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Two different anthropological models are discussed in this paper. Drawing from the
ideas exposed by Romanian philosopher Stephane Lupasco, Mihailescu (1998)
propose an “anthropology of clasification”, in which anthropological categories (like
allocentrrism and idiocentrism) are conceived in a dynamic antagonism, and in the
frame of self splitted (or constructed) in two main categories: individual (primary) and
mundane (secondary). The “arrangement sociology” (Baudrillard, 1996) is a more
linear model, conceiving a change in the subject-object relation beginning with the
modern era. The link between the two approaches is the subject-object relation. There
are some important implication on the postmodernist assertions: the late modernity
“objects system” is not radically different from the modern one: only its traits are
different structured. Thus, we reject the idea of an evolutionary development of
psychological traits, the process of the hystorical construction of the self involved
here being, in our oppinion, reversible.
Acest eseu este inspirat de modelul antropologiei categoriz rii (Mih ilescu,
1998). Adoptând categoriile logicii dinamice a contradictoriului a lui tefan Lupa cu,
autorul schi eaz un model menit a explica neuniformit ile ( i chiar contradic iile)
structurilor psihologice ale popula iilor. “Cheia” modelului este citirea prin dou
grile: sistemul “lumii” (rela ional) i sistemul “eului” (de stare), aflate într-un
dinamism antagonic. Astfel, dintre popula iile cercetate de la Novaci, p mântenii sunt
dependen i de câmp, ciclotimici, au gândire concret

i moral contextual , dar în

acela i timp manifest dependen , control extern i stil sociocentric.
Modelul lupascian, ale c rui principale categorii sunt rela iile dinamice între procese
i structuri contradictorii (actualizare/poten ializare, omogenizare/eterogenizare)
sus ine un asemenea demers.
Prima implica ie la care se refer autorul este caracterul par ial al aprecierii
inteligen ei realizate de testele clasice. Gândirea P mânteanului, orientat

c tre

concret i particular, este automat pus pe un prag inferior de aceste teste care
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urm resc o m sur a gândirii abstracte. Distinc ia gândire concret /gândire abstract
este o alternativ la distinc ia – discutat în antropologie – între gândirea logic

i

gândirea simbolic . S nu uit m c aceast ultim distinc ie a fost sursa teoriilor de tip
evolu ionist, care tratau diferen a dintre culturi drept inferioritate, oferind o justificare
a înrobirii de c tre europenii “civiliza i” a popula iilor “s lbatice”, considerate
inferioare.
O alt

observa ie este c individualismul i colectivismnul, departe de a

reprezenta tr s turi psihologice uniforme într-o popula ie, respect legile dinamicii
contradictoriului. Astfel, actualizarea individualismului în “planul primar” duce la
poten area lui în plan secund i la actualizarea colectivismului în plan secund.
Exemplul citat este cel al popula iei de P mânteni, individuali ti “în sine” (în
declara ii) i colectivi ti “în lume”. Problema este relevant în contextul dezbaterilor
asupra conceptelor de individualism/colectivism intruduse de Triandis i Ingelhart
Problema care ne-a preocupat i pe care mi-am propus s-o tratez în rândurile
care urmeaz este dac modelul lupascian se poate aplica la rela ia subiect – obiect în
tiin ele sociale.
De i conceptul ap ruse cu mult înainte, problema subiectivit ii1 este relativ
nou . În fapt, ea face parte din m nunchiul ideatic al teoriilor post-modernit ii2, care
pun în discu ie temeiurile ordinii “moderne” în tiin ele sociale.
1 R. W. Cox sugereaz patru accep iuni principale ale acestui termenului de “subiect”:
(1)spiritul (mind) cartezian sau kantian prin care categoriile lumii (presupuse externe) sunt
percepute, adic subiectul care este baz pentru epistemologia modern . (2) cel care
înf ptuie te istoria (subiectul istoriei) ca individ si clas social ; (3) domeniul sim urilor i
emo iei(subiectivitate); (4) persoana supus , adic supusul unui monarh, i condi ia
teoretizat de Foucault a subiec iunii (soujection), adic a subiectului ca obiect.”(apud
Rosenau, 1992, p. 46)
2 Iat care sunt principalele trei obiec ii pe care le aduc postmoderni tii subiectului (Rosenau,
1992):
a. subiectul este o inven ie a modernit ii, a tradi iei Iluminismului si ra ionalismului,
care, c utând s înlocuiasc religia, au pus omul în centrul universului.
b. subiectul este centrul unei filozofii umaniste, care prive te omul ca st pân al
universului, "care domin , controleaz i decide" (Vattimo) Critica umanismului este cel mai
bine sintetizat în "Scrisoare despre umanism" a lui Martin Heidegger. La întrebarea
"comment redonner un sens a l'humanisme", filosoful german r spunde chestionând dac
acest termen mai trebuie într-adev r p strat. Orice umanism, argumenteaz Heidegger, este
metafizic, pentru c suprim îns si întrebarea asupra esen ei omului. (Heidegger(1988))
Astfel, umanismul cre tin vede omul în rela ia lui cu Dumnezeu. Umanismul marxist
define te omul sub aspectul relatiei dintre clase. Orice umanism define te a-priori omul, i
eludeaz , prin îns i aceasta, orice interoga ie asupra omului.(Biemel, p.133-135) În acela i
timp, orice umanism valorizeaz anumite atribute umane i devalorizeaz pe altele, el
devenind un vehicul al puterii, i totodat o justificare pentru domina ia unui grup asupra
altuia, unei clase sociale (clasa muncitoare, de pild ) asupra altora, unui sex(cel masculin)
asupra celuilalt, unei culturi, cea occidental , modern , asupra celei non-occidentale,

De i paternitatea unei reflec ii critice asupra subiectului este împ r it , putem
cita mai întâi structuralismul, ai c rui reprezentan i argumenteaz

c no iunea de

subiect este o mistificare, atâta timp cât el este presupus a fi un agent independent al
rela iilor sociale. Jacques Lacan, integrând

teoriile structuralismului semiotic

elaborate de F. de Saussure, prive te incon tientul este un sistem de semnifica ii, care
func ioneaz ca un limbaj (langue), produs nu de c tre un singur individ, ci de c tre
cultur . Astfel, incon tientul nostru ar fi format de percep iile i limbajul altora.
Lacan ofer o reelaborare a distinc iei date de Freud3, desp r ind subiectul în
trei instan e: simbolicul, imaginarul, realul. Simbolicul reprezint ordinea limbajului.
Este exact defini ia culturii din Antropologia structural a lui Claude Levi-Strauss.
Imaginarul, în schimb, se construie te din variante ale simbolicului proprii fiec rei
individualit i, definind materialul biografiilor individuale. Al treilea element este
realul, o “cauzalitate psihic ” analog pulsiunii la Freud. Subiectul este gândit de
Lacan doar ca “un instrument, un culoar, un suport pentru limbaj i jocul între real,
imaginar i simbolic”4.
Alternativa postmodern la conceptul de subiect se încadreaz în tipul general
al dicursului care accentueaz

fragmentarul, disparatul, absen a sistematicului

(conceptul de sistem a fost supus unei deconstruc ii similare).
tradi ionale.
c. subiectul implic un obiect. Critica distinc iei subiect-obiect, început cu
Nietzsche, continuat cu Heidegger, este des vâr it de un Foucault. Pentru Heidegger,
distinc ia subiect-obiect presupune o opera ie de obiectualizare, care apar ine teoriei
moderne(în eleas ca "contemplatio"), prin care realul se prezint ca un obiect ce st în fata
noastr (Gegen-Stand) (Heidegger, Wissenschaft und Besinnung)
Obiectualizarea este o opera ie de "securizare" a realului, de încadrare a lui într-o
"gril " din care nu poate evada. In termenii tiin elor sociale, aceasta se traduce prin
domina ia asupra realului social.
d. subiectul face posibil sus inerea "marilor narative" (Lyotard) adic a marilor
pove ti destinate a da o senza ie de coeren , de aparent leg tur , unor cuno tin e altminteri
disparate. Marile narative moderne sunt sus inute de credin a în progresul generat de stiin .
Ele au preten ia obiectivit ii i adev rului, de i în esen nu sunt cu nimic superioare metanarativelor tradi ionale, bazate pe religie (Vattimo). Metanarativele nu pot exista în afara unui
subiect care s le anun e, i a unor oameni cu statut de subiect sau de obiect care s
înregistreze recunoa terea sau aprobarea lor...
3
De fapt, Freud este primul care "sparge" unitatea subiectului, desp r ind psihicul uman în
trei nivele: id, ego si supraego. Freud pune în discu ie statutul subiectului modern coerent,
integrat si unificat. "Subiectul" lui este mai pu in unul "con tient", ci mai degrab unul
psihanalitic, caracterizat prin multiplicitate si lips de unitate (Rosenau, 1992, p.45). Se poate
spune c "inventând" incon tientul - sau mai bine zis, asertându-i o existen pozitiv , în
contrast cu accep iunea de non-con tient din tradi ia filosofic si literar de pân la el
(Catherine B. Clement, 1975, p.49) - Freud las o u larg deschis teoriilor care pun în
chestiune autonomia ra ionalitatea i posibilitatea gândirii ra ionale a subiectului. (Game,
1991, p. 38)

Mai întâi, ni se pare interesant

o analiz

comparativ

a “antropologiei

catagoriz rii “ (Mih ilescu, 1998) i a “sociologiei aranj rii” (Baudrillard, 1996). i
una i alta vorbesc despre rela ia subiectului cu obiectul. În ambele este vorba despre
rolul “manipulator” al subiectului în raport cu obiectul. În primul caz “manipularea”
are loc în consonan

cu tipologiile gândirii (conceptual

sau simbolic ),

categorizarea ascultând oarecum de imperative “imanente”; în cel de-al doilea caz
discursul (un factor extern) este cel care pune ordine în lucruri, iar “omul nu mai are
nimic de f cut decât s dispar din imaginea lucrurilor. Prezen a lui este exercitat . El
nu instituie un decor, ci un spa iu” (Baudrillard, 1996).
Mesajul lui Baudrillard este clar: subiectul degradat al post-modernit ii nu se
mai g se te în acela i raport simbolic cu obiectul care a existat ini ial: raportul în care
forma era un delimitator strict al grani ei dintre interior i exterior, obiectele erau
“vase de interioritate”, iar rela iile ni te “corela ii transcendente între substan e”.
Imperativul ordinii simbolice moderne a produc iei, calculului i func ionalit ii, este
falic (încercarea de dep ire a concretului i în l are spre structuri obiective) dar i
fecalic (în sensul manipul rii func ionale ca punere în joc a agresivit ii anale).
Subiectul, cople it de preocuparea pentru obiect, se abandoneaz
obiectului, care este o alt

fa

discursului

a Discursului, devenind un “pliu” al acestuia

(Foucault). De fapt, epistemologia postmodern , abandonând teoriile evolu ioniste ale
unor faze progresive în istoria umanit ii, pune în loc o ciclicitate:
“Epistema modern , spune Foucault în Cuvintele i lucrurile - adic aceea care
s-a format c tre sfâr itul secolului al XVII-lea i care serve te i ast zi drept sol
pozitiv al cunoa terii noastre, aceea care a constituit singularul mod de a fi al omului,
ca i, deopotriv , posibilitatea de a-l cunoa te în chip empiric - aceast epistem era
legat de dispari ia Discursului i a domniei lui monotone, de alunecarea limbajului
pe latura obiectivit tii i de reapari ia multiplicat a acestuia. Faptul c , acum, acest
limbaj, î i face tot mai insistent apari ia într-o unitate pe care noi suntem obliga i, dar
nu putem, înc s-o gândim, nu este oare semnul c aceast configura ie urmeaz s fie
dat peste cap, i c omul st s apun pe m sur ce str luce te tot mai puternic, la
orizontul nostru, fiin a limbajului ? Omul, constituindu-se în momentul când limbajul
era sortit risipirii, nu se va risipi si el, oare, la rândul s u, în clipa când limbajul va
reîncepe s - i refac unitatea pierdut ?” (Foucault(1996), p 450).

4 Catherine B.-Clement, 1975, pp 87-99

Avem aici de-a face cu trei modele:
1. modelul lui Lacan al subiectului - culoar de circula ie între real, imaginar
i simbolic
2. modelul ciclic al postmodenilor, în care, într-o prim faz subiectul iese
din sfera limbajului, supus el însu i multiplicit ii, pentru a reintra sub
domnia Discursului – tot o form de limbaj.
3. Modelul logicii dinamice a contradictoriului ( tefan Lupa cu) aplicat la
antropologia categorisirii (Vintil Mih ilescu).
În ce m prive te, am încercat s integrez cele trei modele, propunând o
interpretare a distinc iei date de Jean Baudrillard în “Sistemul obiectelor” între
“sociologia mobilei”, reunind tr s turile rela iei culturii burgheze (moderne) cu
obiectele i “sociologia aranj rii”, ansamblu de tr s turi ale rela iei culturii anilor ’70
(cultura modernit ii târzii) cu obiectele.
Pentru început, voi prezenta elementele acestei distinc ii, a a cum sunt expuse
de Baudrillard.
Astfel, configura ia mobilierului burghez – prin excelen

unifunc ional -

oglinde te o înclina ie spre ocuparea spa iului. Mobilele se implic într-o unitate mai
degrab

de ordin moral decât spa ial (“integrarea rela iilor personale”, “mereu

simbolizata prezen a familiei fa de ea îns i”)
Spa iul tradi ional – burghez este caracterizat de o “transcende închis ”, de o
delimitare strict

interior-exterior. Obiectele sunt investite cu valoare afectiv ,

accentul punându-se pe prezen a lor. Mobilierul degaj

intimitate. R spunzând

structurilor familiale, mobilierul este ales dup criteriul conform rii la normele de
grup.
Configura ia mobil rii ofer o sfer a rela iei individului cu lucrurile, centrat
pe dimensiunea principal : posesia. Obiectul, de configura ie antropomorfic , este
reflec ia unei ordini naturale. Subiectul, a a cum se exteriorizeaz în rela ia cu
obiectele, este circumscris planului simbolic.
Spre deosebire de elementele sociologiei mobil rii, sociologia aranj rii descrie
un alt tip de rela ie cu obiectele. Configura ia noului mobilier, multifunc ional,
oglinde te o rela ie îndreptat

spre manipularea obiectelor, spre aranjarea lor.

Mobilele se implic într-o unitate de ordin spa ial.
Obiectele din spa iul contemporan î i pierd substan a, iluminarea este difuz ,
nu mai pune accent pe con inutul obiectului, care nu mai este investit cu o valoare

afectiv , ci numai una func ional . Mobilierul este ales în mod creativ i aranjat dup
modelul combinatoric. Acest model corespunde modelului lumii “care nu este dat , ci
produs – st pânit , manipulat , inventariat

i controlat : dobândit .

Întors tura care se petrece trecând de la planul secundar la planul primar
(sistemul eului) este radical . Baudrillard, ca i Foucault, vorbesc despre reificarea
ordinii tehnice. “În zilele noastre, se afirm în Sistemul obiectelor, obiectele au
devenit mai complexe decât comportamentul uman raportat la ele… finalitatea lor,
împins la exagerare, face acum din ele actorii unui proces global în care omul e doar
un rol – sau un spectator.” În plan individual, omul devine dependent de obiect (în a
c rui manipulare î i proiecteaz nevrozele). El se abandoneaz în fa a obiectelor, care
nu-i pretind decât o participare formal la “o lume lipsit de eforturi”. Cultura
publicit ii îl face s adere la o semantic social colectiv . Alegerea obiectului,
departe de a constitui un apanaj individual, este serial : “a alege la întâmplare
obiectele care ne vor distinge de ceilal i”.
Încercând o sintez , desigur, simplificatoare, putem alc tui schema urm toare.
SISTEMUL LUMII (SECUNDARITATE)
CULTURA
POSTMODERN (Sociologia
aranj rii)
Unitate moral
Unitate spa ial
Unifunc ionalitate
Multifunc ionalitate
Valoare afectiv (prezen )
Valoare func ional
(func ie)
Intimitate
Exterioritate, form
Conformism (+)
Conformism (-)
Colectivism
Individualism
Abstract
Concret
Posesie
Manipulare
Obiect antropomorfic
Obiect abstract
Ordine natural
Ordine dobândit
Plan simbolic
Plan imaginar
CULTURA BURGHEZ
(Sociologia mobilei)

ETEROGENIZARE

OMOGENIZARE

Dependen de obiect (prin
proiectarea nevrozelor)
Abandonare în fa a obiectelor
Abandonarea în fa a
mitologiei publicitare
Semantic social colectiv

Independen func ional de
obiect
Control prin distan are
Semantic social individual
(familia)
Alegere individual
CULTURA BURGHEZ
(Sociologia mobilei)

Alegere serial
CULTURA
POSTMODERN (Sociologia
aranj rii)
SISTEMUL INDIVIDULUI (PRIMAR)

Vom reaminti, pentru o mai bun în elegere a schemei, c Mih ilescu (1998)
concepe sinele ca scindat într-un sistem individual (primar) i mundan (secundar),
planuri care se actualizeaz

i se poten eaz reciproc.

Care sunt implica iile acestei scheme ? Prima, i cea mai important , este c
sistemul de rela ii în care actualizarea unora din tr s turi conduce automat la
poten ializarea altora, i la reactualizarea lor în alt plan, arat c sistemul obiectelor
caracteristic “modernit ii târzii” nu este radical diferit de cel modern, ci numai altfel
structurat. Poten ialul omogenizator, colectivist din rela iile cu obiectele este doar
împins din planul sistemului lumii în plan individual, c cele dou st ri se presupun i
se poten eaz reciproc.
A doua implica ie, care deriv

din prima, este c

asemenea diferen e

categorice nu reprezint marca unei structuri “evolutive” a societ ii. Nu se poate
imagina un model evolutiv al societ ii pornind de la aceste tr s turi – cum fac
sitemele moderne de gândire – dup cum este superfluu s se conceap un model
evolutiv pe dos al lui Foucault în care omului îi este destinat rec derea în discurs, în
logosul atotputernic.
În al treilea rând, obiectul, departe a institui o rela ie de înglobare a
subiectului, cum afirm Baudrillard, poate fi conceput – citind în gril

lupascian -

într-o rela ie de actualizare i poten ializare cu subiectul, care “nu se formeaz decât
prin posibilitatea de actualizare a unui dinamism

i a unui sistem dinamic,

poten ializând astfel dinamismul sistemului amntagonist, preschimbat astfel în
obiect”. Dependen a de lucruri, “obscenitatea” obiectului, care nu- i mai încape în
grani ele sale (Baudrillard, 1996), este de fapt rezultatul ac iunii dominante

i

manipulatoare a subiectului.
4. Interesul pe care-l produce modelul lupascian este foarte viu. Modelul s u
dinamic-energetic poate fi aplicat atât analizei popula iilor, cât i culturilor în general
(desigur, suntem con tien i c termenii de cultur modern
târzii sunt abstractiz ri i idealiz ri, în esen

i cultura modernit ii

nomologice. Atât Baudrillard cât i

Foucault recunosc c modelul lor se aplic unei zone a culturii – cea ociidental – i
nici ei în totalitate)
Modelul lupascian al obiectului i subiectului, al c rui interes rezid “în faptul
c ele- i arat originea logic , contradictorie i energetic ” pare s clarifice unele
aspecte ale unei sociologii deconstructiviste care se cere la râdul ei deconstruit .
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