/node/18114475
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But when the empowerment of communities is done correctly, it becomes part of good 

governance, essential for the democratic character of institutions and, finally, of states. The 

concept of good governance leads back, from our point of view, to the classical liberalism of 

the eighteenth-century England. Adam Smith is the theorist who was concerned with the 

Wealth of Nations, thus treating the question of a „great society‟ (Rostow, 1990: 18), therefore 

he viewed the society as a whole, a sum of economic changes with social purpose. Addressing 

this issue, Smith uses the invisible hand concept, supplementing the selfish approach of man 

in economic interaction – avarice and greed in economic activities come from human 

predisposition to commit „sins and errors‟ (ibid.) – and providing the frame of free encounters 

in the community of private interests.  

Thus, through the role of the prince, individuals find the frame of freely expressing 

their personal wills. Ruling elite function is that of updating the social reality by providing the 

constitutive categories of social activities – economic and spiritual – or those with regulatory 

role – political and legal (Gusti, 1968, vol. I). In this manner, we observe that good 

governance refers to a moral settlement of economics and politics, where the morale is what 

produces social cohesion (Durkheim), namely the public interest. In the EU practice, the 

concept of good governance has as pillars the [institutional] openness, participation, 

accountability, effectiveness and coherence of measures undertaken (Commission, 2001: 10). 

The principles are purposed to democratize the governing, be it on the global, European, 

national, regional or local level. Thus, the sections of good governance can be grouped into 

two big dimensions: more active participation of the community (civic involvement) and 

effectiveness of policies adopted. Increasing civic engagement sends us to the concept of 

community empowerment. In addition, democratic governance would increase local autonomy 

and citizen participation in public affairs. In Romania, by Law no. 215/2001 (republished), 

local autonomy refers to “the right and effective capacity of local authorities to address and 

manage, on behalf and in the interests of local communities they represent, public affairs, 

under the law”
4
. 

Remaining at the same level of analysis, we find that empowering communities is part 

of the functional capacity of the institutions. The ability of institutional action is what makes 

the difference, on national level, between functional democratic states and weak states 

                                                           
4
 See Article 3, alin (1), available at the address: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=27123 

(June 2011). 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=27123
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(Krasner, 2005). Public institutions are that more efficient as they directly represent the 

interests of the community, both in terms of covering the locals, but especially integrating 

them in the landscape of power distribution‟s informal infrastructure in the local community. 

We note that the concept of informal distribution of power in the community represents 

the channels through which the community exercises its influence over its members and 

projects its ability to organize (procurement and distribution) resources. This is the level at 

which the paper intends to use the mapping methodology. 

The mapping methodology used in this paper is based on conducted unstructured or 

semi-structured interviews, regarding the subjects‟ current and past centers and directions of 

interest. As well, we could determine the main lines or space „corridors of interest‟ of the 

community through secondary analysis of interviews, based on interlocutors‟ mentions on the 

progress of their priorities. Much of the data on the past, used as a means of comparison, 

come from consulted monographs and, as already mentioned, from the oral history of the 

place. Mapping method is employed upon the frame of the neointerpretative methodology that 

focuses on getting most accurate data from a community in terms of limited resources 

(budget, time, people, etc.), using a mixture between Weber’s comprehension, the 

operationalization in frames and manifestations of reality according to the monographic 

method of the Sociological School from Bucharest
5
 and components of noologic sociology

6
. 

The neointerpretative approach aims to “identify the elements that define the potential for 

survival and recovery of the rural world through techniques of „extraction‟ of data rather than 

„stripping‟, as the monographic methodology involves” (Baltasiu et al, 2009: 127). Moreover, 

“it has the purpose of extracting the local specific without losing sight of the context, a social 

context defined by the actor himself” (Baltasiu et al, 2009: 137). 

The analysis of field data (both qualitative and quantitative), we find that at local level 

there is a relatively degree of (formal) local autonomy between city hall and county agencies 

(County Council and Prefecture). Not at any time have our interlocutors hinted that local 

problems should suffer because of these higher-level authorities. Thus, it appears that the 

main pillar responsible for the community‟s welfare is the local quality‟s distribution of 

resources and power. On the other hand, symbolic axes that we could cartographically 

identify do not give the predominant role to local administration as formal institution, 

                                                           
5
 Through the belief that the reality is of a very delicate complexity, described under the form of the “law of 

parallelism”. 
6
 Experiencing as a way of living in reference to symbolic coordinates. 



16 

Etnosfera, nr. 3/2011, pp. 11-20 

confirming our hypothesis that the daily flows of community‟s life are largely dealt with in 

other plans. Community empowerment and self-steering in the case of Novaci seem rather part 

of the social actions backstage rather than of the first plan and, in any case, they seem not to 

coincide with formal administration channels. As a result, the administrative area of Novaci 

seems to develop chaotic – see Rânca issues, from architecture to ecology or, in terms of 

fragments, upon the ability of expressing in space of the various pieces of local power. 

We therefore found three plans of resource distribution. The first is at family level, 

where resources are managed relatively autarchic in small households or on individual 

businesses with sheep or (internal and international) transports. Private economic activities 

rarely take place in the context of new institutions, enterprises, often remaining in the 

formulation of more or less localized concerns. At communitarian level, there can be 

noticed the revival of common indivisible ownership, some of which seem to have enough 

success in the distribution of resources. We'll see how they, still maturing, will regain the pre-

war role of the frame‟s major administrator and therefore, becoming a significant source of 

local authority-autonomy. The third plan is the local market economy, where there can be 

noticed the persistence of a phenomenon of weak aggregation of demand for products and job 

opportunities in relation to the offer. The community in Novaci does not have its own axis of 

industrial, agricultural and service activities needed to ensure a satisfactory integration of the 

local workforce in the circuit of modern economics, through the question of wages. The city 

hall and a medium-small size „milk factory‟ remain the most significant employers. 

The problem of dismantling the interests of local households from those of local 

administration is that self-steering produces chaotic results in the city, due to the lack of 

coordination of particular interests. Moreover, the phenomenon of self-reliance as the sum of 

individual self-mastering leaves its mark on the diminishing of local collective cultural 

specifics on the organization of space. We notice the dissipation of reference points in 

architecture when we are told, for example, that shepherds “build houses as they are struck”
7
. 

The phenomenon is visible in the ecology of living, in the organization of living space and its 

symbolism. For instance, there is a trend, although still not at large scale, it has an impact on 

the local space: reducing the household simply to a living space. In these cases, the house 

consumes nearly the complete space of the former rural household, sometimes even its garden 

which, when it survives, becomes a grassy space or, depending on the tastes of the owner, 

                                                           
7
 Interview Novaci, July 2010. 
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garden with various arrangements, including garden furniture. For instance, the map of the 

new living space to the traditional one is: 

 
Figure 1 (Left) Household as rural living. Sketch resulted from the field observation and interviews, 

summer 2010, Novaci. (Right) The household becomes only living space by emphasis on comfort.  

The local administration‟s large-scale failure in managing the community
8
 and its 

chaotic development as a result of the sum of particular interests can be observed in the field‟s 

projection lack of structure in terms of urban development where, literally, every house-

interest seems to have its road (Rânca-Novaci): 

                                                           
8
 The function of local government, according to article 10 of the Local Public Administration Law of 2001: 

“Local authorities manage or, as appropriate, dispose of the financial resources as well as public or private 

ownership of property of the communes, towns and counties, in accordance with the principle of local 

autonomy.” Under article 4, paragraph 2 of the Public Administration Law: “Local autonomy regards the 

organization, functioning, expertise and attributions, as well as resource management which, by law, belong to 

the village, town or county, as appropriate.” 
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Figure 2 Disorder and the sense of development upon the road chain. Rânca locality, under the administration of 

Novaci and Baia de Fier authorities, viewed from the satellite, has a redundant chain of roads without geometry, and 

the surface seems to surpass the lived area (left). Bușteni (Prahova) has roads that take into consideration the 

structure of the mountain and respects a principle of geometrical alignment in reference to the national road (DN1) 

and with housing distribution (right). 

One of the indicators of formal self-steering‟s inefficiency is the local economic 

market weakness. In the mapping methodology, its effectiveness can be approximated by 

illustrating the directions of material and symbolic manifestation. The intensity of these 

directions is established by identifying the content on the field (institutions as such), checking 

their dynamics in terms of statistics and by interviews. The axes of the community‟s dynamics 

with projection in the field have, as such, both objective and subjective content. Material axis 

represents the directions of manifestation in production and distribution of economic 

resources. Spiritual axis refers to the main routes of symbolic circuit, part of the 

communitarian order. As an immaterial axis, symbolic axis subordinates the administrative 

axis, which represents the quality of the perceived tension-relation by community members 

between the main bodies responsible for public order: city hall, judicial court etc. The two 

axes represent the capacity‟s infrastructure of self-steering and, consequently, the degree of 

empowerment of the community. 

Thus, the material axis evolved in three temporal stages. Before World War II, its 

starting point refers to the banking activity of Gilort common indivisible ownership (Bank of 

Gilort), the hydropower on Gilort (one of the first in Romania), sheep breeding, and the 

Friday fair. All these activities were localo-centric, bringing revenues to the village, being 

oriented towards Novaci. Bank of Gilort was the largest common indivisible ownership bank 

in Romania, with international activities, the hydropower subsidized electrification of a region 

that stretched almost to Râmnicu Vâlcea, and sheep breeding, largely inside these common 
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ownerships, held an industrial and service activity with high intensity at the time, partly sent 

in the communist period as well. The Friday fair ensured not only the junction between 

supply and demand of a very dynamic rural economy, but also provided the connection of 

Novaci with the other local rural economies, in a broader complex of exhibitions as part of a 

peasant regional economy missing today, a space of spiritual confluences and inter-

communitarian
9
 communication. 

 

Figure 3 Novaci: the action spheres of the material axis until 1948. With yellow: the national sphere of influence of the 

Bank of Gilort – the economic power of the parishes („obște‟); pink – the regional sphere of social action (the free of 

charge electrification) of the hydropower station; white – the area of socio-economic action of the parishes, towards 

Transylvania and Oltenia beneath the mountains; black – the area of the social action of the market (Friday fair), a 

recipient of the economic activity and ferment for the social activity beyond the borders of Novaci. All these have as a 

geographical and spatial axis the Gilort River (blue) and led to significant incomes for the commune, being localo-

centred. 

Between 1948-1989, the material axis industrializes, the sawmill appears and another 

hydropower plant is built. In this period, the Friday fair
10

 from the interwar times is being 

converted into a market – a presentation space for the zootechnic and vegetable local 

                                                           
9
 After the disappearance of fairs during the communist period, the rural withdraws in a predominantly self-

sufficient household economy, in the house of culture‟s popular costume exhibitions, in popular music 

recordings. Today, its symbolic manifestations almost entirely disappeared, leaving only autarchic households 

surrounded by more and more of a living without household, of urban owners largely absent, as a result of 

conquest by the city of mountain settlements. 
10

 Initiated in 1937-1938, on the same space as the market today 
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production, built on the same spot as the fair. The parishes are abolished, and the financial 

activity is nationally coordinated by the Communist Party. The industry offers jobs for most 

of the inhabitants, and the sheep breeding survives inside a relatively strong un-cooperativized 

agriculture. The economic activity allows the existence of a prosper and partially informal 

self-relied community. The lack of enrolling in the socialist agriculture of individual 

properties constituted the basis of an economic and informal administrative autonomy (de 

facto, Novaci was a privileged community, with access to products that at national scale were 

hard to get, that benefited from little administrative constraints “from the county” (Tg. Jiu) or 

„from the center”.  

 

Figure 4 Novaci: the spheres of action of the material axis until 1989. With pink – the area of social and economic 

action of the two hydropower plants, together with the sawmill (in the Northern part). The hydropower plants are 

extracted from the local economic circuit, being part of the national economy, somehow exterior to the community, 

except for the jobs available, while the sawmill was the main supplier of jobs; white – the area of socio-economic 

action of the sheep breeding, towards Transylvania and Oltenia beneath the Mountains that is pretty well maintained. 

But the sheep breeding is mostly state controlled, even if it continues to directly sustain the community inside an 

informal economy, tolerated by the regime; black – the area of the market‟s social action that is limited to selling the 

products of the households (that are becoming autarchic) under the conditions of a disintegration of regional linkages 

made in the name of “integration” of villages in the “socialist agriculture”. 
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Towards a critique of the world order1 
Considerations regarding the bilateral relations between countries – 

political, cultural and academic aspects  

Part I 

Prof. Dr. Radu Baltasiu,  
PhD student Ovidiana Bulumac,  

PhD student Gabriel Săpunaru  

Abstract 

The actual crisis is an invitation to reconsider the role of knowledge and of sharing it 

across borders. It seems that the crisis is somewhat the by-product of a paradoxical 

combination between cultural-ethical illiteracy regarding the money, the society, the 

economics of society and the technical-mathematical abilities to handle computers and 

markets. Some analysts are even taking into consideration a new political phenomenon: the 

leaderless world – where leaders are either underperformers in front of serious decisions or 

faceless in face of those supposed to be led. Regional aspects of cross-border cultural 

exchanges will be also taken into account. Where is the place of superior education in this 

state of affairs? How is the crisis related to the way states are culturally communicating in a 

world almost exclusively market-centered is another major topic of discussion of our paper.  

Prolegomena 

 “If financial markets followed the normal bell-shaped distribution curve, in 

which meltdowns are very rare, the stockmarket crash of 1987, the 

interest-rate turmoil of 1992 and the 2008 crash would each be expected 

only once in the lifetime of the universe” (The Economist, The gods strike 

back. Financial risk got ahead of the world’s ability to manage it, 2010). 

In 2008, the world was struck by the most powerful economic crisis in the last 80 

years. Despite its mainly financial nature (determined by the banking system’s lack of 

                                                 
1
 Lecture presented at the Symposium International Le Livre. La Roumanie. L’Europe, IVe Édition, Section IV. Les 

relations de la Roumanie avec les autres pays d’Europe et du Levant, Sinaia, 20-23 Septembrie 2011. 
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liquidities), it also shuck the fundaments of the economic system and, we may add, some of 

the social and individual basic perceptions of the world. 

There are two ways of regarding this crisis; the first one could be the above 

mentioned view – a global phenomenon with high systemic implications. The other one may 

see the financial crisis as an invitation to reconsider the role of knowledge that leads both 

the economic and the social world. This is our purpose in this material when we address 

some aspects of the economic paradigm Starting with the ‘innovation’ of new financial 

instruments like derivatives in the ‘70s and the illusion of proper risk management, the 

financial sector rapidly became a profitable business, a place in which managers and the 

whole spectrum of ‘financial elites’ were receiving high bonuses for bringing more money to 

the company in such a manner.  

“Their average tenure has declined from ten years in the 1970s to six years 

today, and boards are becoming ever more likely to sack bosses if they get 

out of line, particularly in Europe. The financial crisis has also produced a 

wave of popular fury about over-paid executives and their unaccountable 

ways. In this sort of climate it is not just the paranoid, but the faceless, who 

survive” (The Economist, The cult of the faceless boss, 2009). 

A leaderless world  

In the above scenario, we understand the importance of leaders, of elites who 

morally have the role of organizing and orienting social, economical, political or cultural life. 

But in the newly created image inside the paradigm of neoliberal thinking and acting we may 

very well speak of a leaderless world persistence, a space dominated by faceless managers 

that are both its by-products as well as its generator.  

“The corporate world is increasingly rejecting imperial chief executives in 

favour of anonymous managers—bland and boring men and women who 

can hardly get themselves noticed at cocktail parties, let alone stop the 

traffic in Moscow and Beijing. … These men are at the head of a vast army 

of even more forgettable bosses …and you begin to wonder whether 

cloning is more advanced than scientists are letting on” (The Economist, The 

cult of the faceless boss, 2009). 
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Such an unprecedented development of the faceless leaders can be considered as an 

effect of the hyper-rationalization expansion2 George Ritzer introduced in the social sciences 

and identified starting from the early ‘60s. The phenomenon is actually part of a de-

ethicising process (Bulumac, 2011), a fracture between the speculative apparatus and the 

productive economy that emerged due to the disappearance of the meaning of money. This 

particular type of context was also analyzed by the philosopher Georg Simmel at the 

beginning of the 20th century:  

“These conspicuous phenomena illustrate clearly that the that the inner 

nature of money is only loosely tied to its material basis; since money is 

entirely a sociological phenomenon, a form of human interaction, its 

character stands out all the more clearly the more concentrated, 

dependable and agreeable social relations are. Indeed, the general stability 

and reliability of cultural interaction influences all the external aspects of 

money” (Simmel, 2004, 172). 

Thus, the hyper-rationalization, from a mere instrument became an end in itself, being 

centered obsessively on efficiency, calculability predictability and control establishment 

(George Ritzer, 2001).  

“Suddenly it seemed possible for any financial risk to be measured to five 

decimal places, and for expected returns to be adjusted accordingly. Banks 

hired hordes of PhD-wielding “quants” to fine-tune ever more complex risk 

models. The belief took hold that, even as profits were being boosted by 

larger balance sheets and greater leverage (borrowing), risk was being 

capped by a technological shift” (The Economist, The gods strike back. 

Financial risk got ahead of the world’s ability to manage it, 2010). 

In these circumstances, the faceless leader in the economic world easily adapts to the 

liberal clichés, believes/seeks in nothing else than the shortest way to achieving profit, and is 

an expert in technicalities and quantitative issues. In other words, he is an „instantly 

forgettable” figure (The Economist, The cult of the faceless boss, 2009) that determines a 

depletion of the social capital existent in a given society/organization (Baltasiu, 2009, 86). 

                                                 
2
 “… *The+ process I call McDonaldization, that is, the process by which the principles of the fast-food restaurant are coming 

to dominate more and more sectors of American society as well as of the rest of the world.” (Ritzer, 2003, 198) 
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On the educational basis of the crisis3. The educational fallacy 

The faceless leadership, the leaderless world and the mishandling of risk, are related 

in the background to the increasing weakness of the educational system. The process of 

handling risk and money has its background in education. There were in the last 20-30 years 

several trends in education which could be related to the present-day fallacies of thinking 

economics. The educational fallacy has a particular accelerator nowadays under the Bologna 

process, which we discussed in another paper4.  

One of the most visible accelerators of the educational fallacy is economizing 

education. It refers to the transformation of the social roles of the professor, student and 

university in provider, consumer and commercial enterprise. In other words, education 

which was based on a specific significance and content of the University now is fading away. 

The second paradox is that Bologna is producing far more regulation by deregulating the 

“old order” and introducing a new one, being at odds with the “Bolkestein rules”5 which 

stated that “regulation must be rolled back if its costs outweigh its benefits”. Today, even 

simpler economic activities in education are regulated by special papers; filling out 

applications for a grant requires specialized services and “networking” outside the 

university; all these are, in fact, consumers of important research “energies”.  

Other accelerators of the educational fallacy are:  the induction of a fracture 

between Knowledge and Science, in the name of freedom of choice and the consequent 

abandon of the personality of the student left to build by his-her choice. Professors are 

transformed in providers of pieces of knowledge in a short timeframe like workers on the 

assembly line, in the name of flexibility and compatibility; students are transformed in a 

“mass clientele”; education is becoming business, losing the proper interest in citizenship 

and knowledge, and young personalities are brought to pieces by the sheer fragments of 

knowledge they cannot link with one another; increasing the secondary costs meaning more 

limitations to mobility. Taking into account the flaws of the undergraduate level, the MA 

programs are inevitably built on shaky foundations. The secondary higher education is 
                                                 

3
 For further information check Baltasiu, Bulumac, 2011 

4
 idem 

5
 Frederik Bolkestein – Dutch politician, former European Commissioner for Internal Market and Services between 1999-

2004. See Goliath. Business knowledge on demand, “Single Market: Bolkestein wants to simplify rules in new policy areas”, 
September 14th 2002, http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-2169592/SINGLE-MARKET-BOLKESTEIN-WANTS-TO.html, 
[April 2011]. 

http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-2169592/SINGLE-MARKET-BOLKESTEIN-WANTS-TO.html
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becoming more and more of an opportunistic substance. Students do not have enough time 

to dedicate to knowledge, and due to the life’s expensiveness and losing their patience, they 

are (self)directed merely towards a job search in exchange of a diploma.  Neither at this level 

is knowledge the motor which leads the relationship between education and society, but 

opportunism for the sake of a job idea. Higher education thus becomes a Hobbesian 

battlefield: only the very few of fittest reach to the universals of knowledge, i.e. involved in 

science, and only the fittest are successful in finding a job.  

“Europe” through the voice of Brussels recently drew attention upon a “lost 

generation”6. In other words, the problem is not of short-termed and “crisis” related, but a 

structural one. The “statistical voice” of the European Union, Eurostat says: “high youth 

unemployment rates do reflect the difficulties faced by young people in finding jobs”7, a 

figure that reaches almost 42% unemployment in the young population nowadays in 

Europe8.  

 

Fig. 1 Youth unemployment (The Economist, Special report: The future of jobs. The great mismatch, 2011) 

In this case, the educational reforms, Bologna included, appear as unsuccessful 

enough regarding the practical things. The figures published by Eurostat were sustained by 

the state of distrust regarding the Bologna system’s capabilities to create a solid relationship 

between the shorter three-year period and the employability figures (in comparison to 

                                                 
6
 Financial Times, Europe grapples with youth unemployment, February 16

th
 2011. 

7
 European Commission. Eurostat, Unemployment statistcs. 1.3 Unemployment trends, data up to February 2011. 

8
 News N Economics. Daily analysis of global economic and financial conditions, Unemployment in Europe: it’s not just 

Spain, January 2nd, 2010. 
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graduates of the longer cycle9), verbalized also in the academia (Pastore, 2007). This 

situation rises two important questions: a) what is the remaining role of education regarding 

the `production` of quality citizens if we take into account such a weak self-interest (sic!) as 

the basis of knowledge and b) what is to become of the economic efficiency of the Bologna 

process if so many young people can hardly find a job (related to their field of study)?  

A sociological enquiry of the crisis. The cultural fallacy 

Further, we approach our analysis through the establishment of the crisis definition.  

From this perspective, we can address the question behind the international financial crisis, 

its components, and the lessons that we could learn from it. We already have seen the 

educational fallacy of the crisis. Now, it is time to broadening the analysis taking into 

account the general cultural and economic context.  

Before the speculative economy emerged by taking over the economy based on the 

actual production of goods, the crisis represented a state of “heavy imbalance between 

production and consumption” (Vulcănescu, 2009, p.51). In nowadays economy, a crisis 

represents the tendency reversal, characterized by prices falling down, after they reached 

the maximum of speculative effervescence in the phase of prosperity *…+” (Vulcănescu, 

2009, p.52). A similar phenomenon happened starting from 2006, when the real economy 

was not able to support anymore the speculatively created bubbles by the financial sector. 

The financial crisis we are witnessing, triggered by the Lehman Brothers10 

bankruptcy, wasted 12 trillion dollars of the world’s economy, the “equivalent of around a 

fifth of the entire globe’s annual economic output” (The Telegraph, IMF puts total cost of 

crisis at £7.1 trillion, 2009). The problem is that the real economy was bypassed by the 

speculative economy, thus the market price was not sustained by a real (material) 

expression: 

                                                 
9
 “In the EU-27, more than one recent graduate in eight (13 %) is unemployed; this is nearly three times more than those 

who graduated at least three years ago (5 %)” – Eurostat, 2009, The Bologna Process in Higher Education in Europe. Key 
indicators on the social dimension and mobility. 
10

 Lehman Brothers is one of the most important firms in the US banking system before the crisis. “The bankruptcy of 
Lehman Brothers was, at the time, the largest bankruptcy filing in U.S. history. Although the stock market was in modest 
decline prior to these events, the Lehman bankruptcy, coupled with the earlier collapse of Bear Stearns, greatly eroded 
confidence and led to a precipitous declines across the major U.S. indexes in late September and early October 2008” 
(Investopedia.com, Dictionary of economic concepts, available at: http://www.investopedia.com/terms/l/lehman-
brothers.asp#ixzz1XcuS70Vi, September 2011). 

http://www.investopedia.com/terms/l/lehman-brothers.asp#ixzz1XcuS70Vi
http://www.investopedia.com/terms/l/lehman-brothers.asp#ixzz1XcuS70Vi
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“According to the Bank for International Settlements, the notional value of 

all outstanding global contracts at the end of 2007 reached $600 trillion, 

some 11 times world output” (The Economist, Taming the Beast, 2008).  

An easy to follow example of the carefully calculated market price is the housing 

business bubble that interfered with the mathematicization of the speculative type of 

applied economics. From the 1990s, the price of houses constantly rose until 2008, almost 

doubling its value in ten years (The Economist, Between a rock and a living space, 2011).  

In 2008, the housing bubble was unable to hold its prices, after starting to decline in 

2006 and 2007. The collapse of the real estate sector reached a large range of the economy’s 

sectors – from the home builders to foreign banks. 

The meaning of economy actually separated from Adam Smith’s perspective 

according to which the most important characteristic of the economy is the moral (in 

Durkheim’s terms the sense of solidarity) component (see Rostow, 1990). Rostow, actually, 

started his book by sustaining that the community is the economics’ “tradition”, turning to 

the next day’s generation of economists:  

“To the Economists of the Next Generation: in the hope that, without 

abandoning modern tools of analysis, they may bridge the chasm of 1870 

and reestablish continuity with the humane, spacious, principled tradition 

of classical political economy” (Rostow, 1990). 

How was that possible? How was moral economy displaced by this ‘fratricide’? 

First of all, there are the cultural-ethical components that constitute a basis for the 

economy: the way we regard the money (as mentioned above in A leaderless world chapter) 

and the society. Secondly, the technical abilities were combined with the mathematical 

power of advanced computers, therefore creating the illusion of managing the risk of 

investments, through some financial instruments called derivatives (see Illusion of risk 

handling chapter in the second part of the article). 
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