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Cateva note in siajul evenimentului de la Universitatea din București, sub
egida ICUB, unde a fost organizata o dezbatere in jurulul prezentarii
sussemnatului “Epistocrație, elitism și noul paternalism: Provocări la adresa
democrației liberale în gândirea politică recentă”.
Intai de toate, multumiri d-lor Marian Zulean, coordonatorul sectiunii de
stiinte sociale al ICUB, Laurențiu Leuștan Pro-Rector al Universitatii din
București si Director al ICUB si Marian Preda Presedintele Senatului
Universitatii din București. Nu numai ca au stat la originea generoasei
invitatii dar au facut efortul ca, in ciuda agendei lor incarcate, sa fie
ieri prezenti la discutia ce a avut loc in Sala de Consiliu a Facultății de
Sociologie și Asistență Socială (Bd. Schitu Măgureanu, nr. 9).

Discutia a gravitat in jurul unor clarificari legate de natura si
interpretarea Elitismului, Populismului si a impactului lor asupra modului in
care este vazuta si sustinuta Democratia Liberala. Am sustinut discret
(scopul meu a fost nu sa dau Raspunsul la toate intrebarile ridicate de
aceste complexe fenomene ci sa transform niste pseudo-raspunsuri in intrebari
reale, politologice, in contrast cu isteria si propaganda ce trece azi in
multe cercuri drept descriere si analiza) asadar am sustinut discret
conjectura potrivit careia noul val de Elitism Epistocratic nu este nici pe
departe o reactie, o consecinta, un fenomen ex post la valul de Populism.
Din contra, am sugerat eu, Elitismul paternalist epistocratic a precedat si e
foarte probabil sa fie unul dintre elementele importante ce au generat
reactia democratica etichetata stigmatizator, dispretuitor si ignorant drept
“Populism” de catre exact acele elite mediatice, politice si intelectuale
care se simt amenintate in statusul si conditia lor autodesemnata de
aristocratie epistemica si meritocratica a lumii contemporane.

A fost o discutie sobra, cu un public de mare calitate, punctata din cand in
cand de mici intermezzouri ludice asigurate de noi episoade din dialogul
peren al sussemnatului cu vechiul si bunul nostru prieten, filosoful Marian
George Panait care comme d’habitude a avut la fiecare pas niste obiectii
decisive care, in opinia lui, odata formulate, ar urma sa lase in urma lor
doar tacere. Fara replica. Sa zicem toti: da, asa e, sa ne strangem lucrurile
si sa parasim sala in tacere. Ca intotdeauna, faptul ca totusi acestor
obiectii li s-a adus o replica, l-a debusolat doar pe moment.

In final, ultimul cuvant l-a avut d-l Marian George Panait: “Asta e o
problema complicata. Domnii astia despre care zici dumneata, habar nu au ce
vorbesc. Uite cum trebuia sa aiba loc discutia: Pe mai multe planuri.”
Multumesc inca odata organizatorilor si celor prezenti. Aceasta intalnire a
fost o reala placere.
PS
Abia astept sa scapam de aceasta varianta de platforma pe care lucram acum.
Uitti-va si dv ce inseamna paragrafare in acest sistem fara logica si plin de
hibe, dupa 10 minute de lupta cu problema. Din fericire cred ca saptamana ce
vine vom migra spre ceva net superior…

