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514 Puterea prezidențială este puterea de a convinge.1

–– Richard Neustadt

Aproape orice om instruit e în stare să țină o prelegere intitulată 
„Țelurile universității“. Aproape nimeni n‑o va asculta de bună‑
voie. În cea mai mare parte a lor, asemenea prelegeri și eseurile 
însoțitoare sunt exerciții bine‑intenționate de retorică, având 
prea puțin conținut practic. Strădaniile de a formula declarații 
normative despre țelurile unei universități tind să producă 
niște țeluri care fie nu înseamnă nimic, fie sunt îndoielnice.2

–– Michael Cohen și James March

În toiul celui de‑al Doilea Război Mondial a fost purtată și  
o bătălie mai puțin epocală — o bătălie pentru spiritul unei 
instituții de învățământ superior. Robert Maynard Hutchins, 
longevivul rector al Universității Chicago, s‑a trezit în conflict 
cu mulți dintre cei care alcătuiau corpul profesoral. Hutchins și 
colegii săi încercau să creeze condiții optime pentru instruirea 
studenților cursurilor de licență. Optica puristă, îmbrățișată de 
Hutchins, de cei mai mulți dintre administratorii aleși de el și de 
o minoritate a profesorilor, era aceea că studenții trebuie să 
urmeze o direcție prestabilită: trebuie să studieze disciplinele 
clasice, așa cum erau acestea prezentate în „cărți foarte bune“, 
și să primească o singură diplomă de licență în momentul în 
care demonstrează că sunt pregătiți intelectual. În opoziție cu 
această concepție se ridica una mai pluralistă — sau cel puțin 
mai practică —, în care era vorba de o serie de programe de 
studiu viabile. Adepții acestei optici susțineau că studenților 
trebuie să li se permită să urmeze diverse căi spre licența pe care 
și‑o dorește fiecare și că era perfect admisibil ca un student să se 
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515specializeze în știință, un altul în discipline umaniste, iar un al 
treilea în științe sociale sau în arte.

În primii ani ai deceniului 1940, Hutchins, care fusese numit 
rectorul Universității Chicago înainte de‑a fi împlinit treizeci de 
ani, era deja o personalitate faimoasă și foarte respectată a 
sistemului public de învățământ din America. Veteran al multor 
dezbateri universitare și naționale,3 era unanim apreciat ca adept 
al înaltelor standarde intelectuale și al unui anume gen de 
educație liberală cu fundamente filosofice. Și totuși, Hutchins 
avea să piardă această bătălie cu corpul său profesoral, prin 
ajungerea la un compromis nesatisfăcător — cam la fel cum avea 
să eșueze și în alte tentative de reformă la universitate, iar mai 
apoi în alte instituții pe care le‑a condus.

Poate părea ciudat că un rector al universității nu e capabil 
să‑și determine propriul corp profesoral să‑i susțină ideile, mai 
ales când acestea fuseseră pe larg și favorabil comentate, ba 
chiar deja adoptate în alte universități. Parte din problemă era 
cauzată de circumstanțele specifice campusului de la Chicago — 
cu deosebire, maniera dominatoare de a conduce pe care o 
manifesta Hutchins, precum și personalitatea sa copleșitoare. 
Însă o problemă ceva mai ascunsă în profunzime a fost aceea că, 
după părerea mea, Hutchins se confrunta cu marea dificultate 
de a dirija o instituție circumscrisă.

Despre universitari se consideră în general că sunt angajați în 
urmărirea unui singur țel comun — la urma urmei, toată lumea 
îi cunoaște sub denumirea generică de „profesori“. Totuși, spre 
deosebire de antropologul care îi vorbește altui antropolog sau 
fizicianul care se adresează colegilor săi din domeniul fizicii, 
conducătorul unei universități trebuie să fie capabil să convingă 
un grup, nu rareori recalcitrant, de indivizi care reprezintă 
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516 discipline diferite, au loialități care se bat cap în cap, aspiră la 
țeluri educaționale diferite și, pe deasupra, mai sunt adeseori și 
niște inși greu de stăpânit. Instruiți sunt, într‑adevăr, dar fiecare 
numai în domeniul academic pe care și l‑a ales singur. Când 
vine vorba de niște probleme mai generale care privesc 
învățământul, foarte posibil să nu fie cu nimic mai știutori sau 
mai de încredere decât alți oameni. Și nu ajută cu nimic, cum 
remarca odată cineva malițios, dacă fiecare din membrii colec‑
tivului didactic are convingerea fermă că el este cel mai deștept 
om dintre cei de față.

Aptitudinile intelectuale și ținuta plină de prestanță i‑au adus 
lui Hutchins poziția de rector al unei universități încă tânăr 
fiind, iar în final și funcția de director al altor instituții. Și totuși, 
mai multe au fost bătăliile pe care le‑a pierdut, decât cele pe care 
le‑a câștigat, și până la urmă a inspirat mai multă simpatie decât 
emulație. Dacă încercăm să înțelegem mai bine traiectoria lui 
neobișnuită și greutățile cu care s‑a confruntat în final, ne putem 
face o idee mult mai clară despre considerabilele dificultăți pe 
care le presupune chiar și călăuzirea unei instituții de dimensiuni 
relativ reduse și circumscrise — una care aparent nu ridică atâtea 
probleme ca o corporație, o biserică, o armată sau o națiune.

Dacă a existat vreodată un tânăr american menit să ajungă 
lider, atunci acela a fost Hutchins! Născut într‑o familie res‑
pectabilă și cunoscută din Noua Anglie (tatăl lui Hutchins era 
pastor prezbiterian, care avea să conducă și el, în cele din urmă, 
un colegiu și o fundație), Hutchins a fost un tânăr înalt, frumos, 
ambițios, care știa foarte bine ce vrea și avea o minte indiscutabil 
sclipitoare. Familia lui, cel puțin la fel de afectuoasă și de 
dispusă să‑i acorde sprijin, ca familiile Mead și Oppenheimer, 
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517credea cu tărie în valorile muncii fără preget, ale înaltelor stan‑
darde etice și ale autocriticii necruțătoare. Deși nu s‑a angajat 
personal în activitățile bisericii, tânărul Hutchins a fost puternic 
influențat de retorica religioasă pe care o auzea și chiar a luat în 
considerare ideea de a deveni misionar.

Hutchins a frecventat inițial, timp de doi ani, cursurile Cole‑
giului Oberlin — o instituție aparținând bisericii protestante 
evangheliste. La Oberlin se punea accentul pe legătura dintre 
dorința de cunoaștere și folosirea cunoștințelor astfel dobândite 
în serviciul public, iar Hutchins a fost profund influențat de 
această filosofie. Apoi, după o perioadă de întrerupere în care a 
urmat serviciul militar, Hutchins și‑a terminat studiile univer‑
sitare la Colegiul Yale, unde s‑a făcut repede cunoscut drept una 
dintre cele mai importante personalități ale cam pusului, prin 
faptul că excela la aproape toate activitățile desfășurate, mai 
puțin cele sportive. Printre colegii lui de an s‑au numărat viitorii 
directori de ziar Henry Luce și William Benton, dar și scenaristul 
Thornton Wilder, care avea să devină unul dintre prie tenii de‑o 
viață ai lui Hutchins.

În anii de studenție, Hutchins a dovedit abilități remarcabile 
de vorbitor și participant la dezbateri. Probabil urmând exem‑
plul tatălui său, un foarte elocvent predicator, el vorbea clar, fără 
exces de emoție sau histrionism, și reproducea din memorie 
informații relevante și exemple plastice. Ajutat de o admirabilă 
minte vioaie, întotdeauna gata de replici spirituale, de o abili tate 
în a provoca fără să jignească și de un veșnic simț al ironiei, reușea 
fără greutate să mențină un contact solidar cu auditoriul său.

După o scurtă și neplăcută experiență ca profesor de liceu, 
Hutchins a primit o invitație care i‑a schimbat viața. James Angell, 
rectorul Universității Yale, l‑a rugat pe Hutchins să accepte 
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518 postul de secretar al Corporației Yale — sacrosanctul grup al 
celor responsabili cu funcționarea universității. Sarcina princi‑
pală a lui Hutchins era să strângă fonduri și să se îngriijească de 
renumele public al universității, devenind repede un susținător 
dibaci al propagandei pentru Yale. Unul din biografii săi, Harry 
Ashmore, relatează că „în aceste discursuri publice Hutchins 
a dat frâu liber unei inteligențe fără astâmpăr și eminamente 
sceptice, dar umorul și farmecul lui personal erau atât de 
dezarmante, încât observațiile caustice pe care le făcea frecvent 
n‑au dat naștere la proteste și el s‑a dovedit a fi un om de relații 
publice în totalitate eficient“.4

În perioada petrecută la Colegiul Yale, Hutchins începuse 
deja să studieze dreptul. Cât timp a lucrat pentru Yale Cor‑
poration, Hutchins și‑a continuat studiile la Facultatea de Drept 
a Universității Yale, unde din nou s‑a distins prin perfor manță. 
El a ajuns la concluzia că Facultatea de Drept era cel mai bun loc 
dintr‑o universitate americană unde se poate ajunge la excelență 
în exprimarea literară. Ales de colegi „studentul cu cele mai 
mari șanse de a reuși“, lui Hutchins, absolvent magna cum laudae, 
i‑a fost oferit pe loc un post didactic la Facultatea de Drept a Uni‑
versității Yale. Acolo, el a predat cursuri de drept procedural și 
administrativ și l‑a ajutat pe decanul Charles Clark în instituirea 
unor reforme ale educației juridice.

Abia dacă a avut Hutchins timp să se obișnuiască cu poziția 
de cadru universitar, că i‑a ieșit în cale altă oportunitate: Clark 
și‑a dat demisia pentru a deveni membru al unei curți de apel, 
iar Hutchins a fost numit decan interimar. Din această postură, 
s‑a angajat imediat într‑o sarabandă de inițiative, scoțând pe 
bandă o serie de documente de numire și manifestând un talent 
deosebit pentru gestionarea treburilor administrative uzuale ca 
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519bugetele, programele de studiu și ședințele cu corpul profesoral. 
(Fără îndoială că avea deja „antrenament“, grație expe rienței de la 
Yale Corporation.) De asemenea, a continuat munca la două 
proiecte dragi sufletului său: încurajarea studiilor de psihologie, 
care erau relevante pentru regulile și principiile admi nistrării 
probatoriului și obținerea de sprijin financiar pentru un Institut 
al Procedurii.5 În decembrie 1927, cei de la Yale Cor po ration au 
votat instalarea lui Hutchins ca decan permanent.

În general, ne gândim că indivizii devin prodigioși în anumite 
domenii — în muzică, în șah sau în matematici, de exemplu. 
Pentru că toate acestea sunt întemeiate pe calcule sau algoritmi, 
copiii pot progresa rapid dacă sunt capabili să‑și dea seama de 
legile sau tiparele care acționează acolo. Indivizii‑fenomen de 
acest fel nu au nevoie de multă experiență în relațiile interuma‑
ne — cel puțin nu până încep să aspire la un loc în cele mai înalte 
sfere ale domeniului.6

Se întâmplă extraordinar de rar, chiar și într‑o societate pre‑
ocupată de încurajarea tineretului, ca un individ să ocupe locul 
de lider direct — practic, lider instituțional — la o vârstă atât de 
tânără ca a lui Hutchins. Chiar date fiind modelele lui Hutchins 
din propria familie și propriile sale abilități și însușiri singulare, 
alți inși de la Yale ar fi putut fără îndoială să ocupe cu brio 
înaltele funcții care i‑au fost încredințate lui Hutchins. În parte, 
succesul lui s‑a bazat pe excelenta comunicare empatică avută 
cu rectorul Angell; chiar și azi, un rector de universitate bine 
văzut deține un grad considerabil de latitudine în a face cele mai 
importante numiri. Indubitabil, aspectul său fizic neobișnuit de 
atrăgător și manierele elegante, patriciene, au fost niște atuuri în 
plus. Dar cheia ascensiunii fulgerătoare a lui Hutchins pare să fi 
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520 fost ritmul uluitor de rapid cu care a parcurs curba învățării 
într‑un univers unde majoritatea au nevoie de ani de zile ca să 
afle dedesubturile și multe luni de zile ca să‑și revină după 
greșelile comise. În mai puțin de un deceniu, era limpede că 
Hutchins dobândise competențele administrative care‑i ocoliseră 
pe mulți alții, cu mai multă experiență.

Nu doar că pe Hutchins rolul l‑a prins de minune, din chiar 
clipa când a fost desemnat decanul unei facultăți de drept, dar 
el dispunea şi de abilitățile necesare pentru a evalua situația, 
a‑și da seama ce anume se dorește și a urmări scopul respectiv 
de o manieră convingătoare și foarte eficace. La fel ca alți lideri 
„na turali“ precoce, inclusiv câțiva dintre cei examinați în 
această carte, el poseda o rară și folositoare combinație de 
inteligențe: capacitatea logică de a gândi mai multe opțiuni, 
capacitatea lingvistică de a‑i persuada pe alții verbal și în scris, 
și cunoașterea interpersonală necesară pentru a înțelege ce anu‑
me are șanse să funcționeze cu un anumit grup de personaje 
într‑o situație dată.

Ceea ce nu vrea să însemne că Hutchins ar fi fost un secretar 
de corporație, un profesor universitar sau un decan fără pată. 
Dimpotrivă: a făcut greșeli, a promis adeseori mai mult decât 
știa că se poate face, a afișat mai mult entuziasm decât com‑
petență tehnică și, de multe ori, a apreciat greșit cât va costa 
implementarea unei politici de acțiune odată adoptată. În plus, 
a dat dovadă de ceva din naivitatea și impetuozitatea tinereții 
sale și i‑a lipsit o filosofie coerentă, însoțită de un an samblu 
solid de metode cu care s‑o aplice.

Și totuși, la Facultatea de Drept a Universității Yale sub con‑
ducerea lui Hutchins a existat o atmosferă inconfundabilă de 
entuziasm, un sentiment că se întâmplă lucruri bune, o con vingere 
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521că școala este cel mai bun loc în care poți avea norocul să te afli! 
Azi exista un program de supraspecializare, mâine o conexiune 
cu facultatea de medicină și un program de spe cializare în 
realism juridic, ale căror urme nu au dispărut nici în prezent. 
„Nu ținem morțiș ca toate experimentele noastre să se încheie 
cu succes“, obișnuia el să declare. „Vom fi mulțumiți dacă alte 
facultăți de drept pot profita de pe urma lor, chiar și numai prin 
aceea că vor evita greșelile noastre. La urma urmei, marele 
avantaj al unei universități este că își poate permite să 
experimenteze.“7 Hutchins era capabil să conteste autoritatea și 
dogma, dar știa și când să fie modest și să facă haz de propria 
persoană. Din păcate, unele din calitățile lui autoironice atât de 
șarmante au devenit mai puțin manifeste cu trecerea timpului.

Una dintre caracteristicile carierei lui Hutchins la Facultatea 
de drept de la Yale merită în mod special atenția noastră. În mod 
evident, Hutchins s‑a aliniat progresiștilor existenți în rândul 
profesorilor. El voia ca studenții să aibă posibilități de alegere; 
i‑a încurajat să se implice în viața comunității extinse. El a cri‑
ticat ariditatea și caracterul previzibil ale metodei cazuistice, 
aspectele nonintelectuale, de „școală profesională“, ale Facultății 
de drept, și izolarea ei față de restul universității. Și a făurit o 
trainică alianță cu nou‑apărutele științe comportamentale și 
sociale, aflate în plină dezvoltare. Hutchins era de părere că 
descoperirile științelor sociale trebuie să fie relevante pentru 
hotărârile din sfera legală; că metodele psihologiei ar trebui să 
fie folosite, de exemplu, pentru a evalua soliditatea probelor din 
instanță, eficacitatea regulilor și caracterul adecvat al pedepselor. 
În consecință, el a încurajat — și a încercat să obțină fonduri 
pentru — înființarea unor instituții care să facă să pătrundă 
datele empirice în domeniul dreptului.
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522 Așadar, pe măsură ce reputația lui Hutchins a început să 
crească în cercurile juridice și în cele universitare, ea a fost una 
de inovator progresist, cu privirea îndreptată spre viitor. În 
persoana lui Hutchins cel de la sfârșitul anilor 1920, eu nu 
discern aproape deloc semnele prevestitoare ale teoreticianului 
educației hotărât conservator, care avea să‑și pună curând 
amprenta pe mentalul națiunii.

Încă o dată, norocul i‑a bătut la ușă lui Hutchins. Universitatea 
Chicago, una dintre cele mai respectate instituții de învățământ 
din țară, era în căutarea unui nou rector. Rectorul‑fondator de  
la începutul secolului, William Rainer Harper, fusese un lider 
educațional tânăr și inovator, care adusese mult prestigiu, sus‑
ținere și forță intelectuală acestui complex universitar, mai ales 
în partea de studii doctorale; dar succesorii săi fuseseră o mare 
dezamăgire. Membrii consiliului de încredere al universității își 
doreau cu tot dinadinsul pe cineva care să reaprindă flacăra 
epocii Harper și care să consolideze facultățile cu cursuri de 
licență, readucându‑le în atenție și obținând resurse pentru ele.

În aprilie 1929, Hutchins a fost convocat în fața comisiei de 
angajare. Deși se vedea că e tânăr și îi lipsesc niște ani de 
experiență administrativă, el a făcut o impresie puternic pozitivă 
asupra membrilor comisiei, și mai ales asupra celui mai influent 
dintre ei, Harold Swift — vlăstar al familiei care deținea fai‑
moasa companie de conserve din carne. După ce consultările cu 
colegii de la Yale au dus la o evaluare pozitivă, chiar dacă oare‑
cum precaută, tânărului Hutchins i s‑a oferit, iar el a acceptat, 
rectoratul uneia dintre principalele instituții de studii superioare 
din țară — o școală superioară cu 14 000 de studenți, 780 de 
profesori și un buget de 7,4 milioane de dolari pe an.8
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523Hutchins a adus cu el la Chicago același entuziasm sau 
aceeași turbulență — depinde de gradul de toleranță la haos al 
celui care apreciază — de care fusese înconjurat la Yale. În primii 
ani „de miere“ a avut loc o adevărată furtună de inovații, care 
au aprins imaginația celor interesați de înalta educație (inclusiv 
finanțatori): profesori numiți exclusiv pentru predarea la 
colegiul universității, admiterea la colegiu a elevilor din 
penultimul an de liceu, gruparea departamentelor de studiu în 
cadrul a patru diviziuni mai vaste și o înclinare evidentă în 
direcția cursurilor interdisciplinare (nespecializate). Hutchins 
credea în valoarea controversei, a încurajat activ dezbaterile și a 
dat dovadă de considerabilă dibăcie în promovarea cauzelor pe 
care le prefera.9 Ca să rezumăm, în cuvintele unei biografe ale 
sale, Mary Ann Dzuback: „Programul de licență a trecut de la 
periferia universității spre un loc în prim‑plan, de la un program 
aproape complet electiv, care oferea trei diplome de licență, la 
un program complet obligatoriu cu o singură diplomă, și de la 
cursuri discontinue cu durata de zece săptămâni la cursuri inter‑
disciplinare pe toată durata anului universitar, coordonate în 
cadrul întregului curriculum“.10

Dar, cu toate că schimbările organizatorice alcătuiau o parte 
importantă — deși controversată — a programului său, filosofia 
educațională, în formare, a lui Hutchins a devenit contribuția sa 
esențială la dezbaterea curentă despre misiunea universității. 
Partea aceasta a poveștii nu poate fi spusă fără a‑l aduce în scenă 
pe Mortimer Jerome Adler, un evreu din New York care studiase 
filosofia și psihologia la Universitatea Columbia și, de asemenea, 
participase la legendarul seminar „Mari cărți“ inițiat de John 
Erskine. Adler a fost influențat o dată pentru totdeauna de 
această ultimă experiență, în care studenții, împărțiți pe grupuri 
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524 mici, citeau cu mare atenție și apoi discutau texte majore din 
literatura și gândirea occidentale — opere care astăzi ar fi con‑
siderate „obligatorii“. Un autodidact prin înclinație și un renegat 
prin temperament, Adler se simțea pus în încurcătură de multe 
din tendințele intelectuale și culturale ale timpului său. El privea 
înapoi spre erele clasice ale Greciei și Romei, în căutarea ideilor 
fondatoare ale civilizației sale, și spre modul de organizare a 
cunoștințelor și spre relațiile dintre instituțiile Evului Mediu, 
pentru a obține o viziune proprie despre societate.

Hutchins și Adler s‑au întâlnit pentru prima oară spre 
sfârșitul anilor 1920 la Yale, unde au fost atrași unul de celălalt 
datorită interesului comun pentru psihologie și drept. Deși 
practic opuși ca proveniență socială și personalitate — Hutchins 
era perfect bine‑crescut, rezervat și măcar la suprafață amabil, 
pe când Adler era cam necioplit, înfipt și certăreț —, Hutchins 
și Adler s‑au înțeles de minune încă de prima dată și au rămas 
colaboratori apropiați pentru următoarea jumătate de secol. De 
fapt, la Chicago ei eu predat împreună seminarul „Mari cărți“ 
timp de optsprezece ani, din cei cincizeci petrecuți acolo. Mai 
mult decât oricine altcineva, Adler a înrâurit ideile lui Hutchins 
despre educația generală. Iar aceste idei aveau în centru lectura 
textelor clasice și discuția dialogică pe marginea lor, precum și 
încercarea de a întruchipa în modul propriu de viață ideile 
principale și procesele exemplificate în acele cărți.

În anul 1936, Hutchins a publicat cartea The Higher Learning 
in America (Învățământul superior în America), o compilație de 
pre legeri în care își prezenta ideile proaspăt cristalizate despre 
educație în fața unui public mai larg. Ca substanță, ele erau 
conservatoare, dar formulate cu nuanțe radicale, chemând la 
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525o reorientare majoră a instituțiilor și a valorilor învățământului 
superior din America.

Hutchins și‑a început volumașul printr‑un atac vehement la 
adresa colegiilor americane, locuri fără noimă, care nu manifestă 
nici idealuri, nici coerență. „Cel mai vizibil lucru la înaltele școli 
din America“, declara el, „este confuzia care domnește acolo.“11 
El a criticat accentul pus pe distracție, orientarea accentuată spre 
profesionalizare, ideile prost înțelese despre progres și utilitate 
și tentativele stângace de a modela nemijlocit „caracterul“. Mai 
departe, el a deplâns lipsa de standarde, dependența totală de 
bani, hegemonia sporturilor, antiintelectualismul endemic și 
ipoteza neverificată că toți oamenii merită o educație, indiferent 
dacă aleg sau nu să se apuce serios de treabă.

În locul acestor zei falși, Hutchins, cu privirea luiAdler peste 
umărul lui, făcea apel la un tip de educație care să se axeze pe 
stimularea minții. „Un intelect disciplinat așa cum se cuvine, un 
intelect deprins cu ceea ce trebuie este un intelect capabil să 
funcționeze bine în toate domeniile“,12 a afirmat el. Hutchins nu 
s‑a ferit de cuvinte. El a afirmat sus și tare că „principiul unifi‑
cator al unei universități este căutarea adevărului de dragul 
adevărului“.13 În fraze sigure și lapidare, el a continuat: „Educa‑
ția presupune actul profesoral. Actul profesoral presupune 
cunoaștere. Cunoașterea înseamnă adevăr. Adevărul este peste 
tot același. Ca urmare, educația ar trebui să fie peste tot aceeași. 
Nu pierd din vedere posibilitățile de diferențiere în ce privește 
organizarea, administrarea, obiceiurile și uzanțele locului. Dar 
acestea sunt detalii“.14

Pornind de la un curriculum bazat pe cărți importante — 
opere care trecuseră proba timpului —, Hutchins promova un 
curs de studiu care să cuprindă arta cititului, pe cea a scrisului, 
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menea curs de studiu ar da naștere unui fond comun de idei și 
unor metode comune de abordare. Gânditorii sistemici ai 
trecutului, cu deosebire Aristotel și Toma de Aquino, se conturau 
a fi farurile călăuzitoare ale acestei întreprinderi.15

Aspectul cel mai interesant și mai supus controversei era 
acela că, în opinia lui Hutchins, curriculumul trebuia să fie 
coerent, iar coerența lui să se bazeze pe metafizică. Prin meta‑
fizică, Hutchins înțelegea acel domeniu al cunoașterii care 
schițează principiile și cauzele elementare pe care se sprijină 
lumea noastră, existența și individualitatea noastră. Devenind 
maiestuos, Hutchins sublinia: „Metafizica, așadar, ca știința cea 
mai înaltă, a ordonat gândirea lumii eline așa cum teologia a 
ordonat‑o pe cea a Evului Mediu... Fără teologie sau metafizică 
nu poate exista o universitate unificată“.16 Mai concret, scufun‑
dându‑se în metafizică, studenții ar ajunge să înțeleagă natura 
variatelor discipline și raporturile dintre ele.

Și astfel, fie că studiază fizica, politica sau poezia, tinerii ar 
da piept cu principiile pe care se sprijină conceptele și practicile 
din acele discipline și, poate, ar reuși să discearnă asemănările 
și deosebirile dintre o viziune științifică și una umanistă asupra 
lumii. La fel, atunci când compară științele naturale, științele 
sociale și metafizica, studentul va afla că aceste domenii „lu‑
crează cu aceleași teoreme și date concrete, dar făcând referire 
ultimă la lucruri diferite“. Hutchins conchidea că „problemele 
fundamentale ale metafizii, ale științelor sociale și ale științelor 
naturale sunt, ca urmare, materia și obiectul studiilor de nivel 
superior“.17

Mult mai mult decât ar fi fost de așteptat, poate, într‑o Ame‑
rică împotmolită în Marea Criză, ideile lui Hutchins au captat 
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Adoptând o poziție deliberat provocatoare, acest cel mai tânăr 
dintre rectori redeschisese dezbaterea despre natura instituției 
universitare. Cei care admirau asemenea chemări la luptă, ca și 
aceia care tânjeau după cartografia mai ordonată a cu noașterii, 
proprii unei ere demult apuse, s‑au arătat cu deosebire entu‑
ziaști. Ecourile acestui eveniment intelectual se mai făceau încă 
simțite și după cincizeci de ani, când Allan Bloom, un filosof cu 
rădăcini în operele clasicilor și cuibărit și el la Universitatea 
Chicago, a publicat The Closing of the American Mind (1987)*. Deși 
diagnosticul și tratamentul propuse de Bloom nu erau identice 
cu cele ale lui Hutchins, ele făceau apel la audi torii similare și 
invocau critici analoage.18

Evident că ideile lui Hutchins n‑au fost pe plac chiar tuturor. 
Pe unii starea de lucruri nu‑i deranja cu nimic sau erau reticenți 
să reorienteze radical uzanțele prevalente. Unii admirau viziu‑
nea în abstract, dar socoteau că propunerea lui Hutchins era 
imposibil de pus în practică sau nefezabilă financiar. Dar cele 
mai aprige critici au venit din partea celor care dezavuau fondul 
ideilor lui Hutchins și își promovau propria contrapoveste. În 
primele rânduri ale acestui grup de opozanți era unul dintre 
propriii colegi universitari ai lui Hutchins, economistul Harry 
D. Gideonse, care în mai puțin de un an și‑a publicat propria 
carte: The Higher Learning in a Democracy (Învățământul superior 
într‑o democrație — 1937).

Cheia obiecțiilor lui Gideonse era accentul pus de acesta pe 
cuvântul democrație. După ce a criticat expunerea lui Hutchins 
ca fiind vagă și insuficient de specifică — „Ce este metafizica azi 

* Cartea a apărut în românește sub titlul „Criza spiritului american“ la Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2006. (N.t.)
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emfază —, Gideonse a atacat argumentația lui Hutchins ca fiind 
inerent elitistă, reacționară și antidemocratică. El susținea că 
americanii trăiesc într‑o epocă în care știința a subminat multe 
adevăruri consacrate, s‑au avansat multe idei noi, iar teoriile în 
general sunt văzute ca având titlu de încercare și fiind în 
continuă schimbare. Au apărut multe moduri de a studia lumea 
și de a organiza cunoștințele acumulate. „Unitatea impusă de 
autoritate nu este decât un alt termen pentru uniformitate“,19 
declara Gideonse. De asemenea, el afirma că educația are mai 
mult decât un singur scop: introducerea unui individ în sfera 
ideilor, a problemelor și a condițiilor actuale de viață, alături de 
educarea întregii sale persoane sunt tot atât de importante ca şi 
efortul de cultivare a minții pe anumite direcții prestabilite. 
Reformistul Hutchins de la Yale probabil că ar fi luat în seamă 
asemenea sentimente; tradiționalistul Hutchins de la Chicago 
le‑a socotit o blasfemie.

Împotriva monismului lui Hutchins, Gideonse a avansat 
vederile mai dinamice și mai pragmatice ale foarte respectatului 
filosof al educației John Dewey. Deja o legendă în anii 1930, și 
încă una care exercitase un impact major asupra învățămân tu lui 
preuniversitar, prin vederile sale progresiste, Dewey se consti‑
tuia într‑o contrapondere redutabilă și credibilă la scolasticismul 
adoptat de Hutchins, Adler și colegii lor. Gideonse folosea citate 
din prelegerile Gifford* susținute de Dewey: „[O asemenea 
viziune progresistă]... repudiază concepția tradițională despre 

* Gifford Lectures reprezintă o serie anuală de prelegeri susținute în câteva universități 
scoțiene, pe teme de filosofie și teologie. Inițiativa a fost finanțată cu fondurile 
lăsate prin testament de magistratul scoțian Adam Gifford, un radical. Printre 
personalitățile ilustre care au susținut prelegeri Gifford se numără și Hannah Arendt, 
Henri Bergson și Raymond Aron. (N.t.)
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pentru ceea ce este fixat în fața a ceea ce se schimbă; ea pre‑
supune convingerea că siguranța atinsă printr‑un control activ 
se cuvine prețuită mai degrabă decât certitudinea în teorie“.20 Iar 
în final, Dewey însuși s‑a amestecat în gâlceavă:

N‑aș vrea să sugerez că autorul [Hutchins] ar simpatiza cu 
fascismul. Practic însă, ideea lui despre direcția ce se cuvine 
urmărită se înrudește cu neîncrederea în libertate și apelul în 
consecință la o anumită autoritate fixată, care acum cotropește 
lumea... Din câte văd eu, domnul președinte Hutchins s‑a ferit 
cu totul să spună cui îi revine să stabilească adevărurile cate‑
gorice care constituie ierarhia.21

Astfel a fost formulată o controversă despre educație, ale 
cărei ecouri au continuat să reverbereze aproape fără întreru‑
pere până în ziua de azi.

Ceea ce putea să fie o controversă îngustă între niște profesori 
cu orientare filosofică a fost în realitate o abordare a unor pro‑
bleme mai generale. Hutchins venea cu o critică a sistemului 
universitar (poziție care i‑a adus o amplă susținere) și o definire 
a modului în care ar trebui să arate educația (o concepție care a 
stârnit multă batjocură). Perfect conștient de competiție, el 
punea în funcțiune toată artileria grea pentru a deveni liderul de 
opinie în învățământul superior american. Ar trebui să încercăm 
să‑i discernem mesajul, auditoriile acestui mesaj și soarta pe care 
a avut‑o.

În povestea inovatoare pe care Hutchins a spus‑o colegilor săi 
și societății, noi, cei din învățământul superior american, ne‑am 
pierdut busola. Am urmat o mulțime de zei falși — sporturi, 



Howard Gardner

530 vocaționalism și opționale târguite ca la piață — care pot duce 
la succese trecătoare, dar care în cele din urmă vor produce o 
existență goală de semnificație. Este nevoie de o viziune nouă și 
serioasă — sau, poate, de reîntoarcerea la o viziune clasică —, 
una care să fie concentrată și coerentă. Varianta recomandată de 
Hutchins își avea bazele în convingerea fermă că educația tre‑
buie să se concentreze clar pe viața minții; că lectura și dezba‑
terea marilor cărți trebuie să fie metoda preferată și că această 
educație consecvent și conștient generală va avea ca rezultat un 
popor de cetățeni instruiți, căruia, după modelul lui Oberlin, i se 
poate încredința binele public.

Așa cum sugeram mai devreme, descrierea lui Hutchins a 
trebuit să se lupte cu diverse contrapovești. Unele dintre ele nu 
lăsau loc de nicio altă viziune pozitivă: adepții lor erau împot‑
moliți în starea de lucruri existentă, fie pentru că o preferau, fie 
pentru că, așa imperfectă cum era, părea greu de modificat. Dar 
contrapovestea asociată cu Dewey și cu alți educatori progresiști 
adopta o concepție clar diferită. Cunoașterea era văzută ca 
experimentală, pluralistă, dinamică, în veșnică schimbare; era 
mult mai probabil să ia naștere din observarea lumii naturale și 
a celei făcute de mâna omului, precum și din interacțiunea cu 
indivizi diferiți, decât dintr‑un studiu sârguincios al operelor 
clasice scrise cu sute, dacă nu mii de ani în urmă. Susținătorii 
acestei concepții spuneau că există multe căi educaționale 
meritorii, nu doar cea prescrisă de filosofii de la Chicago. Deși 
niciuna dintre aceste optici nu a avut în totalitate câștig de 
cauză, doar o mică parte a educatorilor americani s‑a aliniat 
explicit poziției adoptate de Hutchins, stare de lucruri care 
rămâne în vigoare până azi.
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rămâne nerezolvată. La o primă vedere, povestea lui Hutchins 
pare mai simplă și directă, cu ideea ei clară despre ce este drept, 
important și merită un efort perseverent. Povestea pro gre sistă 
Dewey invocă o optică mai pluralistă și mai relativistă asupra 
cunoașterii. Dar, în practică, implementarea programului lui 
Hutchins — cu conținutul său înalt intelectual și firele sofisti cate 
de argumentație — ar supune unor mari exigențe atât pe cei ce 
învață, cât și pe profesorii lor. Dimpotrivă, programul progre sist 
Dewey ar putea fi fără probleme folosit ca pretext pentru o 
atmosferă permisivă, lipsită de standarde, mult prea ușor de 
implementat. Poate faptul că fiecare dintre cele două povești 
prezintă aspecte de complexitate, dar și aspecte de simplitate, ne 
ajută să ne explicăm de ce au continuat timp de decenii să se 
lupte una cu cealaltă, fără ca vreuna să triumfe în final.

Dacă poziția apărată de Hutchins era destul de limpede, rolul 
pe care el l‑a întrupat s‑a dovedit ceva mai dificil de caracterizat. 
În timp ce Dewey (ca lider indirect prototipic) prefera să predea 
și să scrie și, în cea mai mare parte a timpului, evita dezbaterea 
publică încinsă, Hutchins era o figură publică naturală, care 
se simțea perfect în pielea lui. Atrăgător, elegant, elocvent și 
convingător, el îi dezarma adeseori pe cei care se așteptau să 
vadă în el un bădăran sau troglodit. La fel ca acel Hutchins din 
deceniul precedent, continua să pună preț pe experimentare și 
dezbatere; din acest punct de vedere, rămânea un activist și 
câștiga admirația celor care rămâneau tineri în spirit. Acum însă, 
el apăra o credință diferită, care se bătea cap în cap cu orientarea 
practică, socioștiințifică pe care o promovase la Facultatea de 
drept de la Yale. Cum a spus Milton Mayer, coleg de o viață și 
biograf al lui Hutchins: „Partizanul înfocat al abordării științifice 
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implacabil al științei“.22

Parte din atracția exercitată de Hutchins rezida în mesajul pe 
care îl trâmbița, dar o altă parte era de găsit în farmecul său 
personal și maniera gentil aristocratică. Era răsfățatul indivizilor 
care se simțeau atrași de una sau alta dintre aceste trăsături, 
precum și favoritul special al celor care, aidoma admiratorilor 
de mai târziu ai politicienilor conservatori William F. Buckley și 
George Will, se lăsau fermecați de amândouă — cei pentru care 
Tradiția cu majusculă era alinare și sprijin. Cum se întâmplă 
adeseori cu asemenea figuri magnetice și nestatornice, Hutchins 
era mai apreciat de cei aflați la o anume depărtare de el decât  
de cei din propriul campus universitar. Dar ciocnirile lui cu 
colegii profesori depășeau totuși simpla chestiune a „încălcării 
teritoriului“; mulți dintre ei credeau sincer că Hutchins se face 
vinovat de o vastă suprasimplificare sau chiar că analiza lui era 
total greșită. Din punctul lor de vedere, atitudinea lui era cea 
neinstruită și păcătuind prin lipsă de nuanțe — și poate că, de fapt, 
tocmai de aceea exercita atracție asupra indivizilor care stăteau 
departe de canoanele și obiceiurile de zi cu zi ale lumii scolastice.

Ar fi tentant să tragem concluzia că altădată liberalul 
Hutchins se lăsase convertit la o filosofie scolastică a educației 
de către mefistofelicul Adler și coteria lui, din care mai făceau 
parte criticul literar Richard McKeon, istoricul Stringfellow Barr 
și filosoful Scott Buchanan. Dar un asemenea verdict ar 
distorsiona lucrurile. În primul rând, Hutchins se atașase pe loc 
de Adler și ideile lui iconoclaste. În al doilea rând, mediul de 
familie din care provenea Hutchins, precum și cel din prima 
parte a educației sale școlare fuseseră, din anumite puncte de 
vedere, conservatoare, iar el era în mod instinctiv un spirit 
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Dându‑și seama de această situație paradoxală (și, într‑o anu‑
mită măsură, având remușcări), Hutchins i‑a explicat odată lui 
Adler că nu întotdeauna se poate să fii, în același timp, un rector 
de universitate și un filosof al educației.

Fără a dori să‑l acuz pe Hutchins de nesinceritate, aș spune 
totuși că era susceptibil de oportunism, ispitit de ideea „poveștii 
eficace“. Eu aș sugera că Hutchins era permanent în căutarea 
unor moduri prin care să‑și definească instituția, pe de o parte, 
iar pe de alta, în care să‑și lase amprenta asupra mentalului 
public. La Yale, părea să fie indicată mișcarea în direcția realis‑
mului juridic; la Chicago, era în ordine un apel pentru educația 
generală precis delimitată. Am impresia, de asemenea, că 
Hutchins a fost atras de siguranța lui Adler — evanghelistul din 
Hutchins era în căutarea unei platforme solide de pe care să 
predice. Câteodată, părea să se ivească o separație între experi‑
mentalistul pozitiv și optimist al perioadei de la Yale și parti‑
zanul conservator care a devenit ulterior; felul de a fi al lui 
Hutchins nu se potrivea chiar întotdeauna cu vorbele sale. 
Totuși, eu nu‑l văd pe Hutchins ca pe un om atât de devotat 
unei anume filosofii educaționale încât s‑o susțină necondiționat, 
indiferent ce mesaje ar fi intrat în rezonanță cu auditoriile sale. 
Mai degrabă, eu îl văd ca pe un idealist atins de aripa pragma‑
tismului, căruia îi plăcea să propună o poziție de forță și să o 
stăpânească, și care ar fi putut probabil să apere în egală măsură 
mai multe fire narative posibile.

Cunoscut mai întâi națiunii ca un vorbitor persuasiv în pro‑
bleme de educație, Hutchins și‑a asumat curând — și poate cu 
plăcere — rolul care li se conferă de regulă americanilor ieșiți 
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interes public. În cea mai mare parte a vieții sale profesionale 
active, el a primit în fiecare an peste o mie de invitații de a ține 
discursuri, acceptând în jur de o sută, și a realizat o emisiune 
săptămânală la radio, The Chicago Roundtable. Într‑o manieră pe 
care o asociem mai mult cu politicienii decât cu rectorii de 
universități, mai mult cu liderii direcți decât cu cei indirecți, 
Hutchins a vorbit deschis și cu voce tare despre marile subiecte 
ale zilei, începând cu libertățile cetățenești și natura democrației 
și terminând cu probleme care țin de război și pace.23 În ciuda 
vederilor sale conservatoare despre educație, el s‑a aflat în ge‑
neral de partea liberal‑democratică a dezbaterii publice: el a 
apărat cu înverșunare Primul Amendament*, libertatea presei și 
drepturile civile pentru diverse grupuri minoritare. A fost un 
exponent și apărător elocvent al Constituției și un inamic curajos 
al vânătorii de vrăjitoare din era anticomunismului feroce.

Într‑un discurs din 1932, extrem de bine primit, el i‑a însuflețit 
pe Tinerii Democrați, alimentând zvonurile că s‑ar putea să fie 
numit judecător la Curtea Supremă sau chiar să candideze 
pentru funcția de vicepreședinte al Statelor Unite. Orice perspec‑
tivă ca el să aspire la alegerea sau numirea într‑o înaltă funcție 
publică (iar Hutchins nu s‑a străduit să înăbușe asemenea ru‑
mori) era însă cel mai probabil să fie exclusă din start, date fiind 
opiniile lui ferm izolaționiste. În anii și chiar lunile de dinain tea 
izbucnirii celui de‑al Doilea Război Mondial, Hutchins a vorbit 

* Primul Amendament la Constituția Statelor Unite: „Congresului îi este interzis 
să voteze legi prin care să se instituie o religie oficială de stat sau să se interzică 
libertatea religioasă; legi prin care s‑ar îngrădi libertatea de exprimare sau libertatea 
presei; legi care să limiteze dreptul la adunare pașnică și la a trimite petiții guvernului 
pentru repararea unor nedreptăți“. (N.a.)
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în războiul european.

Hutchins se vedea pe sine ca apărând interesele pe termen 
lung ale Americii, în fața atracției efemere a retoricii șovin‑națio‑
naliste. El spunea că americanii trebuie să realizeze democrația 
la ei acasă, înainte de‑a încerca s‑o exporte peste hotare; fixase 
standarde înalte pentru ceea ce el numea „război justificat“. 
Afirmând că „războiul este un fals drum spre libertate“,24 
Hutchins făcea apel la crearea une noi ordini acasă, în America. 
Avea de gând să scrie un articol cu titlul „Unde are Hitler 
dreptate“.25 Și, într‑o întorsătură de frază pe care era sortit s‑o 
regrete, el l‑a caracterizat pe Hitler ca fiind „pe jumătate în‑
dreptățit“ să‑și provoace poporul la urmărirea unui ideal mai 
înalt decât confortul.

Odată consumat atacul de la Pearl Harbor, campania lui 
Hutchins împotriva războiului a devenit o chestiune irelevantă. 
„Activitățile pe termen lung trebuie să fie sacrificate în favoarea 
activității pe termen scurt de câștigare a războiului... Ce are 
nevoie țara, trebuie să‑i dăm“,26 a spus el. Întâmplarea face că, 
pentru efortul de război, laboratoarele de știință ale Universității 
Chicago erau cruciale, iar Hutchins a avut grijă ca ele să fie puse 
în totalitate la dispoziția națiunii. Astfel, s‑a putut mândri cu 
prima reacție atomică în lanț controlată de om, realizată pe 
2 decembrie 1942 de cercetătorii de la Universitatea Chicago; și 
a observat că universitatea lui a gestionat mai multe proiecte 
militare decât orice altă instituție de învățământ.27

Chiar și în timpul războiului, Hutchins și‑a continuat cam‑
pania pentru o reformă a educației. Într‑un discurs mult contro‑
versat, din ianuarie 1944, el și‑a uluit propria comunitate 
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536 educațională făcând un apel pentru abolirea instituției titu‑
larizării și pentru salarizarea cadrelor didactice în funcție de 
necesități, și nu de vechime. Hutchins s‑a declarat șocat de 
reacția ostilă în fața cuvântării sale, deși bineînțeles că atacase 
corpul profesoral în cele mai sensibile puncte ale sale: siguranța 
locului de muncă și siguranța financiară. Nu e limpede dacă 
surpriza lui Hutchins a reflectat naivitate, viclenie sau o stranie 
combinație din amândouă.28

După război, Hutchins și‑a întors din nou privirea în totalitate 
asupra problemelor de la universitate, mai ales pentru finalizarea 
unei restructurări a programei, pe care o lansase în anii 1930. 
Dar vremurile nu erau de partea lui. Membrii corpului profe‑
soral se săturaseră să mai fie tratați, de atâta timp, într‑un mod 
pe care ei îl percepeau ca autoritar, cu deosebire în privința 
chestiunilor care țineau de numiri și curricule — despre care 
profesorii considerau că intră în domeniul lor de competență. 
Filosofii îi contestau optica îngust‑adleriană asupra domeniului; 
sociologii erau ofensați de disprețul lui față de activitatea lor 
empirică; naturaliștii îi respingeau vederile absolutiste asupra 
naturii cunoașterii. Și aproape toți — indiferent de culoarea lor 
disciplinară sau ideologică — au reacționat la amenințările lui 
ocazionale că va schimba regulile de bază ale contractului lor de 
muncă.29 Tinerii întorși de pe front care intrau acum la colegiu 
erau mai maturi și mai sensibili la promovarea în carieră, ca și 
la ideea de a avea o viață personală; nu‑i interesa o educație 
axată pe filosofie, într‑un așa‑zis turn de fildeș, drept pentru 
care au dat năvală spre niște instituții care‑i puteau ajuta să se 
reintegreze în societate. Pe toată această perioadă delicată, 
Hutchins a rămas o prezență decentă și, în cea mai mare parte, 
s‑a abținut de la confruntări sarcastice. Și totuși, ca să nu fie 
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537învins categoric, Hutchins a trebuit să cedeze în privința majo‑
rității problemelor care contau cel mai mult pentru el — iar 
personalitatea lui protestant‑evanghelică nu era deloc mulțu‑
mită, când primea doar o jumătate de pâine.

Pe plan personal, Hutchins obosise și el. A solicitat să i se dea 
titlul de cancelar al universității, ca să fie eliberat de responsa bili‑
tățile administrative, și‑a luat liber anul universitar 1946–1947, 
pentru a încerca (fără succes) să‑și salveze căsnicia aflată pe 
butuci, și și‑a înaintat demisia (care n‑a fost acceptată) la mijlocul 
anilor 1940. A dedicat mai mult timp activităților din exterior, 
cum ar fi funcția de director al publicației Encyclopaedia Britannica 
și variatelor strădanii de a promova cauza marilor cărți ale 
omenirii în rândul publicului mai puțin bine instruit — în fața 
„omului semisimplu“.30 Într‑adevăr, pentru o proporție cres‑
cândă a publicului său, el a devenit în mai mare măsură asociat 
cu ideile educaționale promovate de Adler în afara zidurilor 
universitare decât cu ceea ce se întâmpla la Universitatea Chicago. 
După război, el s‑a confesat unui prieten: „Energiile vitale sunt 
secătuite. Starea de spirit e foarte proastă. Inventez tot soiul de 
scuze pentru mine însumi“.31 În sfârșit, în 1951, după două dece‑
nii la cârmă, Hutchins s‑a retras de la universitate.

Cariera lui Hutchins la Chicago a fost un succes sau un eșec? 
Depinde de punctul de vedere al fiecăruia. Unele din programele 
și politicile pe care Hutchins le‑a promovat au fost într‑adevăr 
adoptate, iar câteva dintre ele au rămas chiar și după plecarea 
lui, continuând să supraviețuiască și azi. Curajul lui, mai ales 
acela de a‑i apăra pe profesorii de la universitate acuzați că sunt 
comuniști, a stârnit admirația multora. Priceperea lui de a numi 
pe posturi oameni de calitate, chiar și atunci când aceștia nu‑i 
împărtășeau opiniile, a fost de asemenea apreciată. Și, în ciuda 
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538 propriilor îndoieli privind practicarea științei ca activitate 
intelectuală meritorie, în sine și prin sine, el a făcut posibil ca în 
anii 1940 universitatea să devină unul dintre centrele de frunte 
ale cercetării științifice mondiale.

În lumea universitară, el este considerat cel care a făcut din 
Universitatea Chicago un loc în care dezbaterile despre rolul 
educației se bucurau de cea mai mare importanță, unde sarcina 
instruirii tinerilor era luată foarte în serios și în care măcar exista 
un loc — chiar dacă nu unul central, cum și‑ar fi dorit probabil 
Hutchins și Adler — pentru marile cărți, pentru cursuri inter‑
disciplinare și pentru tematici metafizice. În timpul rectoratului 
lui Hutchins, Universitatea Chicago a fost considerată una de 
tip special, care atrăgea un anumit gen de profesori și de stu‑
denți — serioși, angajați și interesați de idei. Era, ca să‑l cităm 
pe Hutchins, „o instituție specializată pentru oameni nespe‑
cializați... cetățeni care, la modul ideal, vor fi capabili să treacă 
de la o specialitate la alta, după cum interesele lor și trebuințele 
comu nității ar putea s‑o ceară“.32 Atunci când, în 1993, univer‑
sitatea lui a fost votată pe ultimul loc într‑un sondaj privind 
gradul de distracție la care te puteai aștepta, în fiecare din cele 
trei sute de instituții de învățământ superior din America, su‑
fletul lui Hutchins trebuie să fi strălucit de mulțumire, de‑acolo 
din ceruri, peste parcul Midway Plaisance din Chicago.

Asumarea unui punct de vedere mai amplu confirmă situația 
unică a lui Hutchins. Printre liderii învățământului superior 
american din prima jumătate a secolului XX, Hutchins și‑a câști‑
gat titlul de „ultimul dintre titani“ — acei lideri care și‑au 
condus campusurile cu autoritate și viziune personală și care au 
vorbit totodată și națiunii. Hutchins a fost admirat pe tot cu‑
prinsul țării ca purtător de cuvânt elocvent și convingător pentru 
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539înalta educație. Oricare ar fi fost în definitiv soarta programelor 
concrete girate de Hutchins, Universitatea Chicago a fost socotită 
de toată lumea un loc dedicat excelenței în educație, și opus 
înclinației de a adopta mode intelectuale trecătoare. Lista 
absolvenților din era lui Hutchins (și imediat după Hutchins) 
este impresionantă. Iar pentru cei care doreau o educație rafinată 
de modă veche, în stil Hutchins‒Adler, Hutchins și‑a împru‑
mutat prestigiul unei serii întregi de demersuri. Au existat 
programe „Marile cărți“ și „Paideia“ în colegiile de pe tot cu‑
prinsul țării; și, ca monument care să dureze peste ani, a existat 
Colegiul St. John din Annapolis, statul Maryland (iar mai târziu, 
o institu ție‑soră în Santa Fe, statul New Mexico), care și‑a 
construit programa cu durata de patru ani în jurul lecturii și 
dezbaterii marilor cărți.

După ce a părăsit conducerea universității, în 1951, Hutchins 
a ocupat o serie de poziții influente. Din 1951 până în 1954, el a 
îndeplinit funcția de director asociat al Fundației Ford, recent 
înzestrată cu fonduri importante, unde a deținut o responsa‑
bilitate specială pentru proiecte din educație, publi cistică și 
tehnologie. Din 1954 până în 1977, el a condus Fondul pentru 
Republică, o instituție creată de Fundația Ford, care acorda 
burse de studiu și cercetare în domeniul drepturilor civile și al 
libertăților cetățenești. De asemenea, a ocupat, între 1959 și 1973, 
iar apoi din nou între 1975 și 1977, funcția de președinte fondator 
al Centrului pentru Studiul Instituțiilor Democratice, organizație 
neguvernamentală de tip „laborator de idei“, unde renumiții 
membri permanenți și invitați discutau și scriau despre temele 
majore ale zilei. În timpul său liber, Hutchins a prezidat și 
consiliul consultativ al publicației Encyclopaedia Britannica (între 
1947 și 1977), și, în paralel, și‑a continuat lungul șir de discursuri, 



Howard Gardner

540 lucrări publicate și participări la seminarii, printre care patru 
ambițioase conferințe „Pacem in Terris“, inspirate de influenta 
enciclică a Papei Ioan al XXIII‑lea.

Ai fi zis că, eliberat de povara administrării unei universității, 
care presupune strădania de a face rost de bani și a‑i împăca pe 
ades‑mofturoșii membri ai corpului didactic, Hutchins se va 
simți splendid. Dar, cum spunea odată ironic Edward Shils, 
sociolog la Universitatea Chicago, Hutchins de după 1951 era ca 
„un prinț în exil“.33 Hutchins a continuat să fie un ins incitant și 
charismatic, care inspira loialitate, care era un nesecat izvor de 
idei scânteietoare și care vorbea și scria grandilocvent despre 
problemele lumii. De o manieră care aducea aminte mai degrabă 
de aventurosul decan al Facultății de Drept decât de tradițio‑
nalistul rector al universității, el a susținut activ o serie de cauze 
chintesențial liberale.

Ideile lui Hutchins din perioada post‑Chicago, pe care le‑a 
formulat într‑un mod inspirat și adecvat, exercitau atracție 
asupra celor cu convingeri liberale. Dar, cu excepția ideilor sale 
despre educație, deja bine știute, nu prea era nimic care să deo‑
sebească net temele și opiniile lui Hutchins de cele ale altor 
lideri intelectuali și politici, cum ar fi Adlai Stevenson, Părintele 
Theodore Hesburgh, Margaret Mead sau Eleanor Roosevelt. Ca 
personaj public, Hutchins nu a fost cine știe ce inovator; și, dat 
fiind că ideile sale s‑au ciocnit de o opoziție tot mai rigidă odată 
cu intrarea în deceniul 1970, el a devenit anacronic cu mult 
înaintea morții sale, suvenite în 1977.

Pe măsură ce înainta în vârstă, Hutchins dădea dovezi și că îl 
interesează mai mult să contribuie la controversa publică decât 
să definească în linii mari un punct de vedere consecvent. 
De exemplu, după detonarea primelor bombe atomice, Hutchins 
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541a avertizat despre riscul unei distrugeri la nivel mondial și a 
condus apeluri la crearea unei forme de guvernământ mondiale. 
Dar, în același timp, el a vorbit despre minunile energiei atomice 
(care „poate da naștere unor îngrășăminte și stabilizatoare ale 
solului mai puternice decât oricare altele cunoscute azi“) și a 
spus că energia nucleară „ar putea aduce cu sine o nouă eră 
a păcii și belșugului“. Hutchins se temea însă, pe de altă parte, 
și că această nouă bogăție va face să apară „plictiseala și 
tendințele suicidare“.34 Deloc surprinzător, el a invocat educația 
ca soluție la toate aceste probleme.

S‑a vădit că există o piață deconcertant de limitată, în lumea 
ideilor, pentru un „copil teribil“ pe cale să îmbătrânească și ale 
cărui idei variau între extrem de previzibile și aparent contra‑
dictorii. Hutchins gândea că instituțiile filantropice îi vor da 
mână liberă, dar a constatat că până și marile fundații — și poate 
chiar cu deosebire Fundația Ford — își aveau propria agendă de 
interese, precum și o frică reflexă față de cam orice fel de contro‑
versă. El s‑a trezit mai tot timpul în relații tumultuoase cu con‑
siliile directoare și cu comitetele de curatori. Dat fiind că lansarea 
unor noi instituții era (și încă mai este) o treabă costisitoare, 
Hutchins, care n‑a fost niciodată chiar atât de priceput în găsirea 
donatorilor de fonduri pe cât ar putea sugera reputația lui, se 
vedea mai mereu nevoit să‑i preseze cu solicitări pe cei bogați. 
Hutchins a ajuns să se considere pe sine un ratat și obișnuia să 
se autoironizeze amar: „S‑o luăm în jos cu Hutchins“.35

Mai tragic decât orice altceva, poate, Hutchins n‑a reușit 
niciodată să găsească (sau să dureze) acel mediu educațional 
care să‑i fie propice și lui, și celorlalți. Centrul lui de studii, retras 
între colinele Californiei, pleca de la niște perspective colosale: 
într‑un cadru ideatic demn de vechii greci, trebuia să se adune 
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542 acolo capete luminate, care să discute probleme importante și, 
inspirate de magneticul Hutchins, să formuleze recomandări 
decisive. Dar Hutchins n‑a fost nicicând în stare să atragă un 
corp profesoral permanent de cea mai înaltă calitate, iar nu‑
meroșii vizitatori celebri nu‑i împărtășeau neapărat viziunea 
asupra conversației și acțiunii. Dezastrele administrative se 
succedau neîncetat. Din nefericire, majoritatea publicațiilor 
centrului te duceau mai degrabă cu gândul la niște broșuri 
standard, tipice fundațiilor, în loc să fie documente publice im‑
portante, cerând imperios o dezbatere la nivel național (amintind 
de discursurile prezidențiale pe care Michael Cohen și James 
March le ironizează în epigraful acestui capitol). Așa cum 
Universitatea Chicago din epoca post‑Hutchins a regresat în 
multe privințe, nici centrul de studii n‑a supraviețuit, în niciun 
mod semnificativ, după moartea lui Hutchins, care a pus capăt 
unei lungi suferințe, la sfârșitul deceniului 1970. Așa cum 
declara Mary Ann Dzubach, biografa lui: „Până la urmă, prin 
faptul că a așezat Centrul într‑o poziție antagonică față de viața 
academică și de organizarea instituțiilor moderne de învățământ 
superior, împreună cu trebuințele membrilor lor, Hutchins i‑a 
pecetluit soarta fără să‑și dea seama“.36

Până la moarte, Hutchins a fost probabil convins că vremurile 
sau circumstanțele s‑au împotrivit planurilor sale. Dar noi 
trebuie să luăm în seamă și posibilitatea ca Hutchins însuși să 
nu fi avut dreptate. Hutchins a fost un om inteligent și cu o 
personalitate electrizantă, dar nu a fost un analist, nici un 
cărturar. Avea mari dificultăți să pătrundă în profunzimea 
subiectelor abordate, să le stăpânească la un nivel de expert și să 
creeze cadre analitice noi și care să reziste la proba timpului. 
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543Cum singur lăsase să se înțeleagă în The Higher Learning in 
America, el era cineva interesat de tabloul general, nicidecum 
un om al detaliilor. Și, contrar părerii larg împărtășite public, 
Hutchins nu era o persoană care să clădească și să cultive insti‑
tuții. Avea darul de a genera inițial entuziasm și de a‑i mobiliza 
pe oameni, dar, la fel ca Margaret Mead, era nerăbdător și își 
dorea curând să treacă mai departe, la proiecte noi și idei 
proaspete. Poate că ascensiunea lui fusese prea fulgerătoare; în 
fapt, nu reușise niciodată să asimileze pe deplin numeroasele 
etape care pot transforma o viziune în realitate.

Mai dăunător decât orice altceva, Hutchins a fost prea pre‑
ocupat de propria persoană. Așa cum a observat John Gardner, 
un fin analist al liderilor și el însuși un distins slujitor al inte‑
resului public, Hutchins era prea sclipitor și prea arogant.37 
Îi plăceau ideile altora, dar nu chiar într‑atât cât îi plăceau ale 
lui; îi plăcea dezbaterea, dar în condițiile stabilite de el; era în 
stare să‑i asculte pe alții, la modul superficial — eventual chiar 
la modul charismatic —, dar îl interesa mai mult să se facă el 
ascultat. Ca să‑l cităm pe Shils: „Întotdeauna argumenta cu aerul 
cuiva rezonabil care le explică niște chestiuni evidente unora 
care se încăpățânează în eroare“.38 Îndrăgostit de rațiune, nu 
se arăta defel sensibil la dimensiunea irațională sau la cea 
spirituală a relațiilor interumane. Îi făcea mare plăcere să meargă 
împotriva curentului, chiar și atunci când tactica aceasta sfârșea 
prin a‑i submina propriile țeluri.39 Vorbea despre dialog, dezba‑
tere, controversă și compromis, dar niciuna dintre aceste noțiuni 
nu‑i caracteriza prea bine propriul mod de lucru, care a început 
prin a fi autoritar și a devenit, cu trecerea anilor, din ce în ce mai 
autoritarist.
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544 Până la urmă, Hutchins merită să fie considerat un lider — 
un conducător, timp de douăzeci de ani, al unei importante 
instituții de învățământ și un conducător, timp de și mai mulți 
ani, al opiniei publice luminate din America, în domeniul edu‑
cației și în cel al politicilor publice. Leadershipul său a dovedit 
maximum de eficacitate atunci când au fost îndeplinite două 
condiții: în primul rând, atunci când s‑a îndreptat către un audi‑
toriu pregătit să‑l înțeleagă și să‑l aprecieze (ceea ce s‑a vădit a 
fi, cel mai adesea, o anumită parte a publicului de mijloc cu idei 
progresiste, mai degrabă decât propriii colegi universitari, 
poate peste măsură de educați și cu un simț peste măsură de 
critic); iar în al doilea rând, atunci când mesajele pe care le‑a 
transmis au fost în concordanță cu cele întruchipate de propriile 
trăsături și fapte.

Ca adept al studierii marilor cărți și ca apărător al drepturilor 
cetățenești, Hutchins era convingător, pentru că el a căutat să 
cinstească aceste cauze și în propria‑i viață. Dar ca model de 
dezbatere, de edificare a consensului și a proceselor democratice, 
Hutchins a fost mai puțin eficace, din cauza propriei poziții 
hotărât ambivalente în privința acestor probleme. În profunzime, 
sub toate acestea, el era cel care se deosebește de toți ceilalți — 
un elitist în veșminte democratice.

Într‑adevăr, cugetând la cele trei personalități portreti‑
zate până aici, eu aș discerne trei modalități distincte de relațio‑
nare cu un public mai larg. Mead a fost un factor de acumulare, 
care încerca să simplifice și să dirijeze — care căuta să‑i reuneas‑
că pe oameni sub stindardul unei singure teme consensuale. 
Oppenheimer a fost un exponent al sofisticării — unul pe care 
îl interesa mai mult să formuleze probleme incitante și să 
se delecteze cu ele decât să le rezolve decisiv. Cu tot șarmul 
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545și calitățile sale de lider, Hutchins a fost esențialmente un factor 
divizor — căruia îi plăcea să ascută și mai tare contrastele și, de 
o manieră excluzivă, să se alinieze pe sine alături de îngeri, iar 
pe oponenții săi, alături de diavol. Odată chiar a dat glas con‑
cepției sale autoritare în această privință:

Am ajuns să‑i privesc pe educatori ca pe o cauză pierdută. 
Trăiesc cu impresia că singura șansă ar fi un apel la public, de 
care educatorii se tem ca de moarte. Atunci când sunt 
împăciuitor, nimeni nu‑mi acordă atenție... Când sunt rău, 
dascălii măcar trebuie să dea un răspuns la întrebările celor 
care i‑au ales.40

Câteodată, într‑adevăr, ca în cazul meritelor științei sau al 
utilizării energiei atomice, nu se putea abține nici măcar să se 
certe public cu el însuși.

Sarcina edificării și conducerii unei instituții este una 
complexă și dificilă, chiar și pentru o instituție atât de mică și 
circumscrisă ca un colegiu sau o universitate. Deși toți membrii 
comunității sunt oameni ai cărților, predilecțiile lor scolastice și 
vederile asupra educației nu sunt neapărat consonante. Sarcina 
devine încă și mai anevoioasă atunci când recunoaștem că 
instituțiile de studii superioare din America au fost nevoite să se 
schimbe permanent pe parcursul acestui secol. Odinioară, ele 
erau bastioane ale privilegiului, pentru vlăstarele familiilor 
înstărite, stabilimente înlesnite pentru viitorii practicanți ai unei 
profesii și oaze îndepărtate de problemele orașului. Acum, 
„multiversitățile“ servesc numeroase categorii de clientelă, 
repară nedreptăți printre diverse categorii de populație și furni‑
zează educație postliceală universală.
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546 În tot acest talmeș‑balmeș istoric, câteva figuri ies cu adevărat 
în relief: generația inițială de giganți, cum ar fi Charles Eliot la 
Harvard, care au introdus sistemul electiv și au ușurat tranziția 
de la Colegiu la Universitate; experimentaliștii ca Harold Taylor 
de la Colegiul Sarah Lawrence, care au introdus cursurile teo‑
retice și practice de studii artistice în programa artelor liberale; 
creatorii de mici nestemate ale studiului umanist, ca Frank 
Aydelotte la Colegiul Swarthmore, care a instituit un sistem 
tutorial pentru corpul studențesc; ctitorii marilor universități 
naționale și ai multiversităților din ziua de azi, cum ar fi Herman 
Wells de la Universitatea Indiana, John Hannah de la Univer‑
sitatea Statului Michigan și, mai presus de toți, Clark Kerr de la 
Universitatea California.

Aproape toți acești oameni s‑au confruntat în cele din urmă 
cu probleme pe care nu le‑au putut rezolva așa cum și‑ar fi 
dorit — ceea ce este, probabil, soarta tuturor liderilor inovatori. 
Dar cât a durat eficiența lor maximă, ei a trebuit să reușească  
în privința a două misiuni importante și nu neapărat confluente: 
în primul rând, să creeze o poveste care să aibă sens pentru 
diversele categorii de auditoriu alegător, începând cu ursuzii 
curatori și terminând cu potențialii studenți ușor de impresionat; 
în al doilea rând, să asigure în grad suficient îndrumare și sprijin 
celor aflați în grija lor, astfel încât instituția să poată funcționa 
eficient zi de zi și an de an. Prima însărcinare impunea o pre‑
zență cât de cât articulată în public; cea de a doua, o capacitate 
de a rămâne în umbră, de a oferi recompense și sancțiuni atunci 
când e nevoie și de a inspira loialitate pe termen lung față de 
instituție, dacă nu față de liderul ei.

Mare parte din viață, Hutchins a reușit să creeze o poveste 
eficace pentru unii dintre cei care aparțineau instituției lui și pentru 
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547mulți alții din țară. De‑a lungul timpului, el s‑a dovedit mai 
puțin eficient în crearea acelor instituții capabile să‑i ducă mai 
departe misiunea — și s‑o facă entuziast! (Harvard‑ul lui Eliot 
și Swarthmore‑ul lui Aydelotte se prea poate să fi supraviețuit 
cu mai puține modificări decât Chicago‑ul lui Hutchins.) Și 
totuși, poate că Hutchins a înfăptuit ceva chiar mai important: 
el a propus o anume viziune convingătoare asupra educației — 
o educație generală largă, la standarde înalte, pentru cetățeanul 
serios dintr‑o democrație — cu destul fler și cu destulă putere 
de atracție încât să rămână și azi în cursă, chiar dacă primește 
mai multe omagii atunci când lipsește decât atunci când e pusă 
în practică.



Howard Gardner

Alfred P. Sloan Jr. 
Businessul Americii

Alfred P. Sloan Jr. (UPI/Bettmann)
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549Astăzi e limpede că toți americanii, bărbați, femei și copii, 
inclusiv generațiile încă nenăscute, mizează pe puterea firmei 
General Motors.1

–– Alfred P. Sloan Jr.

În secolul al treisprezecelea, societatea feudală a Europei, 
odinioară bine integrată, a început să se fărâmițeze, lăsând încet 
loc mai multor diviziuni. Trei dintre ele, adeseori numite „stări“, 
au ajuns în prim‑plan: nobilimea, clerul și starea a treia — 
aceasta din urmă formată din negustorime. Deși, inițial, stările 
nu făceau altceva decât să‑l sfătuiască pe suveran, ele au căpătat 
constant tot mai multă influență. Și, cu toate că apartenența la o 
anumită stare nu prea era la alegerea niciunui cetățean liber, ca 
să nu mai vorbim de iobagi, progeniturile au ajuns în cele din 
urmă să exercite un oarecare drept de alegere, pentru a hotărî 
din ce stare doresc să facă parte. Astfel, într‑o familie cu mai 
mulți copii băieți, unul putea ajunge cleric, iar ceilalți să pă‑
trundă în clasa negustorimii.

În ziua de azi, nu mai folosim limbajul stărilor, dar recu‑
noaștem mai multe grupări principale de ocupații. Până aici, în 
studiul de față, am luat în considerare trei indivizi care au ales 
să se alăture branșei oamenilor de ştiință — fie ca practicieni ai 
unei discipline specifice, cum ar fi fizica sau antropologia, fie ca 
președinte al unei importante instituții de învățământ superior. 
Indivizii de acest fel, așa cum am remarcat, încep prin a asigura 
un leadership indirect în interiorul unei discipline anume; ei 
dobândesc eficacitate ca lideri direcți, în măsura în care le pot 
vorbi cu convingere colegilor lor; iar influența lor se poate 
răspândi dincolo de cadrul universității dacă poveștile pe care 
ei le‑au creat „spun ceva“ publicului larg și educat.
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550 În acest capitol, îmi concentrez atenția pe Alfred P. Sloan Jr., 
un lider al „stării“ contemporane corporatiste. În următoarele 
două capitole, voi examina cazurile unor lideri ai altor două 
stări din epoca noastră contemporană: George C. Marshall, lider 
al armatei, și Papa Ioan al XXIII‑lea, lider al Bisericii Catolice. 
Există similitudini curioase între cei trei lideri. Fiecare s‑a născut 
într‑o familie modestă, cândva în deceniile ultime ale secolu lui 
al XIX‑lea. Fiecare a dat semne de ambiție și râvnă încă de tim‑
puriu, dar, cu toate acestea, a bătut pasul pe loc în ceea ce 
priveşte asumarea unor poziții cu putere de decizie în sânul 
unor instituții consacrate. Fiecare era destul de înfrânat, ca 
temperament, dar, cu toate acestea, gata să‑i înfrunte pe con‑
ducătorii autorizați, în chestiuni de mare importanță. Fiecare a 
contribuit la definirea propriei instituții, în era modernă. 
Și fiecare i‑a ajutat pe adepți să înțeleagă natura în evoluție 
dinamică a instituției de care aparținea. Deși toate cele trei 
instituții se distingeau prin natura lor ierarhică, acești lideri au 
condus în primul rând prin persuasiune, mai degrabă decât prin 
afirmarea fără menajamente a autorității; ei au adoptat o 
atitudine incluzivă față de ceilalți. Și totuși, niciunul n‑a putut 
scăpa în totalitate de aura concurenței; la urma urmei, între 
firme, armate și chiar biserici există rivalitate.

În sfârșit, chiar dacă fiecare dintre cele trei stări contemporane 
guvernează doar anumite fațete ale vieții unui membru de‑al 
său, toate aspiră să fie mai cuprinzătoare decât un domeniu de 
cunoaștere și învățătură. Spre deosebire de liderii de domeniu, 
cei trei indivizi analizați aici au fost nevoiți să se adreseze unui 
auditoriu mai vast și mai diferențiat și să alcătuiască mesaje care 
să poată fi înțelese chiar și de oameni care n‑aveau competență 
într‑un domeniu. Analiza de aici urmărește sferele de influență 
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551tot mai întinse, o corporație reprezentând cel mai restrâns 
domeniu, iar o biserică atingând (măcar în teorie) cele mai 
profunde și mai intime sfere ale existenței omului.

Istoria timpurie a industriei automobilelor este dominată de 
legenda lui Henry Ford. Inventator genial și întreprinzător tot 
atât de genial, Ford a conceput Modelul T al mărcii Ford — un 
automobil ieftin și funcțional care s‑a vândut de nenumărate ori 
mai bine decât oricare vehicul concurent din primul deceniu 
al secolului XX. Într‑adevăr, între 1920 și 1925 Ford Motor 
Company producea între 50 și 60 la sută din toate automobilele 
care se fabricau în Statele Unite.

Ford, care nu avea prea multă școală, își forma convingerile 
plecând de la experiența personală. El a ajuns să formuleze păreri 
distincte, și adeseori idiosincrazice, asupra majorității subiec‑
telor, începând cu politica și designul și terminând cu viața de 
angajat al unei corporații. El și‑a dat toată silința pentru ca indi‑
vi dul mediu să‑și poată permite un automobil. Ford s‑a opus cu 
tărie sindicatelor organizate ale muncitorilor. Deși le oferea 
salarii generoase angajaților săi, el și‑a condus în stil paternalist 
compania; în termenii acestui studiu, el și‑a întrupat convinge‑
rile în felul cum s‑a purtat cu ceilalți. Și îi privea cu nemăsurat 
dispreț pe competitorii care încercau să introducă strategii 
organizatorice în propriile firme, declarând la un moment dat:

După mintea mea, nu există aplecare mai periculoasă decât 
aceea descrisă uneori ca fiind „geniu organizatoric“. De obicei, 
aceasta are ca rezultat născocirea unui grafic mare cât un cear‑
șaf... Durează cam șase săptămâni pentru ca mesajul plecat de 
la cineva care stă într‑o bulină din colțul din stânga‑jos al grafi‑
cului să ajungă la președintele consiliului de admi nistrație.2
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model greșit de consumator și pe un model greșit de corpo rație. 
Către finele deceniului 1920, hegemonia firmei Ford începuse 
să se destrame; după izbucnirea celui de‑al Doilea Război 
Mondial, cota de piață a companiei se redusese de la 60 la 20 de 
procente, în timp ce cota rivalei, General Motors, sărise de la 
12 la 50 de procente.3 În anii 1950, GM era cea mai mare și mai 
bogată corporație din lume.4 Această schimbare radicală de 
destin a fost rezultatul acțiunii multor factori și al eforturilor 
multor in divizi, dar persoana‑cheie a fost indiscutabil Alfred P. 
Sloan Jr., care a condus compania GM din 1923 până în 1946, iar 
apoi a îndeplinit funcția de președinte al consiliului de admi‑
nistrație până în 1956.

Sloan s‑a născut în New Haven, statul Connecticut, în 1875. 
Străbunii lui fuseseră pastori protestanți și dascăli de școală, iar 
tatăl lui avea afaceri în comerțul angro cu ceai, cafea și țigări de 
foi. Spre deosebire de cei trei oameni de ştiință precoce, în copi‑
lărie și în primii ani ca adult Sloan pare că nu s‑a remarcat prin 
nimic deosebit. La puțin timp după ce a obținut diploma de 
ingi ner electrician de la Massachusetts Institute of Technology, 
a început să lucreze pentru producătorul de rulmenți Hyatt 
Roller Bearing Company din New Jersey. În anii care au urmat, 
un lagăr antifricțiune produs de Hyatt Company a devenit o piesă 
componentă importantă pentru automobile.

Atunci când Sloan s‑a angajat acolo, Hyatt era o mică firmă 
cu vreo douăzeci și cinci de oameni. Curând, Sloan a devenit 
director general și a învățat repede cum stau lucrurile în lumea 
afacerilor, și mai ales că industria automobilelor se afla într‑o 
creștere explozivă. Sub conducerea abilă și exigentă a lui Sloan, 
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553Hyatt s‑a dezvoltat cu repeziciune și, nu după multă vreme, 
furniza atât produse, cât și consultanță unor diverși fabricanți 
de automobile. De fapt, la un moment dat, Hyatt era furnizor 
unic de rulmenți pentru Ford.

În 1916, William C. Durant, care conducea General Motors 
Company, l‑a abordat pe Sloan și l‑a întrebat dacă Hyatt Com‑
pany nu e de vânzare. Sloan a ajuns la concluzia că firma lui, 
deși profitabilă, nu‑și va mai putea păstra multă vreme mărimea 
și forma; în plus, îl îngrijora atmosfera de criză, în care cererea 
pentru produsul său varia precipitat și imprevizibil de la un 
sezon la altul. După unele ezitări și negocieri, Sloan a vândut 
compania Hyatt către GM contra sumei de 13,5 milioane de 
dolari. Durant l‑a pus pe Sloan în fruntea unui conglomerat 
denumit United Motors, iar în câțiva ani, Sloan devenise 
membru al comitetului de directori al GM.

Trecerea lui Sloan la GM a avut loc într‑o perioadă de monu‑
mentale schimbări în industria auto, dar și în viața industrială a 
Americii în general. Până spre finalul secolului al nouăspre‑
zecelea, majoritatea firmelor americane erau deținute și admi‑
nistrate de aceleași persoane, adeseori membri ai unei singure 
familii. Doar câteva tipuri de afaceri, cum ar fi plantațiile și 
fabricile mai mari, erau subîmpărțite în sectoare și secții, dar 
chiar și acestea erau de regulă în grija unui singur supraveghe‑
tor și respectiv maistru, sau, cel mult, a unui mic grup de 
supervizori.5

Această manieră de a proceda s‑a schimbat spectaculos 
datorită apariției căilor ferate; datorită creșterii economiei in‑
dustriale urbane, cu nemaivăzuta ei cerere de bunuri; datorită 
trecerii la noi surse de energie, cum ar fi cărbunele și petrolul, și 
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554 la noi tipuri de materiale, cum ar fi vopselele sintetice; și datorită 
înlocuirii meșterilor individuali cu mașinile‑unelte. La începutul 
secolului al douăzecilea, în Statele Unite exista deja o dominație 
a unui număr relativ restrâns de mari corporații, care în multe 
cazuri erau monopoluri, cum ar fi United States Steel Corporation, 
Standard Oil Company și American Tobacco Company. Mai 
curând decât să se bazeze pe agenți liberi, care să desfășoare 
diversele funcții auxiliare necesare, aceste companii încercau să 
controleze toate componentele propriei ramuri de activitate, 
începând cu obținerea materiilor prime și terminând cu comer‑
cializarea bunurilor de consum. Ele angajau specialiști care să 
îndeplinească toate aceste funcții, cum ar fi contabilitatea, 
vânzările și producția. Și, în buna tradiție americană a mește‑
ritului („orice lucru care merge poate fi făcut să meargă mai 
bine“), ele au experimentat tot felul de diagrame organizatorice, 
creând diviziuni și subdiviziuni ale firmei, consilii și comitete de 
management, forme de centralizare și descentralizare. Alfred 
Chandler, un istoric al managementului afacerilor din America, 
spunea că „inovația cea mai importantă din economia americană, 
între 1880 și 1900, a fost crearea marii corporații industriale“.6  
Și, într‑adevăr, în anul 1900 corporația — cu aprovizionarea 
și producția de materiale și componente, plus finanțarea și 
marketingul, toate în interiorul aceleiași infrastructuri — deve‑
nise unitatea economică de bază.7

Comparativ cu siderurgia, petrolul și tutunul, plăpânda in‑
dustrie auto încă era larg deschisă. În anul 1900 abia dacă se 
vânduseră 500 de automobile; numărul lor crescuse la 65 000 în 
1907; în 1915 s‑au cumpărat aproape un milion de autovehicule 
pentru pasageri. Piața era împărțită între foarte multe firme, unele 
al căror nume a dăinuit în timp (Buick, Ford), pe când altele 
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555(Maxwell, Oakland) au fost de mult trimise la groapa de gunoi 
a istoriei. Indivizii asociați cu aceste firme era tot atât de probabil 
să fie simpli amatori, speculanți sau inventatori trăsniți, pe cât 
era de probabil să fie titani ai industriei sau finanțelor. Finanțarea 
era adeseori idiosincrazică sau încropită de te miri unde — 
bancherii de pe Wall Street încă nu preluaseră conducerea.

 Durant a fost unul dintre cei mai energici și mai vizionari 
dintre mogulii timpurii ai industriei auto. Începând cu succesul 
organizării companiei Buick, el a reușit, cu un fler ieșit din 
comun, să creeze și să combine firme, asumându‑și îndrăzneț 
niște riscuri care cel mai adesea îi aduceau câștigurile scontate. 
Una dintre creațiile lui, General Motors Company — curând 
redenumită General Motors Corporation — a fost alcătuită prin 
combinarea mai multor producători de frunte ai vremii, printre 
care Buick, Cadillac, Oldsmobile și Oakland.

Spre deosebire de Ford, care prefera centralizarea dusă la 
extrem, Durant se pronunța în favoarea descentralizării: el a 
lăsat aproape complet libere diversele companii aflate sub con‑
trolul GM. Unde Ford se extindea în plan intern, perfecționând 
linia de montaj și raționalizând toate aspectele producției, 
Durant se bizuia pe achiziții din exterior, pentru a satisface tre‑
buințele fabricii de automobile. Observându‑l pe Durant, noul 
său asociat, Sloan, conchidea:

Nu mă puteam hotărî în privința domnului Durant. 
Îi admiram geniul în materie de automobile... [iar] loialitatea 
lui față de întreprindere era absolută... Dar îmi părea că e prea 
nonșalant, în felul cum proceda, pentru un administrator de 
companie, și se împovăra singur cu prea multe... Mă îngrijora 
cu deosebire faptul că extinsese General Motors, între 1918 
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controleze diferitele părți ale organizației.8

Sloan a încercat să influențeze modul de lucru al lui Durant; 
deși nu avea o fire înclinată spre confruntare și conflict, nu se 
temea să critice politicile firmei și chiar acțiunile lui Durant.9 
Dar, cu toate că Durant îl respecta pe mai tânărul și capabilul 
său asociat, avea tendința să‑și urmeze propriile intuiții, mai 
degrabă decât sfaturile date de alții.

Imediat după încheierea Primului Război Mondial, General 
Motors a fost cât pe‑aci să se prăbușească, din cauză că Durant 
extinsese peste măsură compania. GM a trebuit să‑și asume 
pierderi de 100 de milioane de dolari, iar Durant personal le era 
dator brokerilor săi aproape 40 de milioane.10 În toamna anului 
1920, după mai multe săptămâni de negocieri tensionate, 
Durant, care pierduse o avere personală de peste 100 de milioane 
de dolari, a fost îndepărtat din firmă.11 GM a apucat‑o într‑o 
direcție complet nouă — una care avea să remodeleze hotărâtor 
nu doar compania, ci și, în ultimă instanță, viața corporațiilor 
americane.

În primii ani de existență ai companiei GM, Durant căutase 
sprijin dincolo de granițele comunității financiare din New York, 
apelând la familia du Pont din Delaware. Deținătoare a unei 
foarte profitabile companii producătoare de chimicale și 
explozibili, aceasta a devenit unul dintre investitorii majori de 
la GM, ajungând să aibă în posesie 29% din capitalul companiei, 
în 1919.12 Iar Pierre du Pont, președintele Du Pont Company, 
devenise, în virtutea acestei investiții, o figură importantă în 
consiliul director al GM.
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557Du Pont condusese transformarea unei afaceri de familie 
într‑un conglomerat de anvergura, chiar dacă nu și de tipul, 
unor United Motors și GM. La fel ca Sloan, du Pont urmase 
cursurile universității MIT, combinând buna cunoaștere a 
proceselor științifice și tehnologice cu interesul față de structura 
organizatorică; amândoi erau fondatori de organizații, și nu 
(spre deosebire de Ford și Durant) indivizi geniali și excentrici. 
Într‑adevăr, așa cum avea să formuleze Sloan chestiunea, 
amândoi preferau „procesul lent de obținere a tuturor datelor 
concrete disponibile, de analizare a lor pe cât de complet ne 
permitea experiența și putința, hotărând în final calea de 
urmat“.13 Întrebarea la ordinea zilei era al cui mod de a vedea 
lucrurile va prevala în compania GM și, la un nivel mai general, 
în industria auto a viitorului.

În momentul crizei de la GM — provocată atât de colapsul 
economic exterior, cât și de proasta gestiune internă —, era 
esențial ca firma să apară ca aflându‑se în mâinile cuiva capabil. 
„Pierre du Pont era singurul de la GM care se bucura de presti‑
giul și respectul necesare pentru a putea inspira încredere atât 
angajaților, cât și publicului și băncilor“, își amintește Sloan. Pe 
parcursul următorilor trei ani, du Pont, Sloan, alți doi membri ai 
consiliului director și un mic număr de consultanți cu greutate 
au muncit pe rupte, aproape zi de zi, pentru a readuce GM pe 
linia de plutire; doar în 1921 au avut loc 101 întâlniri separate.14 
Du Pont și Sloan erau de regulă de acord unul cu celălalt, dar, 
în caz de dispută, Sloan își apăra cu strășnicie opinia și izbutea 
să‑și impună punctul de vedere.

Ideile principale pentru reorganizarea GM au venit de la 
Sloan, care de fapt își făcuse cunoscute propunerile într‑o notă 
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îngrozise atât de mult, la vremea respectivă, încât luase serios în 
considerare să‑și dea demisia și să se angajeze la societatea de 
servicii bancare Lee Higginson and Company. Practic primul act 
al nou‑constituitului consiliu director a fost acela de a adopta 
planul schițat de Sloan, în totalitatea lui; ca atare, în cuvintele 
comunicatului emis de consiliu, acesta a girat „un mod de orga‑
ni zare pentru General Motors Corporation care să marcheze 
categoric ierarhia în cadrul numeroaselor sale unități de acti‑
vitate, precum și să coordoneze fiecare ramură a serviciilor 
asigurate, în același timp în care va păstra nealterată eficacitatea 
cu care a fost condusă activitatea până acum“.16

După părerea lui Sloan, grupul de firme și ansamblul de 
capacități din care era alcătuită compania GM se confruntau cu 
o dificultate majoră: cum să combine în mod optim elementele 
esențiale ale descentralizării cu o centralizare a puterii și con‑
trolului. În particular, Sloan simțea nevoia unei modalități de a 
controla diviziile de activitate, unde intrau unitățile care fabricau 
diversele mărci de automobile și cele care produceau piese și 
accesorii specifice. Soluția lui a fost aceea de a le îngădui ma‑
nagerilor diviziilor separate să dispună de un grad considerabil 
de autonomie în privința activităților curente, dar înființând în 
același timp un birou central de dimensiuni considerabile, con‑
stând din manageri superiori (un președinte, vicepreședintele 
pentru operațiuni și cel pentru activitățile financiare, și directorii 
pe domenii și specialități) și personal tehnico‑administrativ 
superior cu funcție consultativă, cu rol de specialiști interni. De 
asemenea, fiecare divizie a fost dimensionată ca unitate aducă‑
toare de profit, astfel încât să se poată evalua contribuția indi‑
viduală la bunăstarea întregii organizații. Oricât de surprinzător 
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559ar părea, acest mod relativ simplu de a tăia nodul gordian s‑a 
dovedit unul revoluționar în lumea corporatistă: a rezistat în 
timp la GM și a fost de asemenea copiat de multe alte organizații, 
mari și mici. Lovitura de maestru a lui Sloan în materie de 
leader ship indirect — crearea unei organigrame viabile — a avut 
reverberații în plan național!

Anii 1920 au adus cu ei o expansiune rapidă (de fapt, prea 
rapidă) a economiei americane ca întreg și o nouă expansiune a 
industriei auto; GM a jucat un rol principal în cadrul ambelor 
tendințe de evoluție. Dat fiind că‑și atinsese scopul declarat de 
instituire a stabilității la GM, du Pont a renunțat la funcția de 
președinte în prima parte a anului 1923, predându‑i lui Sloan 
frâiele conducerii. La apogeul puterilor sale, Sloan a creat o 
nouă și eficientă formă de organizare la GM.

Mai semnificativ decât orice, Sloan și colaboratorii săi apro‑
piați și‑au dat seama pe deplin că nu se pune problema să 
fabrice „cea mai bună mașină“. În loc să‑și propună un asemenea 
țel, ei s‑au concentrat pe studierea pieței și pe crearea unei game 
de produse care, împreună, să se adreseze trebuințelor și 
dorințelor tuturor categoriilor de clienți. Lozinca lor a devenit: 
„O mașină pentru orice scop și orice buzunar“ — ceva care să 
atragă și „masa“, și „clasa“. Mai mult decât atât, ei și‑au dat 
seama de necesitatea introducerii unei game variate de produse 
pentru fiecare segment de piață și au socotit că este mult mai 
importantă calitatea produsului decât câteva sute de dolari în 
plus — o înclinare a balanței spre „eșalonul superior de preț al 
pieței“. Sloan a descris această optică drept „un plan cuprinzător 
prin care organizația să intre pe piață cu câte o mașină cores‑
punzător proiectată pentru fiecare tranşă de preț, cumva ca un 
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560 general care își instalează câte un corp de armată în fiecare 
punct al liniei frontului, astfel încât să nu poată fi atacat“.17

Ford, în schimb, țintea mai presus de orice să facă economie 
de costuri, rămânând celebru pentru faptul că ar fi spus la un 
moment dat despre clienții săi că pot alege ce culoare își doresc 
la mașină, „cu condiția să fie neagră“. Ford și‑a urmat intuiția, 
despre care a socotit că ar coincide cu aceea a consumatorului 
mediu; Sloan și tovarășii săi au procedat la o studiere atentă a 
pieței și a variantelor de strategie posibile. Ca să‑l cităm pe 
istoricul Alfred Chandler, politica lui Ford — sau contrapovestea 
lui, dacă vreți — „s‑a dovedit a fi una dintre cele mai costisitoare 
greșeli comise în toată istoria afacerilor din America“.18

Au mai existat multe alte fațete ale realizărilor înfăptuite de 
Sloan la cârma a ceea ce avea să devină rapid corporația‑amiral 
a economiei americane. GM a investit mult efort în lansarea 
unor campanii de publicitate și vânzări care să poată satura o 
piață foarte mare, dar capricioasă. Crearea unei armate de 
concesionari buni și loiali firmei era crucială în cadrul acestui 
efort. Rolul mașinilor rulate a fost recunoscut de timpuriu, iar 
atenția acordată acestei dimensiuni a industriei auto s‑a dovedit 
a fi încă un mod eficace de a inunda piața cu alternative. Dat 
fiind că numărul cumpărătorilor nu putea crește la infinit, 
creșterea trebuia să se producă în principal prin competiția 
intraramură. Ca atare, GM a instituit practica de creare a unei 
linii sortimentale noi și deosebite în fiecare an, i‑a încurajat pe 
oameni să‑și schimbe periodic automobilele vechi cu altele și 
și‑a asigurat o reputație solidă ca prestator de servicii excelente 
la cerere.

Inițiativele corporative au proliferat. Au fost înființate orga‑
nizații separate pentru finanțarea achiziției de automobile 
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561(cu avans derizoriu sau chiar fără avans), pentru promovarea 
solidarității între factorii de decizie și pentru facilitarea 
legăturilor între concesionari. A fost inițiată prognoza anuală, 
așa încât să se poată face ajustări rapide la schimbările apărute 
pe piață. A fost creată și susținută o divizie de cercetare puter‑
nică și în mare măsură autonomă — deși, după o serie de de‑
zastre costisitoare, Sloan s‑a asigurat că acesteia nu i se permite 
să dicteze singură politica de acțiune a firmei. Și, mult mai 
devreme decât Ford, GM a căzut la pace cu sindicatele anga‑
jaților, cel mai important dintre ele fiind United Auto Workers. 
În câteva zeci de ani, pașii revoluționari ai lui Sloan deveniseră 
piloni de bază, permanenți, ai industriei auto.

Iar aici ajungem față în față cu problema lui Sloan ca lider — 
un individ care influențează gândurile, comportamentele și 
sentimentele altor indivizi. Dintr‑un anumit punct de vedere — 
pe care l‑am putea numi perspectiva Ford —, cineva ca Sloan are 
o sarcină ușoară. Deține autoritate. Prezidează peste un consiliu 
director — îndeosebi comitetul său executiv — și are ultimul 
cuvânt în aproape toate cazurile. Sub oameni de felul lui Durant, 
un asemenea mod de organizare putea deveni cu ușurință auto‑
cratic. Și, într‑adevăr, una dintre primele acțiuni pe care Sloan 
le‑a întreprins după ascensiunea sa în postul de președinte a fost 
aceea de a spori enorm puterea președintelui‑director general 
al corporației.

Dar concepția lui Sloan asupra poziției sale era mult dife‑
rită — și, poate, mai modernă. Din punctul lui de vedere, inti‑
midarea subalternilor nu reprezenta un mod de lucru dezirabil. 
Cum avea să‑și amintească mai târziu: „N‑am minimali zat 
niciodată puterea administrativă a directorului general, în 
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562 principiu, de când am ocupat acest post. Pur și simplu am exer‑
citat cu discreție puterea respectivă; obțineam rezultate mai 
bune convingându‑i pe ceilalți să‑mi adopte ideile, în loc să le 
spun ce să facă“.19 Sloan i‑a angajat pe cei mai competenți oameni 
de decizie pe care i‑a putut aduce în companie, i‑a pus în posturi 
de răspundere, i‑a tratat corect și i‑a plătit bine, și i‑a organizat 
în comitete în care să discute amănunțit problemele și opțiunile, 
și să încerce să ajungă la un acord.20 „Deciziile de politică mana‑
gerială se iau în urma discutării lor în comitetele de conducere 
și de stabilire a politicilor de acțiune“, nota Sloan.21 Astfel, modul 
de funcționare al companiei GM se baza, în cea mai mare parte, 
pe comitete de administrare care își luau deciziile prin consens.

Bineînțeles, nimic nu reușește să handicapeze mai repede o 
companie decât înființarea pe bandă rulantă a nenumărate 
comitete și comisii, care stau toată ziua în ședințe fără să hotă‑
rască practic nimic. Într‑adevăr, la începutul anilor 1920 Henry 
Ford a ridiculizat cu nedisimulată maliție modul de lucru al 
celor de la GM. „Fabricile și întreprinderile Ford nu au nicio 
organizare, niciun fel de însărcinări specifice care să lege pe 
cineva de un post anume, niciun lanț ierarhic de comandă sau 
autoritate, foarte puține titluri și nicio conferință.“22 (Modul de 
lucru bazat pe comitete administrative a fost de asemenea 
socotit vinovat pentru slăbirea în anii 1990 a anumitor mari 
corporații americane, printre care IBM și însăși GM.) Sloan a 
evitat blocajul de acest fel întocmind cu mare grijă alcătuirea și 
obiectivele comitetelor, repartizându‑le misiuni concrete, 
monitorizând felul în care acestea înaintau spre obiectivele 
stabilite și, la un moment dat, călăuzindu‑le spre luarea unei 
decizii. „Mare parte din viața mea la GM“, nota el, „a fost dedi‑
cată dezvoltării, organizării și reorganizării periodice a acestor 
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563grupuri de conducere“.23 De o manieră amintind de felul în care 
Margaret Mead a abordat studiul culturilor contemporane, 
comitetele de la GM erau deliberat alcătuite din persoane pro‑
venind din divizii și sfere diferite — echilibrând entuziasmul 
managerului de vânzări cu obiectivitatea statisticianului —, 
astfel încât colegii să se poată educa unii pe ceilalți și să ajungă 
să‑și înțeleagă problemele, punctele de vedere și ocaziile favo‑
rabile individuale și colective.24 Sloan urmărea cu atenție aceste 
proceduri, intervenind atunci când era necesar. El vorbea ade‑
seori despre enigma centrală: „Cum am putea exercita un control 
permanent asupra întregii corporații într‑un mod care să cores‑
pundă cu sistemul descentralizat de organizare? Nicio clipă 
n‑am încetat să atacăm acest paradox“.25

Leadershipul are dimensiuni umane cruciale și indispensa‑
bile. Poate că Sloan a fost un pionier — dacă nu chiar un geniu — 
în crearea organigramelor corporatiste, dar această „competență 
a domeniului“ nu a fost componenta principală în succesul său. 
Sloan a întruchipat calitățile pe care el însuși le căuta la cei cu 
care se întovărășea. Obișnuit să muncească neobosit, era inva‑
riabil la curent cu toate informațiile disponibile. Cerea să se 
întocmească studii asupra problemelor principale, le stăpânea 
perfect datele și detaliile, și le folosea concluziile în mod expli cit 
pentru luarea deciziilor. Participarea lui la activitățile de grup 
era un model pentru genul de considerente pe care el le socotea 
importante și pentru convergerea părerilor spre decizia pe care 
el însuși o prefera. Ani de‑a rândul, a scris cu mâna lui raportul 
anual de activitate al companiei.

De asemenea, şi‑a dedicat timp strădaniei de a‑și cunoaște 
tovarășii de muncă — nu doar pe managerii superiori, ci și pe 
indivizi în poziții nu atât de înalte, din alte sfere ale companiei. 
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564 Îi invita la el în birou să stea de vorbă, scria și răspundea la 
nenumărate note interne și îi vizita pe oameni la locul lor de 
muncă:

Mi‑am făcut un obicei, pe toată perioada anilor 1920 și la 
începutul anilor treizeci, din a‑i vizita personal pe concesionari. 
Am amenajat un vagon privat de tren care să servească drept 
birou și, în compania câtorva colegi, am fost în aproape fiecare 
oraș mare din Statele Unite, vizitând între cinci și zece con‑
cesionari pe zi. Mergeam să‑i întâlnesc la locul lor de muncă și 
le ceream să‑mi dea sugestii sau să‑mi relateze observațiile 
critice la adresa relației lor cu corporația, la adresa particu‑
larităților produsului pe care îl vindeau, la adresa politicilor 
corporației, dar și în ceea ce privește tendința cererii de con‑
sum, viziunea lor asupra viitorului și multe alte lucruri de 
interes în domeniul nostru de activitate. Îmi notam cu grijă 
toate ideile apărute în cursul discuției, iar după ce ajungeam 
acasă, mă apucam să le studiez.26

Tot acest interes nu a rămas nerăsplătit. După ce Sloan 
s‑a retras, concensionarii i‑au adus un omagiu, contribuind cu 
1,5 milioane de dolari la studiile destinate tratării cancerului.27

La fel ca în cazul celorlalți lideri descriși până aici, Sloan 
trebuie privit în două contexte. Pe de o parte, era expert într‑un 
domeniu: cel al organizării și apoi al dirijării unei organizații 
industriale complexe, poate chiar cea mai complexă afacere pe 
care lumea o cunoscuse până la acea dată. Competența lui 
expertă din acest domeniu a fost rezultatul formării sale 
universitare, pe de o parte, și al experiențelor de la Hyatt, United 
Motors și GM Corporation, pe de alta. În desfășurarea acestei 
părți din munca sa, Sloan funcționa în calitate de expert: esențial 
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565era doar ca alți membri ai domeniului să poată aprecia și înțe‑
lege mesajul său — „povestea“ lui Sloan. În cadrul acestui tip de 
leadership indirect, nu avea nicio importanță cum era Sloan ca 
individ — el ar fi putut să‑și exercite influența complet în spa‑
tele scenei sau, în fond și la urma urmei, scriind cărți (în maniera 
cuiva ca Peter Drucker, să zicem, consultant de management 
al afacerilor care se bucură în prezent de foarte mult succes 
la public).

Ca șef suprem al GM, Sloan era, totodată, și liderul direct al 
instituției sale. De pe această platformă, Sloan a transmis o 
poveste identitară clar definită miilor de angajați din companie. 
Parte din poveste era una generală: fiecare angajat al GM face 
parte din cea mai importantă și mai dinamică firmă a Americii, 
dacă nu chiar a lumii! Dar o altă parte a poveștii avea un caracter 
specific: GM nu e doar o firmă oarecare; muncitorii și managerii 
ei, deopotrivă, sunt membrii celei mai progresiste și mai 
puternice organizații din lume. Compania îi chema să participe 
pe toți membrii săi, indiferent cât de umilă le‑ar fi fost poziția, 
astfel încât să poată asigura mai departe calitatea inegalabilă a 
produsului lor. GM era o familie, cu Sloan în rol de patriarh 
binevoitor. El întruchipa virtuțile acestei familii în munca lui 
neprecupețită pentru companie, și aștepta de la progenitura sa 
corporatistă să procedeze exact la fel.

Sloan a fost și o figură publică, un lider direct pentru mili‑
oanele de americani implicați în lumea comerțului. El a fost nu 
doar directorul vizibil al corporației GM, care avea sute de mii 
de angajați și peste un milion de acționari; el a fost și un simbol 
chintesențial al industriei americane, spre care privirile se în‑
torceau în momentele de cumpănă (cum a fost al Doilea Război 
Mondial), aplaudat de mulți dintre tovarășii săi industriași, dar 
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566 și supus unor critici dure din partea altor oameni de afaceri, 
publiciști, politicieni și segmente ale publicului larg. Succesorul 
său, Charlie „Motorul“ Wilson, se spune că ar fi declarat în mod 
edificator: „Ce e bine pentru GM e bine și pentru țară“.* Deși 
Sloan ar fi evitat, probabil, o exprimare atât de grandilocventă, 
și el era conștient (și mândru) de locul unic pe care corporația 
lui ajunsese să‑l ocupe în viața Americii.28

Care a fost, prin urmare, povestea transmisă de Alfred P. 
Sloan Jr. restului țării? În primul rând, a fost aceea că economicul 
reprezintă o putere cel puțin egală cu politicul, dacă nu chiar 
principala putere dintre stările actuale. John D. Rockefeller și ai 
săi tovarăși „baroni tâlhari“ arătaseră cât de puternic este 
businessul american; Sloan și colegii săi corporatiști puteau 
arăta că businessul era bine organizat și administrat în mod 
responsabil, conștient de răspunderile sale publice și doritor să 
asigure leadershipul în momente de criză și să faciliteze prospe‑
ritatea pentru oamenii care muncesc în această țară. Criticii 
capitalismului erau pur și simplu prost informați sau răuvoitori. 
GM rezistase cu succes depresiunii economice și devenise cel 
mai mare fabricant de materiale de război din timpul celui de‑al 
Doilea Război Mondial. Conducătorii săi erau faruri călăuzitoare 
ale comunității lor corporatiste și, totodată, generoși în plan 
personal. Întruchipând această idee, Sloan și‑a dăruit propria 
avere înapoi națiunii, prin însemnate daruri filantropice. „Po‑
vestea financiară a companiei General Motors este una a creșterii“, 
declara Sloan. Și a adăugat: „Am făcut o treabă foarte onorabilă 

* Wilson a spus în realitate așa: „Noi, cei de la General Motors, am avut întotdeauna 
sentimentul că ce e bine pentru țară trebuie să fie bine și pentru General Motors“. Se 
pot trage învățăminte din faptul că nu forma inițială a remarcei, ci varianta ei întoarsă 
pe dos a ajuns să intre în folclorul american. (N.a.)
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567pentru acționarii noștri, fără a neglija nici responsabilitățile pe 
care le avem față de angajați, clienți, concesionari, furnizori și 
comunitatea socială“.29

Și astfel, Sloan dădea o mână de ajutor la definirea unei 
națiuni — poate pentru prima oară în istoria omenirii — în 
termenii activității comerciale și, în fond, în termenii corpo ra‑
țiilor gigantice naționale și internaționale. Ca americani, spunea 
el, noi facem parte dintr‑o societate care crede în afaceri și le 
ajută să prospere — afaceri în care mărimea poate fi un avantaj, 
mai degrabă decât o povară, și în care prosperitatea firmei poate 
merge mână în mână cu prosperitatea națiunii ca întreg. Exact 
la fel cum oamenii se gândesc la automobilele lor ca mijloace 
unice de asigurare a intimității personale și a posibilității de 
mișcare, puteau privi industria care le producea ca pe un motor 
principal al propriei prosperități personale. Nici nu‑i de mirare 
că în fiecare toamnă, când erau expuse noile modele, toată țara 
își îndrepta privirile spre Detroit!*

În mod evident, nota dominantă, la Sloan, a fost extinderea 
anvergurii. Auditoriul său a crescut de la o singură corporație  
la o întreagă industrie, apoi la toată țara (mărturie stă epigraful 
acestui capitol). Iar mesajul lui s‑a amplificat și el. Pornind de la 
tema semnificației de a fi angajat într‑un anumit tip de companie, 
el a sfârșit prin a opina că firmele americane alcătuiau baza 
pentru un trai îmbelșugat. Deși acest mesaj nu a atins toate 
fațetele existenței individului în societate — nici dimensiunea 
politică, nici cea religioasă nu au fost scoase în evidență, de 
exemplu —, el a venit totuși cu o viziune asupra identității în 
epoca modernă. Și, chiar dacă era o poveste inovatoare, nu avea 

* General Motors Corporation și‑a avut vreme îndelungată sediul central la Detroit. 
(N.t.)
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568 nimic amenințător, pentru că sugera că toată lumea poate avea 
de câștigat din reușita capitalismului.

Într‑adevăr, geniul capitalismului a fost cel mai prezent mesaj 
al lui Sloan. El a vorbit despre „dezvoltarea unei industrii care 
va face să progreseze stadiul economic și social al omenirii mai 
mult decât oricare alta“.30 Despre automobil, el a spus: „Ome‑
nirea nu și‑a dorit nicicând vreo altă mașinărie atât de mult... ca 
pe aceasta“.31 El a preamărit modul de viață capitalist: „Am‑
biția... de a ocupa un loc de frunte în lumea realizărilor materiale 
nu este doar un țel extrem de meritoriu, ci faptul că până de 
curând a fost privit în acest fel a constituit fără îndoială un factor 
important de contribuție la dezvoltarea Americii și la atingerea 
celui mai înalt nivel de trai“.32 Și a întrebat (retoric): „Poate 
cineva să vadă vreun lucru indezirabil sau contrar interesului 
public, într‑un proces care permite și încurajează exploatarea 
îndemânării naturale și a hărniciei individului ieșit din 
comun?“.33 Sloan și‑a combinat propria poveste cu cea a 
companiei atunci când a afirmat:

Nicicând nu i s‑a oferit cuiva din industrie o posibilitate 
mai mare de realizare decât am primit eu atunci când am de‑
venit președintele General Motors... Ca președinte al com‑
paniei General Motors, mi‑am dat seama că modul nostru de 
gândire are un efect direct asupra vieților a sute de mii de 
oameni și influențează bunăstarea economică a multor comu‑
nități importante.34

Vorbind despre afaceri și automobile, Sloan (precum și colegii 
și succesorii săi de la GM) puteau invoca o retorică incluzi‑
vă. Atât industria auto, cât și comunitatea de afaceri în ansam‑
blul ei puteau continua să crească pe termen nelimitat. Ca lider, 
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569Sloan deținea avantajul că povestea spusă în interiorul instituției 
proprii putea fi nemijlocit translatată în fața unor auditorii mult 
mai vaste, de pe tot cuprinsul țării. Pe de altă parte, exista în 
mod evident și o dimensiune competitivă a industriei. Succesul 
companiei GM nu putea avea loc decât cu prețul unor costuri 
pentru alții. Primii și cei mai vizibili perdanți erau multe 
companii mai mici fie pe care GM le‑a cumpărat ea însăși, fie 
cărora le‑a îngăduit să moară — capitalismul monopolist, în 
varianta lui needulcorată, își urma mersul. Victima cea mai 
evidentă a fost Ford Motor Company, care, într‑o perioadă 
remarcabil de scurtă, și‑a pierdut atât directorii de la vârf, cât și 
partea leului din piața vânzărilor, în favoarea rivalei GM. 
Sindicatele se luau mai tot timpul la harță cu echipa managerială 
condusă de Sloan. Și, în măsura în care țara a ajuns să se 
conceapă pe sine ca pe o mulțime de businessuri profitabile (și 
nu chiar atât de profitabile), se prea poate să fi existat și alte 
pierderi mai puțin evidente.

Așa cum au existat victime colaterale ale puterii obținute de 
GM, au existat și povești alternative care au avut de suferit 
atunci când legenda despre măreția și binefacerile businessului 
a devenit precumpănitoare. În vremuri mai de demult, ame‑
ricanii voiseră să se gândească la ei înșiși ca fiind mai interesați 
de alte lucruri decât banii și succesul material: altruism, 
preocupări spirituale, ajutorarea celor mai puțin norocoși și o 
viață în care urmărești țeluri modeste, comunitare și personale. 
Deși nu contesta fățiș aceste componente ale identității, Sloan 
aducea în fața americanilor o viziune care era ancorată în mă‑
rime, putere și dominație. Sloan a încercat să abordeze probleme 
referitoare la caritate, iar el personal a fost un filantrop, dar un 
punct de vedere ancorat în concurența capitalistă înclina balanța 
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570 spre proslăvire egocentrică. Poate pentru că era mai simplă și 
mai egoistă, povestea materialistă a prevalat, în cea mai mare 
parte, timp de mulți ani. În vremuri de prosperitate, putea părea 
că efervescența generală îi ajută pe toți să se ridice, dar în 
momentele de stres economic, succesul unei persoane sau al 
unei firme e cel mai probabil să se producă în detrimentul alteia.

Sloan s‑a retras din consiliul de conducere al GM în 1956 și a 
mai trăit un deceniu. Una dintre principalele sale activități, în 
această perioadă a fost să scrie o foarte interesantă și influentă 
autobiografie, My Years with General Motors — devenită resursă 
majoră de inspirație pentru scrierile ulterioare despre corporație. 
Cartea lui Sloan, întinsă pe multe pagini, este aproape o cronică 
pură a succesului și un imn de laudă la adresa sistemului între‑
prinzător american. (Ceea ce mă fascinează cel mai mult pe 
mine este faptul că indicele, care cuprinde nouăsprezece pagini, 
nu conține nici măcar o singură intrare „Japonia“!)

Scena națională și internațională a afacerilor s‑a schimbat 
aproape total față de perioada de glorie a lui Sloan. În Statele 
Unite, căile ferate sunt socotite o glumă; avionul reprezintă 
din ce în ce mai mult mijlocul de transport ideal pentru călăto ria 
pe orice distanță; serviciile și informația, mai degrabă decât 
industria grea și bunurile comerciale, sunt văzute ca afacerile 
viitorului; iar industria auto din Statele Unite a trecut printr‑o 
serie de declinuri, în cea mai mare parte din cauza competitivității 
superioare a autovehiculelor fabricate în Japonia și în alte țări 
străine. GM (la fel ca IBM și alte câteva companii) a ajuns să 
joace rolul uriașului căzut la pământ, cor porația care nu a 
observat ce se întâmplă în lumea mai înde părtată decât vârful 
nasului. Magicienii‑vrăjitori ai companiilor de calculatoare — 
Steve Jobs de la Apple și NeXT, William Gates de la Microsoft și 
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571Mitch Kapor de la Lotus — sunt cei spre care lumea se uită în 
chip de vestitori ai unei noi perspective ame ricane în materie de 
competitivitate, mai agilă și mai economi coasă. În timp ce despre 
Sloan se vorbea, pe când trăia, cu un respect care friza evlavia, 
unul dintre succesorii săi, Roger B. Smith, a devenit ținta zefle‑
melei în filmul de lung‑metraj Roger and Me, o parodie cinema‑
tografică răutăcioasă.

Nimeni n‑ar putea spune dacă Sloan (sau clona lui contem‑
porană) ar fi putut scrie un capitol mai fericit în istoria de azi a 
companiei GM. Pe baza a ceea ce știm despre dezvoltarea cogni‑
tivă a ființei umane, este puțin probabil ca o persoană mai în 
vârstă, care a ajuns să creadă fără rezerve în corporația GM a 
anilor 1930 sau 1950, ar fi putut să discearnă în sânul ei germenii 
propriei pierzanii, plănuind în consecință lucrurile pentru viitor. 
Planificarea adecvată, în acest caz, ar trebui să includă abilitatea 
de a gândi problemele la un nivel metastrategic, începând cu 
evoluția pe termen scurt a piețelor financiare și terminând cu 
nișa de piață și funcționarea organizației peste un deceniu sau 
două în viitor. Pe vremea lui Sloan, GM era administrată la fel 
ca armata sau administrația de stat: un vast flux de informații 
care circulau în sus și în jos prin piramida birocratică a cor‑
porației, cu nenumărate puncte și mecanisme de verificare și 
control; nimic nu putea fi mai departe de spiritul intuitiv între‑
prinzător al unora ca Henry Ford sau Thomas Edison! Tânărul 
Sloan a remarcat, firește, punctele slabe din afacerea pe care o 
meşterise Durant. Dar e discutabil dacă formarea lui de inginer 
absolvent al MIT și ucenicia făcută la Hyatt și United Motors i‑ar 
fi permis să modeleze o corporație aptă să prospere la sfârșitul 
secolului. Spre finalul vieții sale corporatiste active, Sloan era  
în cel mai înalt grad preocupat de stilurile pregătite pentru 
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572 mode lele de mașini ale anului viitor.35 Poate că experiența în 
nebunia tranzacțiilor financiare speculative, cu obligațiuni 
riscante și fuziuni de firme, din anii 1980, sau miile de ore petre‑
cute ca hacker în anii de facultate, constituie o pregătire mai 
bună pen tru directorul general de firmă din prezent și de mâine.

Într‑adevăr, a fost explicit ridicată problema utilității „po‑
veștilor“ în lumea contemporană a afacerilor. La începutul 
anilor 1990, când managerul corporatist Louis Gerstner a fost 
recrutat ca să salveze IBM de la pieire, el a declarat: „Ultimul 
lucru de care IBM are acum nevoie e o viziune! Are nevoie de 
costuri mai scăzute și de o focalizare mai bună pe piață, în 
fiecare divizie a sa“.36 Iar Gates de la Microsoft s‑a făcut și el 
ecoul acestui sentiment: „E banal să fii vizionar. Să fii director 
general e greu“.37 Am putea riposta spunând că însăși negarea 
de către Gerstner a importanței unei viziuni este în sine o po‑
veste — eventual o poveste postmodernă despre business. Dar 
poate e mai bine să‑l ascultăm pe Gerstner, care spunea, doar un 
an mai târziu: „[Schimbarea unei culturi] nu e ceva care să se 
poată face scriind circulare interne. Trebuie să te adresezi 
planului emoțional. Oamenii trebuie să se lase convinși nu doar 
cu mintea, ci și cu inima și sufletul, cu toate convingerile lor“.38 
Și astfel, înarmat cu o nouă poveste despre „piață, execuție și 
munca în echipă“, el a bătut țara în lung și‑n lat, spunându‑le 
angajaților săi o nouă poveste identitară: „Sunt unul dintre 
voi acum“.39

Propria istorie a lui Sloan subliniază încă o dată efectul 
redutabil al abilităților potrivite în circumstanțele potrivite. În 
1920, GM avea o nevoie disperată de arta stăpânirii structurilor 
organizatorice și de voința de a acționa, pe care du Pont și Sloan 
erau capabili să le furnizeze. În următoarele trei decenii, pe 
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573măsură ce viața agrară și‑a continuat declinul, atât lumea 
corporatistă, cât și țara ca întreg tânjeau după o poveste aptă să 
explice lumea modernă locuitorilor ei: lumea transporturilor și 
a comunicațiilor de masă, a momentelor de boom și de faliment 
generalizat în rândul firmelor, a perioadelor de război, depre‑
siune economică și prosperitate. Pentru cel puțin această scurtă 
perioadă din istoria Americii, o poveste axată pe business, pe 
businessul cu automobile și pe compania GM în particular, 
a fost povestea pe care voiau s‑o audă cetățenii acestei țări. 
Povestea aceea ar fi putut să fie spusă de mulți alții, să fie 
întruchipată de mulți alții — și, într‑adevăr, oamenii ca Ford, du 
Pont și membrii familiei Rockefeller au purtat torța businessului 
cu o eficacitate marcă proprie.

Dar, prin înlănțuirea de circumstanțe relatată aici, Sloan și 
corporația lui au fost, la mijlocul veacului, făuritorii acestei 
povești care au exercitat cea mai puternică influență. Numai 
atunci când s‑au ridicat niște forțe aflate dincolo de capacitatea 
de control a corporației — amenințarea fascismului și cea a 
comunismului, ascensiunea Asiei și a așa‑numitei „lumi a treia“, 
și recunoașterea problemelor arzătoare din interiorul economiei 
americane și din cel al psihicului american — a devenit limpede 
pentru mulți că treaba Americii nu poate fi numai businessul 
pur și simplu.
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Eleanor Roosevelt 
Obișnuitul și extraordinarul

Eleanor Roosevelt (UPI/Bettmann)
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575Care sunt trăsăturile definitorii ale unui lider? În fruntea listei, 
după părerea mea, se află capacitatea de a inspira generației sale 
și generațiilor care vor urma o poftă de viață și un sentiment al 
marilor posibilități, pentru țară și pentru omenire în viitor.1

–– George W. Ball

Fiecare dintre liderii examinați până aici, în acest studiu, și‑a 
ales o carieră în care era posibilă asumarea unui rol de leader‑
ship. Ca oameni de știință, Margaret Mead și J. Robert Oppen‑
heimer se puteau aștepta să exercite influență asupra altora din 
interiorul disciplinelor alese: ei au fost capabili să‑și valorifice 
pozițiile de antropolog și respectiv fizician de renume pentru  
a trece mai departe, la stadii mai grandioase de „leadership 
direct“. De la o vârstă foarte tânără, Robert Maynard Hutchins 
a căutat să fie un lider în educația superioară și nu s‑a abătut 
niciodată prea mult de la acest rol. Fiecare dintre liderii despre 
care am povestit în capitolele anterioare se alăturase deja uneia 
dintre „stările principale“ ale societății și se angajase pe un 
drum care, în cele din urmă, avea să‑l ducă la vârful profesiu‑
nii alese.

Eleanor Roosevelt și Martin Luther King Jr. au fost amândoi, 
fiecare în felul său, oameni ambițioși. Dar calea particulară pe 
care avea s‑o urmeze ambiția fiecăruia n‑ar fi putut să fie 
asumată de la început, pentru că nișele de influență pe care au 
ajuns în final cei doi să le ocupe nu existau în societate la vremea 
copilăriei și adolescenței lor. Ei au fost obligați să‑și creeze un 
rol, o poveste elocvent‑convingătoare și un auditoriu care să se 
arate receptiv. În termenii psihiatrului Ronald Heifetz, ei au 
căutat să ajungă la conducere cu toate că le lipsea auto ritatea de 
decizie formală.2
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576 Nici Eleanor Roosevelt și nici King nu și‑au îndeplinit 
vreodată idealurile la care aspirau în tinerețe. La vârsta de 
douăzeci de ani, Eleanor nu‑și dorea decât să fie o nevastă 
ideală, care îl susține pe talentatul și ambițiosul ei soț, Franklin, 
și o mamă perfectă, care își crește exemplar copiii. La vârsta de 
douăzeci de ani, King își dorea mai presus de orice să gestioneze 
cu succes o parohie protestantă, la fel cum făcuse și tatăl său, 
după care să treacă mai departe la un post de profesor dintr‑o 
universitate prestigioasă.

Din poziția ei ca soție de guvernator, apoi ca soție a preșe‑
dintelui Americii, iar în final ca femeie pe picioarele ei, Eleanor 
Roosevelt a promovat o serie de idei în care credea cu tărie. 
Totodată, ea le‑a arătat americanilor — și mai ales femeilor 
americane — că este posibil ca o „femeie fără portofoliu“ să 
exercite o influență semnificativă în sfera politică națională,  
ca și în cea internațională.

Din poziția lui de cel mai cunoscut afro‑american al timpului 
său, Martin Luther King Jr. a adus în atenție mai întâi situația 
disperată a negrilor americani,* iar în cele din urmă situația  
altor categorii nevoiașe din America și din tot restul lumii. La fel 
ca Eleanor Roosevelt, el a întrupat poveștile principale pe care 
le‑a adus în atenția publicului; și, tot la fel ca ea, a ajuns la niște 
concluzii, bazându‑se în cea mai mare parte pe reflcții asupra 
evenimentelor din propria existență.

Analizând traseele parcurse de Eleanor Roosevelt și de King, 
întâlnim o mulțime de teme familiare. Dar, pentru că acești doi 
oameni au oferit leadership, jucând în roluri care nu mai exis‑
taseră înainte, ei s‑au abătut de la modelul liderilor timpului, în 

* În capitolul de față și în cel următor voi folosi termenul „negri“, pentru că începea să 
fie din ce în ce mai des uzitat în epoca lui King. (N.a.)
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577moduri pline de învățăminte. Ei nu puteau să întrupeze, pur și 
simplu, niște povești deja cunoscute. Mai degrabă, pe măsură ce 
începeau să‑și descopere auditoriile, și pe măsură ce acestea 
începeau și ele să‑i descopere şi ei, s‑a declanșat un ansamblu 
elaborat de interacțiuni delicate. Mai mult decât în cazul altor 
lideri, Eleanor Roosevelt și King s‑au trezit reinventându‑se din 
când în când — în parte ca reacție la evenimentele răvășitoare 
din viața lor și în parte ca răspuns la reacțiile avute de cei mai 
receptivi membri ai auditoriilor lor.

Până la urmă, ambele personalități despre care vorbim au 
avut parte de reacții puternice — atât pozitive, cât și negative. 
Nu doar că veneau cu reprezentări incisive și contestatare ale 
identității personale și de grup; încă mai provocator, ele sugerau 
că grupurile neglijate chiar posedă fiecare o identitate, pe care toți 
ceilalți cetățeni din societate trebuie s‑o respecte. Eu îi văd pe 
Eleanor Roosevelt și pe King ca „lideri de grup nondominant“ — 
„lideri ai năpăstuiților“ — apărători și susținători ai unor cate‑
gorii de populație care, într‑un sens semnificativ, le rămă seseră 
până atunci invizibile populației autointitulate dominante. 
Archie Bunker, personajul de serial televizat din anii șaizeci, 
care era în general considerat un bigot cu pretenții de mântuitor, 
a sintetizat foarte concis, fără să vrea și fără să‑și dea seama, 
această idee. În timpul unui episod din All in the Family, el a 
declarat: „Până să‑i descopere Eleanor Roosevelt, habar n‑aveam 
că există oameni de culoare.“

Eleanor Roosevelt a avut una dintre cele mai neobișnuite co‑
pilării ale timpului său. Născută în 1884 într‑o familie newyorkeză 
extrem de înstărită și de înalt rang politic și social, i s‑au deschis 
în față mai multe posibilități decât practic oricărei altei femei din 
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578 generația ei. Și totuși, Eleanor* a avut o copilărie extrem de ne‑
fe ricită, una care ar fi lăsat urme adânci în psihicul oricărui 
copil, dacă nu cumva l‑ar fi handicapat pe toată viața.

Părinții ei, Anna Hall Roosevelt și Elliott Roosevelt, păreau 
să fie un cuplu ideal. Eleanor își începe autobiografia cu fraza: 
„Mama era una dintre cele mai frumoase femei pe care le‑am 
văzut vreodată“.3 Peste două pagini, ea declară: „Cu tata eram 
perfect fericită... A fost dragostea vieții mele“.4 Și totuși, sub 
această aparență scânteietoare a clanului Roosevelt bântuia spec‑
trul patologiei. În exprimarea necruțătoare a biografei Blanche 
Wiesen Cook: „Lumea victoriană a tatălui ei, iar ulterior a tine‑
rilor ei unchi și a mătușilor, presupunea alcoolism, adulter, copii 
molestați, viol [și] abandon“.5 Mama lui Eleanor, o femeie rece 
și severă, a murit de difterie când fiica ei avea opt ani. Tatăl, un 
om bine intenționat, dar din ce în ce mai absorbit de sine, mai 
tulburat și mai pierdut, a murit când Eleanor avea zece ani. Până 
la adolescență, orfana Eleanor a fost crescută, împreună cu frații 
ei, de bunica maternă.

Eleanor Roosevelt își amintește despre sine că era un fel de 
„rățușca cea urâtă“, o fetiță lipsită de farmec și neatrăgătoare, 
care se simțea în mod cronic inferioară celorlalți membri ai fa‑
miliei, veșnic se temea de câte ceva și tânjea să fie lăudată, și 
simțea nevoia acută de siguranță. Își ia în derâdere propria 
stare psihologică („nu mi s‑a dezvoltat capacitatea de a gândi cu 
capul meu decât târziu în viață“6), la fel și capacitățile școlare. 
Alții au observat că înălțimea și atitudinea sobră o fă ceau pe 
Eleanor să pară la fel de matură ca un adult și că, foarte adesea, 
era tratată ca și cum n‑ar mai fi fost demult un copil. (Mama ei 

* Pentru a evita confuziile privind care dintre numeroșii membri ai clanului Roosevelt 
este cel pus în discuție, voi folosi foarte des prenume în acest capitol. (N.a.)
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579o poreclise „Bunicuța“.) Cu toate acestea, spre sfâr șitul primilor 
patru ani de școală, începuse deja să arate o bună stăpânire a 
limbii, un interes în chestiunile morale și alte semne ale capa‑
cității de leadership care o vor singulariza mai târziu în viață.7

Evenimentul cel mai important pentru evoluția viitoare a lui 
Eleanor a fost plecarea la școala particulară Allenswood School, 
aflată într‑o suburbie a Londrei, unde a petrecut patru ani, între 
1899 și 1902. Directoarea școlii, domnișoara Marie Souvreste, 
era o persoană remarcabilă, care exprima opinii viguroase 
despre problemele zilei; frapată de onestitatea și atitudinea di‑
rectă a fetei, septuagenara Souvreste a luat‑o aproape imediat pe 
Eleanor sub aripa ei. Vizibil atrase una de cealaltă, cele două  
au rămas prietene apropiate până la moartea lui Souvreste, pe 
19 martie 1905. Eleanor a călătorit prin Europa cu această figură 
maternă, familiarizându‑se cu viața culturală de pe Bătrânul 
Continent și, în același timp, învățând cum poate o femeie 
puternică și independentă să se descurce cu forțe proprii într‑o 
lume dominată de bărbați. Mai târziu avea să declare, fără 
exagerare: „Indiferent ce am devenit de atunci, sămânța a fost 
sădită în acei trei ani de contact cu o minte liberală și o perso‑
nalitate puternică“.8

Anii petrecuți în străinătate sub tutela lui Souvreste i‑au 
conferit lui Eleanor Roosevelt o experiență practică de viață și  
o vioiciune a spiritului pe care poate n‑ar fi reușit altfel să le 
dobândească nicicând. După ce s‑a întors în Statele Unite, a în‑
ceput aproape imediat să se implice în activități puse în ser viciul 
comunității. La Washington începuse Era Progresistă, cu dina‑
micul ei unchi Theodore Roosevelt ca președinte al țării, și era o 
epocă a reformei sociale în New York City, unde locuia clanul 
Roosevelt. Alăturându‑se unor organizații ca Liga Națio nală 
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580 a Consumatorilor și Junior League, ea a activat pentru condiții 
mai bune pentru locuitorii din orașe, în particular cei din 
cartierele foarte sărace. A predat cursuri pentru copiii imi‑
granților dintr‑o casă de adăpost temporar pentru aceștia, 
situată pe Rivington Street. Privind înapoi la acei ani, Eleanor 
Roosevelt observa: „Fusesem un copil solemn. Anii petrecuți în 
Anglia mi‑au oferit primul prilej de a gusta senzația că n‑am 
nicio grijă pe lume și pot fi iresponsabilă, dar revenirea în Statele 
Unite a accentuat aproape imediat partea serioasă a vieții“.9

Asemenea strădanii în sfera publică, oricât de meritorii și 
apte să‑i absoarbă atenția, nu se cădea totuși să fie principala 
preocupare a unei debutante pe scena socială a unei tinere new‑
yorkeze din lumea bună. Toată lumea se aștepta — și Eleanor nu 
s‑a pus de‑a curmezișul — ca ea să se îndrăgostească foarte 
curând, să se mărite și să pună bazele unei familii cu copii. 
Urmând acest scenariu, Eleanor s‑a logodit într‑adevăr cu un 
văr mai îndepărtat, Franklin Delano Roosevelt — un student la 
Harvard care făcea impresie asupra celor din jur, chiar dacă 
părea să fie oarecum superficial. Cei doi s‑au căsătorit în 1905, 
când Franklin își începea studiile la Facultatea de drept a Uni‑
versității Columbia.

La vârsta de douăzeci și unu de ani, Eleanor nu prea îşi bătea 
capul cu întrebări de genul cine este ea și cărui grup social îi 
aparține. Asemenea întrebări tind să apară cu maximă insistență 
pentru indivizii care se simt marginalizați, clar în afara curen‑
tului principal care‑ți asigură o viață comodă. Dar Eleanor, atât 
ca femeie încă nemăritată, cât și ca proaspătă soție a lui Franklin, 
făcea parte din establishment din toate punctele de vedere — 
mai mult decât atât, nici n‑ar fi putut să se integreze. Orice gând 
de a se lansa sau de a conduce vreo inițiativă iconoclastă ar fi 
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581părut complet bizar. Treaba ei, de acum, era să‑și slujească soțul: 
„Îi ascultam cu cel mai mare interes toate planurile. Niciodată 
nu mi‑a trecut prin cap că aș avea vreun rol de jucat... Voiam să‑l 
fac să simtă că aparține cuiva“.10 Suferințele din copilărie și 
escapada aventuroasă împreună cu Souvreste păreau tot atât de 
îndepărtate; în interiorul etosului patrician al clanului Roosevelt, 
ar fi fost cu totul nepotrivit din partea ei să vorbească despre 
aceste lucruri, și cu atât mai puțin să mediteze îndelung la ele.

Deși nu lipsiți de surprizele, de încântările și de problemele 
lor, următorii cincisprezece ani nu păreau să sugereze că viața 
lui Eleanor va lua în cele din urmă niște întorsături neobișnuite — 
unele care o vor arunca în postura de a atrage atenția lumii 
întregi, stârnind în aceeași măsură aprobare și controversă. 
Eleanor a dat naștere la cinci copii care au reușit să supra viețu‑
iască primului an de viață. Nu prea avea cine știe ce fler matern, 
fără îndoială din cauza propriei copilării perturbate și a predis‑
poziției excesiv de sobre, dar a încercat să învețe din greșeli și 
să nu‑și scape din mână copiii. Ca noră, trebuia să‑i țină piept 
Sarei Delano Roosevelt, cu siguranță una dintre cele mai domi‑
natoare membre ale unui neam dominator. Sara avea mulți bani 
și emitea multe păreri; nu‑i lăsa lui Eleanor prea mult spațiu să 
răsufle, dar aceasta din urmă și‑a dat toată silința să păstreze 
o atmosferă de pace în sânul familiei.

Eleanor și‑a concentrat surplusul de energie asupra soțului 
ei, a cărui cariera avansa cu rapiditate. Conform biografului 
Joseph Lash, Franklin le schițase colegilor din firma de avocatură 
un traseu asemănător cu al unchiului Theodore: „Parlamentul 
statal, asistent al secretarului pentru Forțele Navale, postul  
de guvernator, iar apoi, cu «un pic de noroc», președinția“.11 
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582 Ca pentru a adeveri această viziune (și reflectând incredibila 
siguranță de sine, precum și sentimentul de menire, pe care le 
putem observa la alți lideri viitori), Franklin a fost ales în 1910 
în organul legislativ al statului New York, familia mutându‑se 
așadar în capitala Albany. După ce Woodrow Wilson a fost ales 
președinte al Statelor Unite în 1912, Franklin a fost numit asis‑
tent al secretarului Forțelor Navale, iar familia s‑a mutat la 
Washington. Eleanor s‑a arătat o soție devotată sprijinirii soțului, 
ca om politic, și un neobosit administrator al unei gospodării 
din ce în ce mai numeroase. Ea a învățat cum să mute rapid mica 
trupă de Roosevelt între diversele reședințe ale familiei, printre 
care căminul principal din Hyde Park, orașul New York, tabăra 
de vară din Campobello, statul Maine și locuința temporară 
din Washington.

De voie, de nevoie, Eleanor își pusese în așteptare — cel puțin 
temporar — interesul incipient față de serviciul public, din 
perioada anterioară măritișului. Intrarea Americii în Primul 
Război Mondial în 1917 i‑a oferit lui Eleanor ocazia de a servi 
patria, ocazie pe care ea s‑a grăbit să n‑o rateze.12 A lucrat la 
cantina Crucii Roșii, a organizat serviciul de Cruce Roșie al 
Forțelor Navale și a supervizat voluntarele care tricotau în ate‑
lierele Departamentului Forțelor Navale. Acasă a introdus pro‑
ce duri stricte de economisire a alimentelor și a căutat să promoveze 
și în fața altora acest model de cumpătare.13 Opiniile ei în ches‑
tiuni politice au devenit din ce în ce mai liberale și a devenit o 
susținătoare a dreptului de vot pentru femei. S‑a trezit astfel 
pentru prima oară în stare să‑i înfrunte pe membrii mai con‑
servatori ai familiei, care se plângeau de neplăcerile războiului 
sau duceau dorul vremurilor când puteai să plătești pe cineva 
care să te înlocuiască la serviciul militar.14 Poate că această 
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583siguranță de sine incipientă, deși apărută cumva mai târziu, 
a prevestit capacitatea de provocare care îi distinge în mod 
caracteristic pe lideri.

Sfârșitul războiului, în noiembrie 1918, ar fi putut să‑i permită 
lui Eleanor — sau să o impulsioneze — să se întoarcă la rolul de 
soție care‑și sprijină soțul politician, dar rămâne în esență o 
prezență apolitică. În loc de aceasta însă, două evenimente 
dramatice au schimbat complet natura căsniciei ei și au proiec‑
tat‑o pe o orbită din ce în ce mai independentă, pe care avea s‑o 
urmeze până la sfârșitul vieții.

Mai întâi, Eleanor a descoperit mai multe scrisori ascunse  
din care reieșea că Franklin avea o relație amoroasă serioasă cu 
Lucy Mercer, o tânără și frumoasă femeie din lumea bună care 
îi servea lui Eleanor drept secretară în activitățile ei sociale. 
Eleanor îi acordase o încredere deplină soțului ei, bărbat arătos 
și înclinat să flirteze, care în ultimii ani venise de nenumărate ori 
târziu seara acasă; acum însă avea dovada clară care îi confirma 
cele mai negre temeri. Mai târziu avea să mărturisească: „Am 
simțit cum îmi fuge pământul de sub picioare... M‑am privit pe 
mine însămi... cu sinceritate, pentru prima oară. În anul acela 
m‑am maturizat cu adevărat“.15 După o confruntare dureroasă, 
în care au fost luate în considerare toate variantele, mai puțin 
divorțul, Franklin a acceptat să rupă relația cu Mercer, iar Eleanor, 
să rămână soția lui. Din acest punct mai departe însă căsnicia  
lor a fost lipsită de orice însuflețire — într‑adevăr, putea foarte 
bine, chiar dacă incomplet, să fie caracterizată drept un „mariaj 
de conveniență“. Eleanor a hotărât că va trebui să‑și obțină sus‑
ținerea necesară din alte relații și activități. Franklin a conti nuat 
să se încurce cu alte femei, iar douăzeci și cinci de ani mai târziu 



Howard Gardner

584 a murit de fapt în compania lui Lucy Mercer (devenită între timp 
Rutherfurd). Și, cu toate că nu s‑au găsit documente care să 
ateste nicio relație de natură fizică, unii cercetători cred acum că 
Eleanor a avut relații intime cu o serie de femei lesbiene și cel 
puțin unu sau doi bărbați heterosexuali mai tineri decât ea.

Cel de‑al doilea eveniment paroxistic a fost pe atât de spec‑
taculos public, pe cât primul fusese de dureros privat. În vara 
anului 1921, Franklin s‑a îmbolnăvit foarte grav de poliomielită 
și medicii se îndoiau că va mai putea merge vreodată. Mulți 
oameni, și mai ales mama lui, se așteptau ca Franklin să se 
retragă din viața publică și să rămână doar fermecătorul, deși 
paralizatul, nobil stăpân al reședinței din Hyde Park.

Eleanor s‑a aruncat cu uriașe resurse de energie și devotament 
în efortul recuperării lui Franklin. Cu probabil neintenționată 
ironie, ea a spus: „[Boala] m‑a făcut să stau pe picioarele mele în 
privința vieții soțului meu, a propriei mele vieți și a instruirii 
copiilor mei“.16 Era hotărâtă să facă tot ce‑i stă în putere pentru 
ca el să nu rămână invalid. Și, cu toate că avea o atitudine în cel 
mai bun caz ambivalentă față de viața politică publică, voia să 
se asigure că realizările lui Franklin vor fi păstrate și că el va 
avea posibilitatea să reintre în politică dacă aceasta era dorința 
lui. Eleanor a fost ajutată în toate aceste demersuri recuperatorii 
de jurnalistul Louis Howe, pe care familia Roosevelt îl știa de un 
deceniu. Howe a văzut geniu politic la Franklin și era devotat 
ideii ca acest politician democrat încă tânăr să‑și reia cariera 
magnific de promițătoare; totodată, Howe vedea în Eleanor o 
elevă silitoare, o prietenă și o susținătoare capabilă a lui Franklin.

Înainte de a studia viața lui Eleanor Roosevelt, presupuneam 
că mare parte din splendida ei carieră ca personalitate publică 
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585își avea originea într‑un soi de repetiție generală, efectuată în 
perioada mandatului lui Franklin ca guvernator al statului New 
Yor (1929–1933) și a primilor lui ani de președinție. Dar, odată 
ce examinezi datele concrete, devine limpede că Eleanor, așa 
cum a ajuns publicul s‑o cunoască în final, și‑a făcut apariția în 
prim‑plan la începutul anilor 1920 și, poate surprinzător, în 
perioada în care soțul ei era mult prea preocupat de boala lui și 
de efortul de recuperare, ca să‑l mai intereseze în mod deosebit 
treburile politice. În anii douăzeci a căpătat Eleanor deplina 
stăpânire a „domeniului serviciului public“.

Firește, Eleanor nu era nicidecum străină de scena politică. 
Familia Roosevelt avea de multă vreme o implicare activă, atât 
în New York (ramura din Hyde Park și cea din Oyster Bay), cât 
și la Washington. Eleanor fusese o soție de om politic și o 
observatoare a scenei în timp ce soțul îi era membru al parla‑
mentului statal, apoi asistent al secretarului de stat la Washington, 
iar apoi candidat fără succes (dar, în ultimă instanță, și fără 
urmări negative) la postul de vicepreședinte al țării, în 1920.

Acum însă, după ce se eliberase treptat de dominația soacrei, 
Eleanor Roosevelt putea să se arunce cu arme și bagaje în pro‑
cesul politic. Și exact așa a și făcut! În anii 1920, colaborând 
îndeaproape cu un impresionant grup de femei din New York, 
ea și‑a luat pe umeri multe probleme care ocupau întreg spectrul 
agendei legislative, începând cu sănătatea și locuințele și ter‑
minând cu protecția femeilor din clasa muncitoare.17 Eleanor 
Roosevelt și colaboratoarele ei nu doar că făceau pro grese în 
documentarea acțiunilor, organizarea întrunirilor publice și 
redactarea propunerilor legislative, ci se și sprijineau reciproc în 
plan personal. „Legături simple de muncă în comun și prietenie 
au ajutat multe femei implicate politic să facă față și să se lupte 



Howard Gardner

586 pentru schimbare și egalitate, într‑o lume pe care nu ele erau che‑
mate s‑o organizeze, o lume care le ridica permanent bariere.“18

Eleanor Roosevelt a ajuns totuși la concluzia că schimbările 
importante nu se pot aduce decât prin intermediul procesului 
politic, de la care femeile fuseseră în cea mai mare parte excluse. 
(Dreptul de vot pentru femei a devenit o realitate în 1920, cam 
în perioada celor două crize majore din viața ei.) Și așa a trecut 
Eleanor de la nivelul nonpartizanului Club al Femeilor din New 
York la încărcatele cercuri ale politicii Partidului Democrat din 
statul New York. Învățase cum să se documenteze de pe vremea 
când era o simplă colaboratoare; acum, îndrumată cu multă 
atenție de soțul ei și de Howe, a învățat (așa cum trebui s‑o facă 
și alți lideri dintr‑o democrație) cum să țină discursuri, să‑i 
curteze pe delegați și să numere voturi. Cu reticență, a învățat 
să devină directă, ba chiar vehementă, cu cei care dețineau 
puterea: „Pentru multe femei, și mă număr printre ele, e greu să 
le pese suficient de mult [de o problemă], încât să provoace 
dezacord sau sentimente neplăcute, dar eu am ajuns la concluzia 
că e un lucru care trebuie făcut o vreme, ca să ne putem dovedi 
tăria și să impunem respect față de dorințele noastre“.19

Interesul și motivația sunt importante, dar la fel sunt și 
abilitățile. După biografa Doris Kearns Goodwin, Eleanor a 
descoperit că posedă „o diversitate de însușiri de care nu avea 
habar — un remarcabil talent organizatoric, o judecată impe‑
cabilă, intuiție practică și o putere de rezistență uluitoare“.20 
Talentele ei au fost curând recunoscute de contemporani, ea 
deținând funcții importante într‑o serie de organizații nonpoli‑
tice și politice. Specialista în istorie Elizabeth Perry afirmă că 
„drept rezultat al experienței dobândite în rețelele politice 
de femei din orașul New York, devenise o personalitate publică 
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foarte multă lume“.21 S‑a sugerat chiar că în anii 1920 Eleanor 
era mai bine cunoscută decât formidabilul ei soț în cercurile 
politice newyorkeze.22

Și astfel Eleanor Roosevelt și‑a desăvârșit ucenicia în lumea 
politicii, devenind o figură politică semnificativă prin ea însăși. 
În ciuda faptului că fusese crescută să se gândească la propria 
persoană ca la ceva auxiliar, în concordanță cu concepția tradi‑
țională despre rolul femeii, ea începea să devină un actor major 
pe scena politică. Povestea inovatoare pe care ea o spunea celor 
cu care colabora — precum și publicului sceptic — era aceea că 
o femeie poate deveni un participant major în viața politică 
liberală și democrată; și a făcut mai mult decât să întrupeze 
perfect această poveste, cu fiecare an care trecea.

Paradoxal, cam în aceeaşi perioadă când Eleanor își desco‑
perise glasul și coordonatele politice, Franklin se simțea pregătit 
să se întoarcă pe scena politică. A fost o revenire mai mult decât 
remarcabilă! În 1928 era ales guvernator al statului New York, 
reales în 1930 cu o marjă covârșitoare, iar în alegerile preziden‑
țiale de răscruce din 1932 a înregistrat o victorie răsunătoare.

Fie că vorbim despre o perioadă de prosperitate (1928), de‑
presiune economică (1932), izolaționism (1936), frică de război 
(1940) sau conflict total (1944), Franklin s‑a arătat a fi o figură 
infinit atrăgătoare — în fapt, singular de charismatică — pentru 
alegătorii americani și, în tot mai mare măsură, un erou pentru 
mulți americani din străinătate. În continuare paralizat de la 
brâu în jos, el triumfase în fața bolii, iar această încredere în sine 
le‑a dat speranță milioanelor de indivizi care îl priveau. Deloc 
întâmplător, el era și un fin analist al scenei politice, un abil 
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iastru jongler intuitiv cu forțele politice, pe care se pricepea ca 
nimeni altul să le mențină în echilibru. Formidabilele lui calități 
native fuseseră completate printr‑un deceniu întreg de studiere 
atentă a realităților politice americane, făcând de‑acum din el 
figura politică desăvârșită a epocii sale.

Lui Eleanor, deși îi admira în mod evident lui Franklin 
abilitățile și învățase de la el cum să observe și să analizeze 
situațiile umane, victoriile lui politice nu‑i procurau decât foarte 
puțină plăcere. Era ca și cum i se întâmplau altcuiva, unei cu‑
noștințe întâmplătoare, și nu celui cu care ea alesese — o dată  
și încă o dată, și încă o dată, după două crize sfâșietoare — să‑și 
împartă viața. Un factor în această lipsă de tragere de inimă este 
acela că Eleanor, în pofida înzestrărilor sale, nu se bucura să aibă 
de‑a face cu talmeș‑balmeșul zgomotos al politicii, cu necesitatea 
de‑a fi mereu stăpân pe sine sau cu inevitabilul imperativ al 
secretomaniei și al manevrelor ascunse; și detesta activ genul de 
viață al unei soții de om politic american, căreia i se refuza (și i 
se refuză în continuare) orice pretenție la intimitate personală. 
După campania victorioasă a lui Franklin la fotoliul prezidențial, 
ea a declarat: „Nu mi‑am dorit niciodată să fiu o nevastă de 
președinte, și nu‑mi doresc nici acum“.23 Dar trebuie să mai fi 
fost la mijloc încă un factor. Mai mult decât probabil, Eleanor a 
fost atât de rănită în adâncul sufletului de răcirea relației cu 
soțul ei, încât nu mai putea simți nicio plăcere nemijlocită de 
pe urma realizărilor lui Franklin. Mai mulți observatori din 
afară au sugerat că Eleanor Roosevelt şi‑a redirijat însuflețirea 
pasionată pe care n‑o mai putea investi în soțul ei, personal, 
înspre misiunea căruia el îi era devotat și înspre multele cauze 
pe care amândoi le susțineau.24



Minți conducătoare n Eleanor Roosevelt

589Într‑adevăr, odată ce Franklin s‑a cuibărit confortabil în înal‑
tele funcții ale puterii executive, cărora li se dedica în totalitate, 
Eleanor s‑a luptat cu mult curaj să‑și construiască propria viață. 
Foarte importante pentru ea, la sfârșitul anilor 1920 și începutul 
anilor 1930, au fost activitățile pe care le putea socoti numai ale 
ei: conferințele pe care le susținea, ocazionalele emisiuni la radio 
și adoptarea unor cauze față de care se simțea personal apro‑
piată. A început să susțină prelegeri pe teme de literatură, istorie 
și evenimente curente la școala particulară de fete Todhunter 
din New York City. Fără îndoială, această activitate i‑a oferit 
șansa de a le transmite adolescentelor câteva din învățămintele 
câștigate în timpul propriei adolescențe de la școala Allenswood. 
Iar împreună cu două prietene apropiate, Nancy Cook și Marion 
Dickerman, și‑a construit o casă și o mică fabrică de mobilă în 
Val‑Kill Creek, la câțiva kilometri depărtare de conacul din 
Hyde Park. Aceste refugii geografice și spirituale au însemnat 
foarte mult pentru Eleanor, mai ales în momentele în care ea și 
soțul ei se aflau permanent sub lupa interesului public.

Atunci când Franklin a fost ales președinte, Eleanor devenise 
o cu totul altă persoană decât tânăra mamă și soție din 1910. 
Celor care o cunoșteau bine, ea le apărea nu doar ca politician 
în toată puterea cuvântului, ci și ca persoană independentă, care 
nu mai primea ordine de la soacră și nu îngenunchea în fața 
bărbatului ei. Era acum în stare să‑i trateze de la egal la egal pe 
cei cu care avea contact în plan personal și profesional. Din multe 
puncte de vedere, devenise urmașa spirituală a lui Souvreste și 
Howe, mai degrabă decât unul dintre multele vlăstare ale cla‑
nului Roosevelt. Acum, în cadrul a ceea ce a fost probabil cea 
mai mare provocare a vieții ei, ea a încercat să devină o primă 
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cre dincioasă propriilor principii, pe de alta.

Atunci când Franklin a depus jurământul ca președinte, pe 
4 martie 1933, în toiul celei mai nenorocite recesiuni economice 
prin care trecea țara, Eleanor n‑ar fi putut în niciun caz să anti‑
cipeze cum vor arăta următorii patru ani — și cu atât mai puțin 
următorii doisprezece! Știa că vrea să‑și păstreze o anume inde‑
pendență, dar înțelegea totodată că o asemenea autonomie se va 
dovedi iluzorie. Știa că i se va cere, firesc, să joace roluri sim‑
bolice — gazdă națională, figură reprezentativă a națiunii — și 
îi era groază de partea ritualică a noii sale misiuni. De asemenea, 
se temea că nu va mai putea să‑și aleagă problemele de care să 
se preocupe sau să‑și exprime public propriile opinii (altele decât 
cele ale soțului ei) în legătură cu probleme importante. În același 
timp, se prea poate să‑și fi dat seama că poziția ei aduce în mod 
inerent cu sine o anume putere, pe care va putea probabil s‑o 
canalizeze în direcții care aveau sens pentru ea personal.

Eleanor a cam bâjbâit la început. S‑a lansat în câteva inițiative 
publicistice, în presa scrisă și la radio, dar pe care le‑a abandonat 
până la urmă. S‑a oferit să fie secretara soțului ei, sugestie pe 
care el a avut înțelepciunea s‑o refuze. Și‑a asumat riscul de a 
susține prima conferință de presă organizată vreodată de o primă 
doamnă, participarea fiind restrânsă la doar câteva femei re‑
porter, și a constatat că platforma aceea de comunicare este 
eficientă. A căutat să evite Serviciile Secrete, ba chiar a ales 
trasee riscante de călătorie, în strădania de a‑și păstra un mini‑
mum de intimitate și autonomie.

Aceste eforturi au transmis spre public un mesaj foarte con‑
vingător. Exact la fel cum Franklin demonstrase că e dispus să 
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591pună în practică aproape orice fel de experiment care ar putea 
ajuta națiunea în aceste vremuri primejdioase, Eleanor a dat 
limpede de înțeles că nu se va mulțumi doar să facă figură 
frumoasă la ceremonii. Cel mai bine pregătită soție de preșe‑
dinte de la Abigail Adams încoace (deși acum am putea adăuga, 
probabil: cel mai bine pregătită până la Hillary Clinton), a fost 
clar hotărâtă să reprezinte o forță pozitivă la orizontul național. 
În silința de a construi acest rol, ea nu s‑a temut să se pună în 
situații stânjenitoare pentru sine — deși a avut extrem de multă 
grijă să nu‑l pună pe soțul ei în poziții jenante public.

Acea Eleanor Roosevelt care și‑a făcut apariția în anii 1930 a 
jucat cel puțin patru roluri distincte, fiecare cu mesajele sale 
caracteristice, și pe fiecare l‑a interpretat cu o considerabilă dis‑
tincție. În termenii studiului meu, Eleanor Roosevelt a fost un 
lider direct; și cu toate că poveștile ei nu erau în sine vizionare, 
identitatea ei și mijloacele prin care a transmis acele povești au 
fost cu certitudine inovatoare.

În primul rând, Eleanor Roosevelt a fost o susținătoare dârză 
a participării femeilor la guvernare. Atât fățiș, cât și în culise, ea 
a făcut lobby pentru includerea femeilor în poziții‑cheie și a 
depus eforturi tot atât de susținute pentru a se asigura că păre‑
rile femeilor vor ajunge să fie cunoscute și, în măsura posibili‑
tăților, să fie puse în practică. Chiar dacă rata de creștere a 
numărului de femei cu locuri de muncă înainta lent, mai multe 
dintre acestea au fost plasate în instituții guvernamentale, 
începând cu cele venerabile, cum ar fi serviciul de poștă, și ter‑
minând cu cele noi, cum ar fi Administrația Lucrărilor Publice. 
Cooptarea unor femei în comitetul pentru platforma Partidului 
Democrat în 1936, a fost numită de New York Times „cea mai 
mare lovitură pentru femei, de ani de zile“.25 Primul mesaj al lui 
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în roluri cu însemnătate“.

Un al doilea rol a fost cel de voce publică în numele proble‑
melor liberale. Eleanor Roosevelt a avut un acces fără precedent 
la mijloacele de comunicare în masă, pe care le‑a folosit din plin. 
Pe lângă conferințele de presă pe care le susținea periodic, ea a 
scris articole, cărți și, timp de mulți ani, a ținut o rubrică zilnică 
de comentarii intitulată „My Day“ care a apărut în 136 de ziare. 
America nu mai văzuse nicicând o femeie politician care să aibă 
o prezență publică atât de plină de forță — Eleanor Roosevelt a 
schimbat aproape de una singură mentalitatea publicului despre 
modul în care nevestele politicienilor puteau să cunoască opinia 
publică și cât de eficient puteau s‑o mobilizeze și s‑o influențeze, 
cu deosebire în ceea ce privește drepturile cetățenilor mai puțin 
privilegiați. Al doilea mesaj al ei a fost: „America trebuie să fie 
o națiune progresistă“.

Al treilea rol al ei a fost acela de avocat al poporului, care 
făcea lobby pe lângă diverse instituții ale administrației statului 
și servea drept agent de legătură între guvern și publicul larg. 
Parcurgând chiar şi o mică parte din corespondența pe care o 
primea, era alertată asupra unor probleme care contau pentru 
oameni și nu se dădea înapoi să susțină cauzele în care credea. 
Atunci când a auzit de politica îndoielnică a Agenției pentru 
Agricultură, ea l‑a sunat pe șeful acesteia și i‑a spus: „De ce să 
aruncăm toți acești porci în fluviul Mississippi, când sunt mii de 
oameni în țară care mor de foame?... De ce să nu le dăm lor car‑
nea, fără niciun ban?“26 De asemenea, a intervenit cu toată 
greutatea ca să urnească din loc anumite proiecte, începând cu 
Agenția Națională pentru Tineret și terminând cu o comuni‑
tate‑model denumită Arthursdale. Reporterița Mary Beard scria: 
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popular. În spatele porticului de la intrare, prima doamnă din 
țară ascultă cu indulgență fiecare caz care i se aduce în față“.27 
Cel de‑al treilea mesaj al lui Eleanor Roosevelt a fost: „Prima 
doamnă îi apără interesele americanului uitat de toți“.

Cel de‑al patrulea rol al lui Eleanor — poate cel mai important 
și, după toate probabilitățile, cel mai delicat — a fost acela de 
sfătuitor neoficial al soțului ei. Eleanor și‑a minimalizat întot‑
deauna importanța ca membră a „consiliului din bucătărie“, iar 
Franklin indubitabil și‑a folosit propria judecată în majoritatea 
problemelor. Mai mult decât atât, exact la fel cum Eleanor se 
prea poate să fi încercat să‑l preseze pe Franklin în favoarea 
uneia sau alteia din cauzele dragi sufletului ei, este evident că, 
de multe ori, Franklin punea mare preț pe adoptarea publică de 
către Eleanor, în privința unor probleme cum ar fi mai multe 
drepturi cetățenești pentru minorități, a unei poziții pe care el, 
dintr‑un motiv sau altul, nu‑și putea permite să și‑o asume.

Cu toate acestea, mai ales în primii ani de președinție ai lui 
Franklin — când experimentarea era regula, iar politicile interne 
aveau întâietate —, avem toate motivele să credem că Eleanor a 
reprezentat o voce cu greutate în discuțiile de cerc restrâns de la 
Casa Albă. Periodic și cu insistență, ea promova lucrurile în care 
credea, folosindu‑se de absolut fiecare ocazie, în cadru public 
sau privat, pentru a‑l convinge pe Franklin de meritele punctului 
ei de vedere. Rexford Tugwell, membru în grupul inițial de 
sfătuitori neoficiali ai președintelui Roosevelt, o spune fără 
înconjur:

Nimeni dintre cei care au văzut‑o vreodată pe Eleanor 
Roosevelt așezându‑se în fața soțului ei și uitându‑se fix în 
ochii lui [și spunându‑i] „Franklin, eu cred că tu ar trebui...“ 
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dată această experiență... Ar fi imposibil de spus cât de des și 
în ce măsură procesele de guvernământ ale Americii au fost 
întoarse într‑o nouă direcție din cauza perseverenței ei.28

Eleanor era membră a cabinetului, fără un portofoliu anume, 
deși probabil că deținea cel mai important portofoliu dintre 
toate: o vastă experiență de serviciu în interesul public. Eleanor 
și‑a formulat cel de‑al patrulea mesaj în felul următor:

[Franklin] poate că ar fi fost mai fericit cu o nevastă complet 
lipsită de simț critic. Eu nu am putut niciodată să fiu așa și el 
a trebuit să caute acest lucru la altcineva. Totuși, cred că măcar 
uneori am jucat un rol de pinten, chiar dacă acest pinten n‑a 
fost întotdeauna dorit sau bine‑venit. M‑am numărat printre 
cei care i‑au servit scopurile.29

Se cuvine subliniat, șaizeci de ani mai târziu, cât de stimată a 
fost Eleanor Roosevelt la vremea ei. În aproape toate sondajele 
de opinie, a ieșit cea mai admirată femeie din America și una 
dintre persoanele cele mai admirate, indiferent de sex, și, cel mai 
adesea, a fost de asemenea aleasă cea mai admirată femeie din 
lume. În 1939, două treimi din publicul american i‑au aprobat 
performanța ca primă doamnă și a fost periodic declarată una 
dintre personalitățile cu cea mai mare putere de influență de la 
Washington.30 Aceste cuantificări regulate, care au continuat 
până la moartea ei, nu au reflectat doar faptul că era foarte cu‑
noscută — tot așa erau și Regina Elizabeta a Angliei, Madame 
Cian Kai‑și sau alte prime doamne. Eleanor Roosevelt reușise să 
contopească rolul de soție susținătoare a consortului preziden‑
țial cu personalitatea unei femei independente care gândește cu 
mintea ei și care acționează conform propriilor convingeri. Chiar 
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admirația față de realizările ei. Ea nu a influențat doar convin‑
gerile oamenilor în legătură cu anumite grupuri și anumite 
probleme, ci și concepția lor despre rolurile pe care era permis 
să le îndeplinească o persoană care nu fusese aleasă prin vot de‑
mocratic și, pe deasupra, mai era și femeie.

Firește, Eleanor Roosevelt a fost vorbită și de rău — uneori ca 
mijloc de a‑l ataca pe soțul ei, dar alteori pentru că opiniile ei 
ferm exprimate sau comportamentul ei îi supărau pe cetățenii 
conservatori. Poveștile despre rolurile femeilor în administrația 
progresistă veneau să contrazică flagrant concepția larg răspân‑
dită — contrapovestea — că femeile nu trebuie să se amestece în 
politică sau că ar trebui să susțină fără murmur convingerile și 
programele soților lor. Cu unii obiectând în fața opiniilor lui 
Eleanor Roosevelt, cu alții obiectând în fața evidentelor ei abateri 
de la opiniile soțului ei și cu o a treia categorie deranjată de 
ambii factori, ea ne apare și ca o persoană mult‑criticată. Dar, 
pentru că nu s‑a dezis de sine, ea a sfârșit prin a lărgi concepțiile 
publicului despre ce poate realiza o femeie pe scena politică 
americană.

Evenimentele care aveau loc în Europa au ajuns până la urmă 
să pună surdină grijilor ambilor soți Roosevelt. Refacerea eco‑
nomică și reconstrucția socială acasă erau țeluri importante, dar 
păstrarea democrației într‑o lume amenințată de totalitarism a 
devenit preocuparea primordială. Criza mondială din ce în ce 
mai acută a dus la un al treilea, apoi la un al patrulea mandat 
pentru Franklin, ajungând să‑i ocupe acestuia întreaga atenție. 
Într‑un anumit sens, declanșarea celui de‑al Doilea Război Mon‑
dial le‑a dat lui Eleanor și Franklin posibilitatea să‑și unească 
eforturile într‑un mod pe care nu‑l mai afișaseră public până 



Howard Gardner

596 atunci. În ciuda înclinațiilor sale pacifiste, Eleanor a susținut cu 
putere efortul de război și a susținut cu zel politicile soțului ei. 
De asemenea, a fost convinsă, cu toată dorința ei personală de a 
fugi de lumina reflectoarelor, că el era singura persoană capabilă 
să conducă țara în vreme de război. Ea l‑a sprijinit în diverse 
moduri, făcând vizite epuizante pe front, pentru a susține 
moralul soldaților din Asia și Europa, și comportându‑se foarte 
bine în demersurile pe care Franklin nu le putea întreprinde, din 
cauza stării fizice.

Și totuși, relația personală dintre Eleanor și Franklin pare să 
se fi deteriorat și mai mult în ultimii lui ani de viață. Pe Eleanor 
o preocupaseră dintotdeauna în primul rând problemele de acasă; 
ea se temea că agenda națională radical modificată va împinge 
în plan secund cauzele dragi sufletului ei și îi va limita accesul 
la atenția președintelui. Într‑adevăr, Franklin avea din ce în ce 
mai puțin timp și mai puțină răbdare pentru vederile sociale ale 
lui Eleanor, care continuau să fie de departe mult mai liberale 
decât ale lui. El era atât de ocupat cu efortul de război, încât nu‑i 
rămânea prea mult timp pentru viața de familie — până și copiii 
lui trebuia să‑și stabilească dinainte o întâlnire dacă voiau să‑l 
vadă. Și, precum am spus deja, el a continuat să se bucure de 
com pania altor femei. Eleanor a adus ajustările necesare în pro‑
pria activitate de lobby, lăsând pe locul al doilea preocupările de 
politică internă și concentrându‑se pe efortul de război, dar 
a con tinuat să acorde cea mai mare atenție sorții nenorocite a 
celor dezavantajați, fie ei de acasă sau din străinătate.

Atunci când conduci o instituție deja consacrată, poți presu‑
pune o anume constanță în program și în modul de funcționare. 
Cei care nu dispun de autoritate într‑o astfel de instituție cons‑
tată că nu dispun de aproape nicio putere de control asupra 
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mai mult sau mai puțin radical, dacă vor să‑și păstreze cât de cât 
un auditoriu și să exercite un oarecare efect asupra publicului. 
Cu un instinct politic solid, Eleanor a știut să facă sinteza între 
preocupările ei perene și prioritățile nou apărute ale războiului. 
În paralel cu munca neobosită depusă în sprijinul victoriei pe 
front, ea și‑a concentrat energiile în folosul a două grupuri 
principale. În primul rând, s‑a luptat să se asigure că femeile 
sunt participante active la toate aspectele producției de război, 
că munca le este recunoscută și răsplătită așa cum se cuvine și 
că se bucură la rândul lor de sprijin în rolurile lor suplimentare 
și extenuante ca mame și soții care se îngrijesc de gospodărie. 
În al doilea rând, s‑a luptat cu tot atâta energie pentru dreptul 
negrilor americani de a face parte din forțele armate și de a fi 
tratați ca americani, fără nicio restricție, atât la ei acasă, cât și la 
locul de muncă și în spațiile publice. A existat o puternică 
rezistență împotriva ambelor cauze, mai ales printre cei care 
adoptau o viziune exclu zivă asupra Americii. Paradoxal, 
presiunile în direcția lansării unui „război total“ se poate să fi 
determinat, mai mult decât oricare alt factor, progresul în 
privința statutului social al acestor două grupuri. Eleanor are un 
merit uriaș, pentru perseverența ei în susținerea acestor două 
cauze, foarte adesea nepopulare.

Când Franklin a murit, în 1945, Eleanor a făcut doliul pen tru 
țară, dar ea personal a părut remarcabil de puțin atinsă. După pro‑
pria declarație, a avut de‑a dreptul un „sentiment impersonal“ 
când a aflat de moartea lui, referindu‑se în schimb la „tristețea 
tuturor oamenilor în ochii cărora bărbatul care acum zace mort, 
și care s‑a întâmplat să‑mi fie soț, a reprezentat un simbol al 
curajului și al tăriei de caracter“.31 Apoi a continuat: „Îmi pare 
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decât pentru noi înșine“.32 Iar atunci când Harry Truman, pre‑
ședintele nou‑instalat, a întrebat‑o ce poate face pentru ea, Eleanor 
i‑a răspuns: „Există ceva ce‑am putea face noi pentru dumnea‑
voastră? Pentru că dumneavoastră sunteți acum la ananghie“.33

După moartea lui Franklin, Eleanor se aștepta, fără discuție — 
și poate chiar își dorea — să se întoarcă la o existență mai ano‑
nimă, privată, în ținutul Dutchess mult îndrăgit, împodobită cu 
ocazionale călătorii în străinătate și vacanțe periodice cu copiii 
și nepoții ei. Ea i‑a spus unui reporter că „povestea s‑a termi‑
nat“34 și, conform relatării lui Henry Morgenthau Jr., s‑a întrebat 
dacă „acum, că sunt doar văduva președintelui, va mai vrea 
cine va să audă ce am de spus“.35 La fel cum Eleanor n‑a avut 
habar cât de anevoioasă îi va fi viața de primă doamnă, s‑a înșe‑
lat în totalitate asupra rolului și influenței pe care urma să le 
exercite în ultimii ei șaptesprezece ani de viață.

Cam în același timp în care George C. Marshall era chemat 
de la pensie ca să‑și servească țara în Extremul Orient, Eleanor 
Roosevelt a fost rugată de președintele Truman să facă parte din 
prima delegație a Statelor Unite la Organizația Națiunilor Unite. 
Dat fiind că urma să fie unicul delegat femeie, această alegere 
era o onoare singulară, în aceeași măsură în care era și o pro‑
vocare ambițioasă. Ea a comentat: „Dacă nu reușeam să fiu un 
delegat util, nu se va socoti doar că am eșuat în calitatea mea de 
persoană individuală, ci și că toate femeile sunt incapabile și nu 
vor mai exista prea multe șanse pe viitor ca alte femei să fie 
chemate să‑și slujească țara“.36 Eleanor Roosevelt a avut o per‑
formanță remarcabilă în această postură timp de mulți ani, atât 
pe durata administrației Truman, cât și pe cea a administrației 
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s‑a măsurat nu o dată cu temutul delegat al Uniunii Sovietice, 
Andrei Vîșinski. Cu deosebire notabilă a fost prestația ei ca 
membră a Comisiei pentru Drepturile Omului, unde s‑a luptat 
fără odihnă în favoarea unei declarații a drepturilor universale 
ale omului. Contribuția ei a fost remarcată atunci când „delegații 
s‑au ridicat în picioare ca s‑o ovaționeze pe femeia care, mai 
mult decât oricine altcineva, ajunsese să simbolizeze cauza drep‑
turilor omului peste tot în lume“.

Eleanor Roosevelt a adoptat multe alte cauze, dincolo de 
această poziție oficială. Personaj obișnuit în mass‑media ameri‑
cane, ea a adăugat aparițiile televizate la îndelungata ei colabo‑
rare cu presa scrisă și radioul. Nu s‑a ferit de controversele care 
au vuit în jurul recunoașterii statului Israel și al isteriei anti‑
comu niste de la sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950. S‑a 
implicat în confruntări publice pe asemenea teme fierbinți, 
deosebit de încărcate emoțional, cu conservatorul cardinal 
Francis Spellman și cu jurnalistul de extremă‑dreapta Westbrook 
Pegler. Conform istoricului William Chafe: „În lungi scrisori 
către președintele Truman, ea a implorat Administrația să gră‑
bească adoptarea legislației privind drepturile civile, să nu des‑
ființeze Comisia pentru Practici Loiale de Muncă, să elaboreze 
o politică externă aptă să facă față necesităților altor națiuni și să 
depună eforturi în direcția unui sistem mondial în care bombele 
atomice vor înceta să mai fie monedă de negociere în relațiile 
internaționale“.37 Deși toate aceste idei nu erau numai ale ei — în 
fapt, erau chestiuni pe care le împărtășea cu alți gânditori libe‑
rali, ca Robert Maynard Hutchins și Margaret Mead —, combi‑
nația de faimă, convingere evidentă, tenacitate și știință de acțiune 
politică a făcut din ea un foarte eficient lider direct.
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mă doamnă s‑a implicat cu toată seriozitatea în activitatea 
politică a Partidului Democrat la nivel de oraș, la nivel de stat și 
la cel național. Era bine informată și foarte respectată, și îi păsa 
enorm, din tot sufletul, de cine conducea partidul și de cine 
conducea națiunea. Ea a avut o relație ambiguă, când caldă, 
când rece, cu președintele Truman; s‑a războit în repetate rân‑
duri cu șefii Societății Tammany, „mașinăria de control“ din 
New York a organizației Partidului Democrat; s‑a distanțat încet, 
încet de fostul vicepreședinte Henry Wallace; a trădat un anume 
sentiment de antipatie față de Eisenhower și Nixon; și la început 
a manifestat scepticism în privința lui John Kennedy. A fost o 
membră extrem de vizibilă și de influentă a noului grup refor‑
mist din epocă, Americanii pentru Acțiune Democrată, la fi‑
nanțarea căruia a contribuit printre primii. Multe personalități 
politice au apelat la ea pentru sfaturi și mediere; era în mod 
evident „bătrâna doamnă“ a Partidului Democrat, dacă nu chiar 
„sufle tul“ lui.

Dar figura centrală din viața politică postbelică a lui Eleanor 
Roosevelt a fost Adlai Stevenson, guvernatorul statului Illinois, 
pe care ea l‑a susținut în prima lui tentativă de a deveni pre‑
ședintele Americii, în 1952; s‑a luptat vitejește pentru el în 1956 
și a încercat să‑i obțină nominalizarea drept candidat, pentru a 
treia oară, al Partidului Democrat, în 1960. Îi era drag modul 
de a fi al lui Stevenson și aprecia din toată inima mesajele lui 
mondialiste, în stil Noua Orientare*. Într‑adevăr, pasiunea cu 
care Eleanor l‑a susținut pe patricianul Stevenson, absolvent de 
Groton‑Princeton, contrastează izbitor cu opiniile ei distanțate 

* New Deal — o serie de programe economice adoptate în Statele Unite între anii 1933 
şi 1936. (N.red.)
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601față de candidatura patricianului Franklin Roosevelt, de ase‑
menea absolvent de Groton‑Harvard.

În viața ei publică de după moartea lui Franklin, Eleanor a 
continuat să transmită și să întrupeze mesajele principale ale 
anilor anteriori. Au existat totuși două mari deosebiri: putea 
vorbi cu propriul glas, fără a trebui să se teamă de efectul pe 
care cuvintele ei l‑ar putea avea asaupra carierei soțului ei; și în 
tot mai mare măsură și‑a concentrat energia asupra scenei 
mondiale. De fapt, putem vorbi despre o schimbare majoră în 
anii din urmă ai carierei lui Eleanor, căci ea a ajuns să se adreseze 
unui auditoriu mult mai vast, pe probleme atât de interes mon‑
dial, cât și de interes național. Eleanor a continuat să aducă în 
atenție rolul femeilor în politică, nevoia de politici progresiste și 
obligația de a‑i ajuta pe cei defavorizați; dar a vorbit și despre 
nou‑apărutele probleme ale dezarmării, sărăciei și foametei din 
lume. Exact la fel cum se întâmplase în timpul președinției lui 
Franklin Roosevelt, ea a continuat să le stea ca un spin în coastă 
liderilor politici mai puțin aventuroși, precum și celor care 
preferau ca lucrurile să rămână așa cum erau.

Eleanor Roosevelt a încetinit motoarele după cea de‑a șapte‑
zeci și cincea aniversare, murind, după o lungă suferință, în 
toamna anului 1962. Până la sfârșit, a rămas cel mai vizibil 
simbol al Noii Orientări și, în multe privințe, întruparea cea mai 
însemnată a moștenirii lăsate de soțul ei. În cursul unei cere‑
monii de comemorare, prietenul ei, Stevenson, a pus o întrebare 
care se afla probabil în mintea multor americani: „Ce altă ființă 
umană a atins și a transformat existențele unui număr atât de 
mare de oameni? Ce alt mod mai bun există de a măsura im‑
pactul vieții cuiva?“38 Editorialistul Raymond Clapper a numit‑o, 
pur și simplu, „cea mai influentă femeie a timpurilor noastre“.39
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influență. Deși presată uneori să candideze, Eleanor Roosevelt a 
evitat orice fel de funcție oficială în care să fi fost aleasă prin vot; 
prin urmare, nu era în măsură să emită ordine sau să exercite 
vreo autoritate formală. Înrâurirea pe care a avut‑o la vremea ei, 
oricare ar fi fost ea, a provenit din caracterul persuasiv al vor‑
belor ei și din mesajele pe care ea le‑a întrupat prin modul cum 
a trăit.

Eu consider că eficiența durabilă a lui Eleanor Roosevelt 
derivă din trei mesaje, pe care ea le‑a întruchipat în aceeași 
măsură în care le‑a exprimat prin vorbe. Deși înzestrată din start 
cu privilegiu și bogăție, ea le‑a apărut celorlalți ca fiind o 
persoană foarte obișnuită: comună ca înfățișare fizică și apariție 
vestimentară, comună în vorbire (chiar dacă având o voce 
straniu de ascuțită). Sfidând concepția că liderii trebuie, cumva, 
să arate „ca niște lideri“, ea i‑a convins pe oameni că orice 
individ poate exercita influență:

Cam singura valoare pe care povestea vieții mele ar putea 
s‑o aibă este aceea de a arăta că orice om poate, chiar și fără 
calități deosebite, să depășească orice obstacol care poate părea 
insurmontabil... În ciuda unei lipse de talente speciale, poți 
găsi un mod prin care să trăiești amplu și deplin40... Eu n‑am 
avut decât trei însușiri: am fost viu interesată, am primit orice 
provocare și am acceptat orice ocazie de a învăța mai mult, și 
am avut rezerve uriașe de energie și autodisciplină.41

Și a spus odată: „Eu chiar cred că și numai câțiva oameni, 
dacă vor să înțeleagă, să ajute și să facă ceea ce este corect pentru 
cei mulți, și nu pentru cei puțini, pot fi de ajutor“.42

Nicăieri în altă parte n‑a fost mai manifestă această juxtapu‑
nere a obișnuitului cu extraordinarul decât în rubrica zilnică de 
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douăzeci și șase de ani. Își pregătea zilnic articolul, ea însăși 
luându‑și o singură pauză de patru zile, în 1945, când soțul ei a 
murit. Articolul era adesea unul mundan, descriind impresiile 
lui Eleanor despre un oraș pe care îl vizita pentru prima oară, 
evenimentele de la vreo reuniune cu nimic ieșită din comun sau 
experiențele ei obişnuite cu familia și prietenii. Multe dintre 
ideile exprimate erau simple, familiare, și, odată cu trecerea 
timpului, sinceri să fim, chiar banale. Amestecate printre ele, în 
mod imprevizibil, erau întâlniri fascinante cu oameni celebri, 
precum și reflecții percutante și memorabile (dar și de natură să 
iște controverse) despre probleme de cea mai mare însemnătate. 
Puțini ar fi fost în stare să scrie o asemenea rubrică; iar Eleanor 
Roosevelt a făcut‑o cu evidentă sinceritate și cu o dorință de a le 
lărgi orizontul concetățenilor ei — inclusiv pre ședintelui țării.

Rubrica de ziar i‑a oferit lui Eleanor Roosevelt un canal unic 
de comunicare cu publicul. Mulți oameni i‑au scris și ea răs‑
pundea adeseori în persoană sau prin articolul de ziar. În paralel 
cu faptul că ajuta la atragerea atenției asupra unor probleme, 
participând astfel la modelarea opiniei publice americane, tot 
atât de adevărat este, fără îndoială, că acest „colocviu public“ 
fără precedent a adus și el în atenția lui Eleanor Roosevelt alte 
probleme, influențând prin aceasta mesajele pe care ea le trans‑
mitea altora. Pe toată durata vieții ei, capacitatea de a asculta, de 
a observa și de a învăța din ceea ce remarcase i‑a facilitat lui 
Eleanor dezvoltarea; n‑a fost deloc un accident că Franklin 
o numea „ochii și urechile“ lui.43

Și alții au confirmat descrierea lui Eleanor Roosevelt ca fiind 
extraordinarul deghizat în obișnuit. Editorialistul Bruce Bliven 
scria în New Republic: „Am sentimentul că țării ca întreg îi place 
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rubrica ei — prietenoasă, fără pretenții, posedând o inepuizabilă 
vitalitate, un vast interes față de tot soiul de oameni și dorința 
omenească de a‑i vedea trăind în bunăstare“.44 Iar un pescar din 
Gloucester a rezumat odată astfel efectul exercitat de Eleanor 
Roosevelt: „Nu e împopoțonată și nu i‑e frică să vorbească“.45

De asemenea, Eleanor Roosevelt a întrupat inovatorul mesaj 
că o femeie poate gândi independent și poate acționa inde‑
pendent în viață, dar fără a face acest lucru în mod sfidător, așa 
încât să‑și înstrăineze marea masă a populației. Mulți au fost cei 
care au pus la îndoială vreuna din declarațiile sau convingerile 
ei pe parcursul lungii ei cariere; dar modul în care ea s‑a com‑
portat, respectul pe care l‑a arătat celorlalți (inclusiv membri ai 
numeroasei și adeseori dificilei sale familii) și sensibilitatea ei la 
atmosfera timpului i‑au transformat pe mulți sceptici în credin‑
cioși — sau măcar în niște critici toleranți.

Un ultim mesaj este cu deosebire potrivit pentru liderul unui 
grup nondominant în societate: să te străduiești din răsputeri să 
îi ajuți pe cei care au o soartă mai puțin fericită. Lui Eleanor 
Roosevelt chiar i‑a păsat de oameni, cu adevărat, și i‑a păsat 
îndeosebi de cei săraci și năpăstuiți, de cei împinși la marginea 
societății și lipsiți de drepturi: negri, locuitorii țărilor din Lumea 
a Treia, tineri, evrei, femei. Ea nu a ajuns în mod natural la ase‑
menea atitudini, căci mulți dintre membrii clasei ei erau snobi, 
iar despre comentariile din tinerețe se poate spune că‑i trădau 
prejudecățile specifice originii sociale. Dar nici n‑ar fi putut 
vorbi vreodată în numele celor nevoiași — se simțea inevitabil 
o notă de noblesse oblige în ceea ce spunea ea. Totuși, întotdeauna 
atentă la mesajele celorlalți, Eleanor Roosevelt a fost capabilă  
să depășească spiritul de castă al cercului propriu, precum și 
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al celor care nu‑și puteau susține singuri cauza. Intuițiile ei se 
bazau pe propria experiență. Cum bine spunea un observator: 
„Nenorocirile din viața personală, pe care a reușit să le surmon‑
teze, o învățaseră că, deși momentele de stres și pericol te pot 
paraliza și te pot distruge, în același timp ele te pot elibera și te 
pot face mai puternic... Ceea ce deosebea asemenea apeluri la 
bunăvoință și altruism de sentimentalismul dulceag era înțe‑
legerea psihologică din spatele lor“.46

Capacitatea de a învăța din propriile experiențe este vitală 
pentru orice lider, dar cu atât mai mult pentru cineva care nu are 
modele pe care să le urmeze, sau are prea puține, și căruia îi 
lipsește o organizație pe care să se sprijine. Spre deosebire de 
liderii instituționali ca George Marshall sau Papa Ioan, Eleanor 
Roosevelt a fost la propriu pusă în situația de a se inventa pe 
sine și de a‑și construi din temelii poveștile spuse. Ea nu putea 
face acest lucru decât urmărind cu mare atenție semnificația 
experiențelor sale zilnice și a reacțiilor celorlalți la ceea ce 
spunea ea, și descriind public lucrurile astfel aflate. Așa cum 
remarcam, ea a trebuit să se reinventeze în mai multe rânduri. 
Majoritatea americanilor au apreciat măsura în care prima 
doamnă a reușit să‑și depășească prejudecățile din trecut și 
faptul că se adresa altor grupuri, și se ocupa de noi probleme 
și evenimente, judecându‑le după cât de vrednice de atenție 
erau. Exemplul ei le‑a dat curaj multora să caute să‑și depă‑
șească limitele.

Pentru că oamenii au simțit că Eleanor Roosevelt era sin‑
ceră — că bunătatea făcea parte din modul ei de viață și că  
o interesa caracterul uman al celor cu care se întovărășea, nici‑
decum poziția lor socială —, ea a influențat enorm opinia publică 
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a și făcut ceea ce spunea. De exemplu, și‑a dat demisia din Aso‑
ciația Fiicelor Revoluției Americane atunci când acea orga nizație 
a refuzat să‑i permită lui Marian Anderson, cântă reața neagră 
de operă, să cânte în Sala Constituției în 1939.47 Adlai Stevenson, 
în tributul său memorial, a subliniat că „ea a mers în cartierele 
mizere și în ghetourile acestei lumi, dar nu în vizite de inspecție... 
ci ca un om care nu se poate simți mulțumit de sine atunci când 
altora le e foame“.48 Un istoric observa că „iarăși și iarăși, ea răs‑
pundea la rugămințile fierbinți de ajutor fie cu o scrisoare plină 
de căldură, fie cu o observație la adresa organului federal care 
neglija să ia măsuri, fie cu o verificare personală... Se dăruia 
emoțional chiar și corespon denților foarte îndepărtați, care 
simțeau, cumva, disponibilitatea ei de a le asculta doleanțele“.49

Deși Eleanor Roosevelt era cam moralistă și adopta în mod 
natural rolul de dascăl, dacă nu chiar pe cel de predicator, nu 
făcea pe sfânta și îi trata pe cei din jur cu toată sinceritatea ca pe 
ființe umane. O des repetată istorioară, deși probabil neade vă‑
rată, ilustrează în mod edificator sentimentele ei față de ceilalți. 
Într‑una din călătoriile întreprinse în timpul războiului, Eleanor 
Roosevelt a împărțit prânzul la cantină cu niște marinari. Unul 
mai tinerel și mai imprudent a lăsat să‑i scape o înjurătură. 
La care ea, întrerupând tăcerea stânjenitoare care se lăsase, a spus 
cu glas tare: „N‑ai auzit ce‑a zis omul? Unde mă‑sa e sarea?“

Poveștile majore ale lui Eleanor Roosevelt erau unele ample 
și cuprinzătoare, care căutau să ajungă la categorii umane mai 
largi, dincolo de granițele cercurilor sociale mărginite. Întruchi‑
pată în poveștile esențiale pe care ea le spunea era concepția că 
nu ai nevoie de niște puteri speciale ca să‑i inspiri pe alții, că 
poți să‑ți îndeplinești atribuțiile prescrise de cutuma socială și 
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să înveți din propriile greșeli și din îngustimea vederilor grupu‑
lui căruia îi aparții și că favorizații de soartă trebuie să vină în 
ajutorul celor dezavantajați. Sfidând egoismul și izolarea, 
Eleanor Roosevelt s‑a adresat imboldurilor mai generoase ale 
oamenilor și, de multe ori, a obținut o reacție demnă de laudă. 
Și pentru fiecare individ din țară care s‑ar fi putut să fie ofensat 
de acest atac nemilos la adresa individualismului fără frâu (și au 
fost momente când oameni ca președintele Dwight Eisenhower 
s‑au considerat amenințați sau deranjați de cuvintele și atitu‑
dinile lui Eleanor Roosevelt), mulți alții din colțuri îndepărtate 
ale lumii au apreciat această recunoaștere a faptului că toți 
suntem, în esență, cetățeni ai aceleiași lumi.

În anul de după moartea lui Eleanor Roosevelt, scriitoarea și 
activista Betty Friedan a publicat The Feminine Mystique, o carte 
despre care se spune adeseori că ar fi salva de deschidere a 
epocii moderne feministe. Dacă ar fi să căutăm pe cineva care 
ocupă același loc în cadrul mișcării feministe ca locul ocupat de 
Martin Luther King Jr. în sânul comunității afro‑americane, 
probabil că ar trebui să ne orientăm spre figuri mai recente 
decât Eleanor Roosevelt. Ea nu s‑a apropiat decât foarte încet de 
preocupările feministe, chiar și de acelea care, privite re trospec‑
tiv, par să fie relativ necontroversate, cum ar fi dreptul de vot al 
femeilor. Multe din atitudinile ei față de rolurile femeilor și față 
de psihicul feminin ne apar astăzi ca depășite, fiind supuse unui 
tir al controverselor încă din timpul vieții ei.

Totuși, eu mă simt încrezător atunci când o aleg pe Eleanor 
Roosevelt să stea alături de Margaret Thatcher și de Margaret 
Mead, ca femeie care a jucat un rol capital pentru conștientizarea 
de către femei a rolurilor pe care pot și vor să le joace în viață (și 
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a femeilor), în gradul sporit în care acest fenomen s‑a produs  
în multe din țările lumii pe parcursul secolului XX. Eleanor 
Roosevelt le‑a vorbit femeilor și a vorbit despre femei într‑un 
mod pe care auditoriile din vremea ei îl receptau ca fiind logic 
și firesc. Reflectând asupra dimensiunilor leadershipului, ea a 
spus: „Femeile care sunt doritoare să devină lideri trebuie să 
iasă în evidență și să devină ținta unui tir susținut. Din ce în ce 
mai multe dintre ele o vor face și din ce în ce mai multe trebuie 
s‑o facă... Fiecare femeie politician trebuie să‑și lase pielea să se 
îngroașe cât platoșa de rinocer“.50 Iar prin încercările ei de  
a combina rolul de soție și mamă cu cel de femeie care are o 
minte independentă, un spirit liber și propriile opțiuni în ceea 
ce privește o carieră profesională, ea reprezintă un exemplu pe 
care e greu să‑l mai perfecționeze cineva, chiar și în ziua de azi.
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