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Amurgul 
derbezeilor (II)
Se poate vorbi despre o voca]ie a vaguit`]ii la tinerii furio[i ai
genera]iei ’30. Pentru ei, simpla postulare a unei dialectici
(p`gânism-cre[tinism, agonie-contempla]ie, lumin`-întuneric,
iner]ie-istorie) con]ine promisiunea saltului, a transfigur`rii.
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Revist` lunar` de cultura ideilor
editat` de Academia Ca]avencu.
Apare în prima miercuri a fiec`rei
luni. De[i apare la Bucure[ti, ID nu
este o revist` bucure[tean`.

Caracterele cu care este scris
acronimul ID au fost desenate de
Albrecht Dürer în ultimul an al

vie]ii, 1528, [i pot fi g`site \n ulti-
ma parte a lucr`rii sale Vier Bücher
von menschlicher Proportion.

Acesta este num`rul lunii 
februarie 2008 [i este distribuit
\ncep\nd cu 6 februarie. 
Are 56 de pagini. 

Lucrarea de pe copert` apar]ine 
lui Devis Grebu.

Toate desenele acestui num`r au
fost realizate de Devis Grebu, cu
excep]ia lucr`rii de la pag. 43, a lui
Sorin Ilfoveanu. 
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Fenomenologia
corporalit`]ii 
În istoria filozofiei, problema corporalit`]ii a fost împins` de
cele mai multe ori într-o periferie a preocup`rilor filozofice,
fiind considerat` un fenomen de rang secund, incomparabil
ca importan]` cu temele solare ale ra]ionalit`]ii.

Religie [i politic` 
în America
De la George Washington la Lincoln, un accent pus cuviin-
cios pe religie în momente grave, evocarea divinit`]ii în clipe
de r`scruce pentru na]iune face parte într-un fel sau altul
din vechea tradi]ie american`.
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Planeta lobby-ului
Activitatea de lobby e adeseori asociat` traficului de

influen]` [i relelor practici. O asemenea jonc]iune creeaz`

probleme care degenereaz` u[or în crize [i conflicte, iar sim-

bioza dintre politic` [i afaceri devine o platform`

imponderabil`.  
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Scriu \n acest num`r
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George  Ardeleanu  Pred` la Facultatea de Litere a Uni-
versit`]ii din Bucure[ti. Ultima carte publicat`: N. Steinhardt
(monografie), 2000.
Horia Barna  Profesor, traduc`tor, editor. A tradus Carlos
Fuentes, Diana [i Jil]ul vulturului.
Andrei  Brezianu  Scriitor, jurnalist. Stabilit, din 1985, la
Washington, DC. Ultima carte publicat`: Între Washington [i
Bucure[ti, 2006.
Ioan Buduca Publicist, critic literar. Ultima carte publicat`:
România e un thriller, 2007.
Alexandru C`linescu Pred` la Universitatea „Al. I. Cuza“
din Ia[i. Ultima carte publicat`: Proximit`]i incomode, 2007.
Crist ian Ciocan Doctor în filozofie al Universit`]ii Bucu-
re[ti. Ultima carte publicat`: Moribundus sum. Heidegger [i
problema mor]ii, 2007.
Valentin  Cioveie   Doctor în filozofie cu o lucrare despre
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versitatea Bucure[ti. Ultima carte publicat`: Scriere [i orali-
tate, 2006.
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Elogiul modera]iei, 2006.
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Ultima carte publicat`: Literatura român` \n postceau[ism III,
2007.
Vlad Mure[an  Doctorand la EHESS-Paris [i la Universi-
tatea „Babe[-Bolyai“-Cluj-Napoca. Ultima carte publicat`:
Criza antropologiei [i sarcina ei originar`, 2005. 
Mihail  Neam]u  Doctor în teologie la King’s College Lon-
dra. Ultima carte: Gramatica Ortodoxiei. Tradi]ia dup`

modernitate, 2007.
Victor  Neumann  Pred` la Universitatea de Vest,
Timi[oara. Ultima carte publicat`: Tenta]ia lui Homo eu-
ropaeus, 2006. 
Tereza-Brîndu[a Palade  Doctor în filozofie, pred` la Fa-
cultatea de {tiin]e Politice [i Administrative (SNSPA). 
Ultima carte publicat`: Amurgul Leviathanului: Supravie]uire
[i libertate în comunism, 2000.
H.-R.  Patapievic i Scriitor. Ultima carte publicat`: 
Despre idei & blocaje, 2007.
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tatea Bucure[ti.
Nicolae-Mircea  Stanca  Student la Facultatea de Arhi-
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„Ion Mincu“ din Bucure[ti.

Ioan Stanomir Pred` la Facultatea de {tiin]e Politice, Univer-
sitatea din Bucure[ti. Ultima carte publicat`: În jurul constitu]iei.
Practic` politic` [i arhitectur` legal`, 2006.
Vladimir Tism`neanu Profesor de [tiin]e politice la
University of Maryland. Ultimele c`r]i publicate: Stalinism
pentru eternitate – O istorie politic` a comunismului româ-
nesc; Refuzul de a uita, 2007.
George  Tudorie   Doctorand în filozofie la Universitatea
Central Euroapean`.
Traian Ungureanu Jurnalist, cronicar [i eseist politic,
cronicar [i eseist sportiv. Ultima carte publicat`: Eroi [i jocuri
populare, 2007.
Crist ian Vasi le   Cercet`tor [tiin]ific la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga“. Doctor în istorie. Ultima carte publicat`: Biseri-
ca Ortodox` Român` în primul deceniu comunist, 2005.
Andreea  Vass   Cercet`tor la Institutul de Economie
Na]ional`. Ultima carte publicat`: Protec]ionismul european.
Implica]ii pentru România, 2004.
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Conservatorism postbelic

Publicul european accept` cu greu vi-
talitatea extraordinar` a doctrinelor con-
servatoare din America de ast`zi. Departe
de a avea un impact limitat la mediile
strict intelectuale, conservatorii nord-at-
lantici au permeat cu etosul lor comuni-
tar forurile de decizie din administra]ia
american` a ultimelor trei decenii. În-
tr-un anumit sens, un grup, ini]ial re-
strâns, de ziari[ti [i profesori universitari
a redefinit no]iunea de public intellectual
într-un sens apropiat condi]iei asumate
de Zinovyev, Havel ori Soljeni]în.

Înainte, dar mai ales în timpul man-
datelor asumate de pre[edin]ii Richard
Nixon (1969–1974), Ronald Reagan
(1981–1989),  George Bush Sr.
(1989–1993) [i  George W. Bush
(2000–2008), structurile de putere s-au
dovedit surprinz`tor de receptive la capi-
talul de idei al liberalismului clasic –
doar recent divizat în fac]iuni „paleo“
sau „neo-conservatoare“. Cu ajutorul
unor reviste de circula]ie na]ional`, emi-
siuni radio-tv [i institu]ii de tip „think-
tanks“ din SUA, un puternic curent de
opinie a contribuit la rena[terea valo-
rilor tradi]ionale, viguros amenin]ate pe
b`trânul continent.

În miezul acestor prefaceri s-a aflat
mereu figura carismatic` a lui William F.
Buckley Jr. Gazetar, romancier, autor
uluitor de prolific – peste 45 de c`r]i de
eseuri, memorii sau nuvele [i alte peste
5.000 de articole de gazet`, recenzii sau
note –, William F. Buckley Jr. a fost [i un
reputat polemist al jurnalismului au-
diovizual, autor al unei longevive emi-
siuni tv: „Firing Line“ (1966–1999, 1.540
de episoade). În anul 1991, Buckley Jr. a
fost distins cu Medalia Libert`]ii de c`tre
pre[edintele George Bush Sr. în semn de
recuno[tin]` pentru demnitatea cu care a
traversat cele mai grele momente din is-
toria politic` a Americii secolului XX.

Tân`rul bogat

N`scut la New York în data de 24
noiembrie 1925, într-o familie cu r`d`-
cini europene, William F. Buckley Jr. a
fost fiul lui William Frank Buckley Sr.
(texan cu linie genealogic` ascendent` în
Irlanda catolic`) [i al Aloïsei Steiner (cu
origini elve]iene)1. Înainte de a deveni un
magnat al petrolului, tat`l a studiat drep-
tul [i limbile romanice la University of
Texas din Austin. William Frank Buckley
Sr. (1881–1958) [i-a câ[tigat averea, ini-
]ial, prin investi]ii în terenurile bogate cu

]i]ei ale Mexicului, extinzând apoi acti-
vit`]ile firmei sale în domeniul imobiliar.
So]ia sa, Aloïse Steiner (1895–1985), era
fiica unei pioase [i prospere familii de in-
dustria[i din New Orleans. C`s`torit` în
1917 cu tân`rul William Frank Buckley
Sr., Aloïse a devenit mama a zece copii,
cu to]ii educa]i în credin]a romano-
catolic` [i crescu]i în acea atmosfer` cos-
mopolit` unde manierele elevate [i con-
versa]ia poliglot` fac mereu cas` bun`.

William F. Buckley Jr. a f`cut primii
ani de [coal` la Paris [i Londra, devenind
cu u[urin]` fluent în spaniol` [i francez`.
Pasiunea pentru c`r]i, conversa]ie, muzi-
c`, naviga]ie [i c`l`rie poart` o puternic`
amprent` a copil`riei. Prosperitatea
p`rin]ilor i-a permis s` c`l`toreasc` mult
în`untrul [i în afara grani]elor Americii,
fiind de mic expus realit`]ilor unui Occi-
dent plural. A mo[tenit din familie regu-
la de aur a toleran]ei fa]` de diversitate,
sprijinit` de încrederea ferm` în propriul
crez. Dup` ce face studii gimnaziale în
Anglia, la doar 19 ani Buckley Jr. devine
locotenent în armata american`. Nu
ajunge niciodat` pe teatrul de opera]iuni
militare din Europa, Africa de Nord sau
Oceanul Pacific. În 1945 se înscrie stu-
dent al Universit`]ii Yale.

Cinci ani mai târziu, Buckley Jr. scrie
un volum controversat despre expe-
rien]a sa universitar`. Sub titlul God and
Man at Yale: The Superstitions of Academic
Freedom (1951)2, cartea poart` aceast`
dedica]ie: „For God, for Country, and for
Yale, in that order“. Buckley Jr. î[i începe
pledoaria cu o profesiune de credin]`:
„dintotdeauna am fost înv`]at, iar expe-
rien]a a înt`rit aceast` educa]ie, c` o
credin]` lucr`toare (active faith) în Dum-
nezeu [i o adeziune puternic` (rigid ad-
herence) fa]` de principiile cre[tine con-

tribuie decisiv la o via]` bine rânduit`
(good life). De asemenea, am crezut, de[i
doar cu firave cuno[tin]e economice, c`
ini]iativa privat` [i un sistem de gu-
vernare limitat` au slujit aceast` ]ar` [i
vor continua s-o fac` [i pe viitor“3. Cu
aceste premise, autorul deconstruie[te
mitul neutralit`]ii academice sub um-
brela c`ruia erau l`udate superioritatea
metafizic` a ateismului, hedonismul al-
ternativ, importan]a planific`rii centra-
lizate în economie [i rezonabilitatea
colectivismului ideologic.

Într-o mare institu]ie academic` pri-
vat` din New Haven (Connecticut), la
faimoasa Yale University, William Buck-
ley Jr. denun]a racilele relativismului pe
care, câteva decenii mai târziu, Allan
Bloom avea s` le identifice pe scara în-
tregii Americi universitare4. Înc` de la
mijlocul anilor 1950, marginalizarea
no]iunii de paideia începea s` aib` efecte
dramatice. Bog`]ia economic` a Statelor
Unite era amenin]at` de s`r`cirea resur-
selor spirituale incluse în tradi]ia „mar-
ilor c`r]i“ (great books reading list). Ideea de
elit` se pr`bu[ea sub dictatul noilor
mode estetice, alc`tuite dup` principiul
anything goes. Cavalerismul, aristocra]ia
limbajului, cultul muncii, respectul pen-
tru ini]iativa privat` [i vizionarismul is-
toric începeau s` î[i piard` creditul în Oc-
cident. Cu atât mai mult amintirea tâ-
n`rului bogat din Evanghelie c`utând
hran` sufleteasc`, iar nu doar b`netul
din visteriile unei ]`ri libere de tirania
Faraonului.

Patriotism american

Anii de formare i-au perfec]ionat lui
WFB talentul nativ pentru argumenta]ie.
Confrunt`rile pe teme culturale sau

politice din cadrul asocia]iei Yale Political
Union i-au adus reputa]ia unui interlocu-
tor [armant, înzestrat cu subtilitatea di-
alectic` a unui orator socratic, inteligen]a
analitic` de tip anglo-saxon [i umorul
subtextual de tradi]ie britanic`. WFB a
fost unul dintre admiratorii lui Winston
Churchill (1875–1965), în a c`rui voce
profetic` a crezut cu sinceritate atunci
când acesta din urm` a invocat meritele
„civiliza]iei cre[tine“ în contrast cu „evul
întunecat“ al barbariei naziste5. Pentru
Buckley Jr. restric]ionarea credin]ei reli-
gioase într-un claustrofobic sertar de
reflec]ii private reprezenta o op]iune in-
acceptabil` în lumina atacului bol[evic
asupra Bisericii [i a apostaziei din Eu-
ropa apusean`6. Dup` primele decade
ale secolului XX, marcate de frenezia
agresiunii totalitare [i criza institu]iilor
democratice, America federal` înc` mai
putea fi identificat` cu mesianicul „ora[
de pe colin`“ despre vorbeau predicatorii
puritani ai veacului al XVII-lea. }ara li-
bert`]ii care îl fascinase pe Alexis de Toc-
queville (1805–1859) avea nevoie de o ro-
bust` apologie. God and Man at Yale
reprezenta pentru WFB o pies` dintr-un
carusel literar la al c`rui montaj avea s`
contribuie de-a lungul a peste cinci
decenii.

Dualismul ideologic consacrat de
r`zboiul rece – declan[at imediat dup`
victoria alia]ilor – a divizat op]iunile
politice ale intelighen]iei democratice
din Statele Unite ale Americii. Antico-
munismul, pledoaria pentru capitalism
economic [i libertate individual`, al`turi
de rezisten]a fa]` de moda secularismu-
lui agresiv c`p`tau în ochii tân`rului
Buckley Jr. o indiscutabil` prioritate.
B`t`liile din Normandia, Bulge sau
Monte Casino avuseser` un impact in-
delebil asupra dezbaterilor din cam-
pusuri. Spre deosebire de liga pacifi[tilor,
studen]ii conservatori erau convin[i de
legitimitatea r`zboiului împotriva
tiraniei sovietice. Istoria avea s` arate c`,
dincolo de URSS [i sateli]ii s`i, interna-
]ionala comunist` înregistrase victorii în
numeroase alte ]`ri ale lumii: China,
Mongolia, Coreea de Nord, Vietnam,
Cambogia, Laos, Cuba, Angola, Somalia,
Yemen, Mozambic [i altele. Lupta cu ide-
ologia marxist-leninist` avea deci impli-
ca]ii globale [i nu se limita, în interiorul
Americii, doar la febra demasc`rilor încu-
rajate de senatorul Joseph McCarthy7.

Din acest motiv, dup` ce se c`s`to-
re[te în 1950 cu Patricia Alden Austin
Taylor (1926–2007), Buckley Jr. accept`
s` lucreze pentru CIA timp de aproape
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un an. Motiva]ia unui asemenea gest era
evident patriotic` pentru cineva nelipsit
de resurse financiare private. Supervizat
de spionul E. Howard Hunt (1918–2007),
Buckley Jr. este trimis ca agent secret în
Mexico City cu misiunea de a submina
autoritatea pre[edintelui Miguel Alemán
Valdés (1946–1952). Superiorul s`u,
Hunt, s-a ocupat [i de detronarea puterii
socialiste din Guatemala, condus` de
colonelul Jacobo Árben Guzmán
(1951–1954). Totu[i, via]a de familie,
frecventa trepida]ie retoric` [i voca]ia
cultural` a tân`rului William Buckley Jr.
îl determin` s` renun]e rapid la o carier`
în interiorul structurilor Central Intelli-
gence Agency8.

National Review 

Decizia urma s` fie hot`râtoare.
Primul copil al lui William and Patricia
Buckley se na[te în 1952 [i prime[te nu-
mele de Christopher9. Încurajat de emer-
gen]a pe scena academic` a unor figuri
tutelare precum Ludwig von Mises
(1881–1973), Friedrich August von
Hayek (1899–1992) sau Eric Voegelin
(1901–1985), Buckley Jr. decide s` î[i
pun` talentul în slujba unei cauze ecu-
menice. Remarcat deja ca scriitor energic
[i cronicar acid al vie]ii publice, WFB
nutre[te visul unei mai profunde im-
plic`ri civice. Figur` agreabil`, h`r`zit`
cu o fenomenal` inteligen]` social` [i un
viu ata[ament pentru ideea de prietenie,
Buckley Jr. c`uta direc]ia unei posibile
sinteze între mai multe curente aflate la
dreapta spectrului politic. Buckley Jr.
dorea s` unifice fac]iunile conservatoare
într-un front comun al dezbaterii pu-
blice. WFB c`uta s` prezinte tinerei gene-
ra]ii într-o perspectiv` plauzibil` [i atr`-
g`toare idealul vechi al libert`]ii per-
soanei, al valorilor familiei, al pie]ei
libere (împotriva dirijismului economic
sau al asisten]ialismului camuflat de
New Deal). WFB spera astfel s` poat`
g`zdui în spa]iul unei reviste de larg`
circula]ie atât înclina]iile libertariene
radicale, vocile tradi]ionalismului catolic
sau individualismul sceptic al societ`]ii
Mont Pelerin (fondat` de Hayek), cât [i
ideile comunitarienilor agrarieni din pe-
rioada interbelic`.

Animat de aceste ambi]ii, Buckley Jr.
(numit de prieteni Bill) elaboreaz`
aproape solitar un proiect editorial menit
s` slujeasc` valorile unei Americi conser-
vatoare. Dup` o campanie sus]inut` de
fund-raising, WFB ob]ine – la doar 29 de
ani! – banii necesari (peste jum`tate de
milion de dolari) pentru gesta]ia publi-
ca]iei revistei National Review. În luna
aprilie 1955, apare primul num`r al revis-
tei în jurul c`reia se va scrie o parte im-
portant` din istoria conservatorismului
american postbelic. Este revista despre
care, decenii mai târziu, p`rintele s`u a
spus c`, dac` n-ar fi existat nimeni, n-ar fi
inventat-o vreodat`.

William F. Buckley Jr. asum` rolul de
redactor-[ef [i ob]ine promisiunea de
fidelitate a unor peni]e notabile: militan
tul tro]kist poc`it pe nume James Burn-
ham (1905–1987), omul de cultur` [i uni-
versitarul Russell Kirk (1918–1994),
filozofii politici Frank Straus Meyer
(1909–1972) [i Willmoore Kendall
(1909–1968) sau celebrul eseist Whittak-
er Chambers (1901–1961), fost editor pro-
comunist al revistei Time, profund
deziluzionat în experien]a personal` a
utopiei marxiste. Lansat cu mult succes

în apele tulburi ale sfâr[itului anilor
1950, hebdomadarul National Review se
bucur` de-a lungul anilor de contribu]ia
altor distin[i autori, între care merit`
men]iona]i economistul libertarian Mur-
ray Rothbard (1926–1995), juristul
Robert Bork (n. 1927), clasicistul Revilo
Pendleton Oliver (1908–1994), istoricii
Garry Wills (n. 1934) [i Paul Johnson (n.
1928), diplomatul-teolog Michael Novak
(n. 1933), expertul militar Michael
Arthur Ledeen (n. 1941) sau activistul
conservator Dinesh D’Souza (n. 1961).
To]i ace[ti comentatori invita]i au reu[it
s` demonstreze – împreun` cu WFB – nu
doar eroarea politico-economic` a social-
ismului, ci mai ales s`r`cia metafizic`
din care se hr`ne[te acesta. National Re-
view a încercat s` arate c` ie[irea din pau-
peritatea material` nu poate epuiza un
program politic, boga]ii fiind destinatari
la fel de legitimi ai unui mesaj de re-
form` l`untric`.

De la criza rachetelor în Cuba pân` la
invazia din Vietnam [i r`zboiul din Golf,
de la afacerea Watergate pân` la r`zboiul
antiterorist declan[at de atacul din 11
septembrie 2007, National Review a
urm`rit cu maxim` aten]ie scena politic`
american` [i a oferit puncte de vedere
diferite, de[i adesea convergente, asupra
principalelor puncte de pe ordinea de zi.
Sub conducerea lui WFB, National Re-
view a evitat rezolu]iile cu caracter sectar
sau triumfalist, pledând pentru fine]e în
orice analiz` ori sintez` jurnalistic`.
Buckley Jr. a dat practic na[tere unei noi
[coli de gazet`rie, exorcizat` de abera]iile
vechilor fac]iuni radical-conservatoare
(dintre care unele cochetau cu antiabo-
li]ionismul, rasismul sau antisemitismul
economic). Sub directoratul lui Buckley
Jr., National Review [i-a propus reconec-
tarea capitalismului la cadrul de referin]`
stabil al unei medita]ii religioase sau, cel
pu]in, al unei reflec]ii etice profunde de-
spre destinul umanit`]ii. Cu alte cuvinte,
politicul n-a reprezentat niciodat` ulti-
mul orizont de reflec]ie al redactorilor
NR. Împreun` cu WFB ace[tia s-au ar`tat
preocupa]i atât de starea moravurilor la
vedere, cât [i patosul nev`zut al unei
na]iuni mult încercate.

Moralist, pedagog,
admirator

Odat` cu apari]ia revistei National Re-
view, WFB este propulsat – prin merite
proprii – în prima linie anticomunist` de
atac. Începând cu anul 1962, Universal
Press Syndicate preia rubrica cu dou`
apari]ii s`pt`mânale semnat` de Buckley
Jr. (intitulat` „On the Right“), difuzând-o
apoi în peste 300 de ziare din America. În
editorialele sale, WFB analizeaz` cu nerv
spumos [i meticulos dispre] declara]iile
publice ale liderilor sovietici – Hru[ciov
fiind ]inta favorit` – [i r`spunsul mereu
neconving`tor venit de la Casa Alb`.
Scrisul lui Buckley Jr. ezit` între sarcasm
[i ironie bonom`. Descrierile caricatu-
rale abund` pentru a sublinia raportul
între a[tept`rile popoarelor captive sub
comunism – vezi strig`tul Budapestei
din 1956 – [i ezit`rile mult prea frecvente
pecetluite în Washington DC.

Înainte de a candida (f`r` succes) pen-
tru postul de primar al ora[ului New
York, WFB semneaz` nu mai pu]in de
patru volume: Up from Liberalism (1961),
The Committee and Its Critics: A Calm Re-
view of the House Commitee on Un-Ameri-
can Activities (1962), Rumbles Left and

Right: A Book About Troubling People and
Ideas (1963), Dialogues in Americanism
(1964). La acestea se adaug` sutele de
conferin]e sus]inute în dou` turnee
anuale (prim`vara [i toamna), la invita]ia
universit`]ilor sau la cererea diferitelor
organiza]ii politice sau religioase cu ve-
deri libertarian-conservatoare. Unul din-
tre subiectele favorite ale lui Buckley Jr.
este educa]ia, menit` nu doar s` înzestre-
ze înv`]`ceii cu informa]ii bine stocate [i
corect interpretate, ci s`-i apropie toto-
dat` de în]elepciune. Unul dintre filo-
zofii cei mai erudi]i ai începutului de
secol XX, Bertrand Russell a ilustrat sis-
tematic [i cu maxim` elocven]` dihoto-
mia între inteligen]a abstract` [i demni-
tatea unei vie]i tr`ite în cump`tare, re-
spect pentru tradi]ie [i bun-sim] (com-
mon sense). Nu întâmpl`tor Russell, pre-
cum Sartre mai târziu, a sus]inut reali-
z`rile „umanismului bol[evic“.

Într-o faimoas` prelegere despre „de-
gringolada (aimlessness) [colii ameri-
cane“, WFB atrage aten]ia asupra p`catu-
lui arogan]ei în exerci]iul academic, care
predispune la utopie [i reconstruc]ii
imaginare ale realit`]ii. R`sf`]a]i cu fon-
duri de la stat [i abuzând de contractul
semnat între educatori [i guvernul fede-
ral, profesorii din departamentele socio-
umane ajung s` conteste cu vehemen]`
toate „miturile“ omului alb – personaj
„plictisitor“, împ`timit de munc`, cititor
al Scripturilor [i dedicat cre[terii unei
familii cu mul]i copii. În acest fel, educa-
]ia este subjugat` unei ideologii parti-
zane. Cu ce încredere – a[adar – poate fi
învestit` o elit` interesat` exclusiv de
emanciparea social`, cu pre]ul uit`rii,
dac` nu cumva al dispre]ului fa]` de
figurile clasice ale culturii greco-romane
[i ale tradi]iei iudeo-cre[tine? Buckley Jr.
se simte dator cu acest avertisment: „a[
prefera s` tr`iesc într-o societate condus`
de primii dou` mii de cet`]eni lista]i în
cartea de telefon din Garden City decât
într-o societate condus` de dou` mii de
profesori de la Harvard University“10.

WFB protesteaz` totodat` împotriva
reducerii arsenalului istorico-filologic al
educa]iei umaniste la o min` de pl`ceri
private11. Universitatea nu exist` pentru
a produce oaze de genii pustii, nici pen-
tru a ceda utilitarismului cras al goanei
dup` profitul imediat. Pentru aceasta,
nici „specializarea“ prematur`, nici ad`s-
tarea lene[` prin locurile comune ale
„educa]iei de baz`“ nu pot fi recoman-
date. Rareori ignoran]a este doct` iar eru-
di]ia angelic`. Pe scurt: „cunoa[terea
îngâmf` iar dragostea zide[te“ pare s`
sugereze, în termeni perfect paulini,
WFB. Un bun medic trebuie s` deprind`
nu doar o excelent` expertiz` farmaceu-
tic` [i reflexe de bun semiotician, ci [i
arta compasiunii fa]` de pacient [i spiri-
tul de echip`. Pe scurt: înv`]`mântul su-
perior trebuie s` pun` la încercare nu
doar zestrea neuronal`, ci [i caracterul
persoanei. Apelul lui Buckley Jr. n-a
r`mas f`r` r`spuns.
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