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Prefaţă
Acest text care are menirea de a introduce cititorul în
intimitatea unei cercetări ştiintifice, urmează, în cea mai mare
măsură, conţinutul referatului nostru, prilejuit de susţinerea
publică a tezei de doctorat a autoarei cărţii prezente, Ana
Frunză. Considerăm că abordarea, inevitabil "tehnică", adică,
analiza tezei după regulile standardizate ale instituţiei
doctoratului, nu poate strica în nici un fel, din contra.
Încă de la începutul acestui referat, dorim să arătăm că,
acceptând să fim membru al comisiei pentru o asemenea temă,
interesul nostru cognitiv a fost mare. Motivul este simplu şi-l
dezvăluim imediat: în cele mai multe cazuri, tema expertizei
etice este analizată în cuprinsul larg al eticilor eplicate şi nu în
relaţie cu abordarea deconstructivă a valorilor etice, cum se
întâmplă explicit şi programatic în teza doamnei Ana Frunză.
Acest mesaj intelectual de a nu merge pe căi bătătorite ne-a
trezit curiozitatea. Oricum, după ce am citit şi recitit teza,
suntem în postura de a formula atât judecăţi de tip descriptiv
asupra acestui studiu ştiinţific, cât şi de asemena, judecăţi de
valoare asupra tezei, în conformitate cu standardele solicitate
de instituţia doctoratului în varianta Bologna.
Canonic, ar trebui să plecăm de la palierul descriptiv,
dar în această anume situaţie, considerăm că putem face o
excepţie de la regula întocmirii unui referat şi să lansăm, chiar
de la debutul referatului nostru, o judecată de apreciere
valorică, fără nici un dubiu, pozitivă. În acest sens, vom afirma
clar şi ferm ca ne aflăm în situaţia rară şi fericită, aceea de a
consemna o deplină reuşită academică.
O atare apreciere se cuvine a fi argumentată şi, ca atare,
în cele ce urmează aşa ceva vom întreprinde. În privinţa
delimitării şi limitării obiectului investigaţiei, constatăm
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următoarele: autoarea nu bâjbâie nici un moment în căutarea
obiectului.
Astfel, încă din Introducere se afirmă explicit că
elementul central al lucrării este reprezentat de procesul
deconstructiv al valorilor etice constitutive ale practicilor din
serviciile sociale, din perspectiva diverselor abordări ale
expertizei etice (p. 13). Aşa cum se procedează în mod curent,
într-o lucrare ştiinţifică, autoarea dedică partea primă lămuririi
aprofundate a sintagmei “deconstrucţia valorilor etice”, în
cuprinsul a patru capitole.
În primele pagini sunt analizate accepţiile conferite
metodei deconstrucţiei, de autori precum Jean-François
Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault: “prin deconstrucţie,
autorii citaţi înţeleg o înlocuire a realităţii ca fenomen pentru
conştiinţă, în sens fenomenologic, cu analiza logică a limbajului
care descrie fenomenul, considerând că funcţiile sintactice
existente în limbaj, reconstruiesc realitatea ca experienţă
comunicativă pentru individul cunoscător” (p. 22). Mai precis:
autoarea a pornit în procesul deconstructiv de la o metodologie
filosofică încadrată în două registre, cel al semioticii, dar şi cel a
fenomenologiei sociale.
De altfel, atunci când autoarea întreprinde judecăţi
sintetice asupra propriului său demers va remarca în acest sens
că “structura lucrării permite evidenţierea abordării semiotice a
valorilor etice centrale alese spre a fi deconstruite”, iar
”caracterul fenomenologic al abordării poate fi evidenţiat de
ancorarea valorilor etice în semnificaţia lor, pentru conştiinţa
umană, din perspectiva relaţiei: individ - Celălalt“ (p. 233). De
asemenea, trebuie să remarcăm faptul că, pentru autoare,
analiza întreprinsă, nu s-a limitat la simpla deconstrucţie în
sensul derridian, ci aceasta a urmărit mai departe
“reconstrucţia noilor povestiri despre realitatea socială”,
poveşti, naraţiuni, în fond, specifice societăţii contemporane
(p. 233). Cum a procedat autoarea? În urma unei abordări
semiotice a construit un model de deconstrucţie a unor
8
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metapovestiri referitoare la valori constitutive ale societăţii
occidentale, precum libertatea, datoria, caritatea, dreptatea.
Pentru prima valoare – libertatea – paşii urmaţi în
deconstrucţie pleacă, evident, de la Immanuel Kant, se
continuă cu Lawrence Kohlberg, Carl Rogers, Jurgen
Habermas, pentru a se ajunge la Emmanuel Levinas. Excelente
sub aspectul coerenţei şi consistenţei demersului mi se par
paragrafele din interiorul capitolului “Deconstrucţia libertăţii în
autonomie” (pp. 31- 58): 1.1. Autonomia relaţională. Teoria
agentului moral; 1.2. Autonomia ca proces stadial în dezvoltarea morală;
1.3. Autonomia ca autodezvoltare
psihosocială prin „tendinţa
actualizantă”; 1.4. Reponsabilitatea social-morală faţă de autonomia
individului. În toate aceste rânduri, este prezentă conexiunea:
valoarea deconstruită – libertatea în autonomie – cu practica
asistenţei sociale şi a expertizei etice. În context, oferim un
singur exemplu de raţionament oferit de autoare: “Noi optăm
pentru un construcţionism moderat, care ţine cont de ideea lui
Habermas, conform căreia acţiunea comunicativă are ca scop
obţinerea consensului interpretativ. Noi preferăm să plasăm
autonomia în însăşi acţiunea comunicativă ca proces de
obţinere a consensului […] Serviciile sociale prin natura lor ar
trebui să vizeze crearea autonomiei relaţionale a beneficiarului.
Autonomia relaţională a beneficiarului reprezintă capacitatea
acestuia de a a acţiona autonom în spaţiul social” (p. 37).
În opinia noastră, partea cea mai bine structurată
ideatic şi argumentativ a lucrării se suprapune capitolului 2.
Deconstrucţia datoriei şi a carităţii în responsabilitate (pp. 59 -93), în
deosebi 2.1.3. Responsabilitatea în etica grijii, dar mai ales 2.2.
Caritatea, de la valoarea creştină la valoare a practcilor profesionalizate
(pp.86-93). Ultimul paragraf menţionat depune şi o mărturie
despre felul în care autoarea a înţeles să efectueze o veritabilă
activitate ştiinţifică şi publicistică în timpul stagiului doctoral de
sub coordonarea Profesoarei Carmen COZMA (vezi şi în acest
sens şi onestitatea intelectuală de care dă dovadă autoarea prin
Nota 120, p. 86, când consemnează coautorul articolului
9
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„Deconstruction of Charity. Postmodern Ethical Approaches”,
Journal for the Study of Religions and Ideologies, (12)36,
Winter 2013: 72-99.
Şi în acest caz dorim să remarcăm un pasaj semnificativ
al lucrării, prin care se vede cât de adecvate sunt cele două
paliere ale acesteia: deconstrucţia valorilor şi expertiza socială şi
etică: „considerăm că politicile care vizează bunăstarea
reprezintă o secularizare a carităţii, menţinându-se într-o
paradigmă paternalistă a îngrijirii, ideologia statului bunăstării
fiind o aplicare a teoriilor dreptăţii sociale [...] Secularizarea
carităţii transferă sarcina îngrijirii categoriilor defavorizate de pe
seama individului virtuos, pe cea a statului responsabil faţă de
cetăţenii săi. Compasiunea faţă de categoriile defavorizate
devine solidaritate socială” (p. 89).
Capitolul patru al primei părţi intitulat Valori etice în
practica serviciilor sociale (pp. 123- 132) cu paragraful 4.1. Asistenţa
socială între etică aplicată şi pragmatică socială, reprezintă cea mai
potrivită trecere între tema deconstrucţiei valorilor etice şi tema
expertizei etice.
Daca Frederic Reamer este amintit cu definiţia
supervizării de etică, de la pagina 15 (vezi apoi şi p. 136, p. 189,
ş.a), Bruce Weinstein, cu al său studiu din 1994 „The Possibility
of Ethical Expertise” este analizat cu cele patru direcţii de
definire a expertizei etice, la p. 141 şi următoarele. Oricum în
această sectiune a lucrării, autoarea a expus în linii esenţiale (nu
doar a creionat cum afirmă modest la p.181) un model de
expertiză, numit “supervizare de etică” (vezi în acest sens şi fig.
4.1 de la pagina 176). Acest model are ca punct de plecare
supervizarea, aşa cum aceasta apare în modelul expertizei etice
în serviciile sociale, propus de Frederic Reamer, dar şi de
modelul supervizării profesionale propus de Alfred Kadushin.
În teză sunt excelent delimitate două arii conceptuale:
supervizarea de etică şi etica supervizării. Clar şi explicit,
autoarea arată că supervizarea de etică vizează practicile etice,
în temenii respectării unor valori şi principii constitutive,
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respectiv operaţionale, care sunt particulare organizaţiei, iar cea
de-a doua arie conceptuală, „cea a eticii supervizării, este
prezentă în supervizarea profesională, care are în sine o
componentă etică majoră” (p. 216).
Nu putem decât să fim de acord cu formulări practicconclusive precum cea de la finalul lucrării: „supervizarea de
etică am înţeles-o ca putând îndeplini următoarele funcţii:
gatekeeping în politicile de etică; construcţie a eticii în
organizaţii; mediere în obţinerea unui echilibru reflectiv în
organizaţieasupra intereselor fiecărei părţi implicate,
monitorizare a conformităţii etice; consiliere de etică; suport şi
consultanţă; administrativ- deliberativă” (p. 216).
În concluzie, considerăm că toate cele afirmate de noi
în acest referat doctoral extins reprezintă temeiuri solide pentru
a menţine judecata formulată la început, anume că, ne aflăm, cu
certitudine în faţa unei veritabile teze de doctorat în filosofie:
cu un obiect de cercetare clar delimitat, cu o metodologie
coerent şi consistent utilizată, în tot cuprinsul lucrării, cu o
viziune novativă asupra chipului în cerc, plecând de la
deconstrucţia vaorilor etice, avem argumente tari pentru
mărirea coeficientului de valori morale în structura dinamică a
societăţii actuale.
Nu putem să nu fim de acord cu argumentele oferite de
Ana Frunză pentru ideea majoră a carţii sale: locul eticului în
lumea care vine va fi unul în creştere, poate, chiar exponenţială,
dacă-l comparăm cu cel de acum câteva decenii. Dacă locul
valorilor morale tinde să devină central în societatea viitorului,
atunci, acest fapt nu se poate petrece fără o expertiză etică
asupra tuturor palierelor vieţii şi civilizaţiei de mâine şi
poimâine, pentru noi toţi. Ca atare, miza întreprinderii teoretice
şi aplicative din acest volum este incalculabilă, deocamdată, în
consecinţele sale.
Cert este, însă că trebuie încurajat acest început al
expertizei etice. Numai aşa încrederea în dimensiunea etică
poate căpăta substanţă. Numai aşa, încrederea în valorile
11
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morale fundamentale poate deveni, ea însăşi, un important
mobil de schimbare şi de reformă responsabilă a subiectivităţii
omeneşti.
Profesor Univ. Dr. Vasile MORAR
Universitatea din Bucureşti, România
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Introducere
Elementul central al volumului este reprezentat de
procesul deconstructiv al valorilor etice constitutive ale
practicilor din serviciile sociale, din perspectiva diverselor
abordări ale expertizei etice.
Ne-a interesat în primul rând o perspectivă
transdisciplinară asupra eticii serviciilor publice, având ca punct
de plecare o metodă filosofică de tip semiotic şi
fenomenologic. Abordarea semiotică, privilegiată cel puţin în
prima parte a lucrării, este corelată cu analiza semanticii sociale
implicate de deconstrucţia-(re)construcţia valorilor etice.
Perspectiva fenomenologică vizează ancorarea valorilor etice în
semnificaţia lor pentru conştiinţa umană, din perspectiva
relaţiei individ-Celălalt.
Metoda deconstrucţiei, pe care o abordăm în lucrare,
este originată în filosofia derridiană, care arată două etape de
deconstrucţie. Am ales deconstrucţia ca metodă de filosofare,
cu scopul de a institui, din punct de vedere ontologic,
posibilitatea oricărei expertize etice. De aici, vom accede la
ideea de expertiză etică, formulând în calitate de contribuţie
proprie, un model de supervizare de etică. Simpla deconstrucţie
finalizată cu reducerea la absurd a “miturilor fondatoare ale
modernităţii” nu poate da seamă de complexitatea eticii
necesare în societatea bazată pe cunoaştere. Chiar Karl-Otto
Apel arată că simpla deconstrucţie a mitului progresului duce la
rândul său într-un impas, întrucât progresul linear al societăţii,
şi al forţelor sociale implicate de aceasta, este intrerupt de saltul
calitativ generat de apariţia conştiinţei morale colective şi a
eticii responsabilităţii colective. Ca atare, etapei deconstructive
i-am ataşat o etapă de identificare a semanticii sociale pe care
valorile constitutive ale societăţii occidentale, printre care
libertatea, datoria, caritatea, dreptatea, le au în noul context al
13
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laicizării societăţii şi generalizării responsabilităţii faţă de
celălalt, şi faţă de viitor.
Am identificat de pildă, faptul că în deconstrucţia sa,
caritatea, ca metapovestire despre bunul creştin, ia formă
reconstruită a solidarităţii sociale şi a statului asistenţial, ca
formă de exercitare a responsabilităţii instituţionalizate şi
publice a comunităţii faţă de individ. Desigur solidaritatea
socială poate fi la rândul său deconstruită, dar această
deconstrucţie ad infinitum poate fi stopată doar prin înţelegerea
modului în care se construieşte semnificaţia socială a
respectivei valori. La acest nivel am plasat perspectiva
semiotică, atunci când am identificat construcţiile semantice
care dau sens receptării eticii şi justifică necesitatea expertizei
etice.
În definirea expertizei etice, am pornind de la
accepţiunile date de către Norbert L. Steinkamp şi a
colaboratorilor săi expertizei etice clinice, dar şi de la abordarea
lui Bruce Weinstein. Autorii citaţi înţeleg expertiza etică ca fiind
practica care îmbunătăţeşte şi oferă specificitate eticienilor,
despre propria expertiză, contribuind la îmbunătăţirea
percepţiilor despre competenţele morale a non-eticienilor şi
oferind noi optici asupra unor stiluri argumentative
complementare, atât eticienilor cât şi non-eticienilor,
contribuind în final la conştientizarea problemelor de
dezvoltare profesională a eticienilor.
Expertiza etică este dezvoltată în general, pornind de la
contextul eticii clinice în care aceasta a apărut cu necesitate,
datorită conştientizării riscurilor etice la care practica medicală
poate duce, în contextul dezvoltării fără precedent a unor arii
precum genetica, medicina reproductivă, îngrijirea paleativă,
medicina de urgenţă, tehnologia transplantului de organe şi
nanotehnologia. Tocmai datorită acestor riscuri, conştiinţa etică
în domeniul medical s-a dezvoltat mai rapid, generând nevoia
unor strategii de decizie etică, care să permită unui non-etician
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să justifice în faţa propriei conştiinţe, dar şi în faţa unei alterităţi
constrângătoare, alegerile efectuate.
Marile teorii etice fundamentate în filosofie oferă
perspective de dezvoltare a teoriilor bioetice, precum şi a
practicilor etice, constituind un punct de trecere între expertul
etician şi profesionistul a cărui activitate implică decizia etică,
dar a cărui formare iniţială se rezumă la cel mult un curs de
etică.
Simultan cu dezvoltarea bioeticii şi eticii clinice, o altă
ramură a eticii aplicate este etica profesiilor, care capătă o
puternică voce în spaţiul public tocmai datorită trezirii
conştiinţei etice la nivelul societăţii şi a conştientizării nevoilor
de punere a practicilor sociale sub sfera responsabilităţii etice.
Karl-Otto Apel atrage atenţia asupra conştientizării nevoii de
responsabilitate faţă de dezvoltarea durabilă – pornind de la
domeniul mediului, şi cuprinzând toate ariile societăţii – care
generează o nouă abordare a eticii ce poate fi înţeleasă ca etică
a responsabilităţii sociale.
„Amurgul datoriei”, sesizat de Gilles Lipovetsky, nu
rămâne într-o societate a permisivităţii generalizate, ci
dimpotrivă, ia forma unei etici a individului în context, care se
dezvoltă printr-un proces de deconstrucţie-(re)construcţie, de
la nivelul unei etici a individului, către cea a unei etici a consensului.
Sesizând această particularitate a dezvoltării eticii actuale, am
urmărit în prima parte a lucrării deconstrucţia unor valori etice
în calitatea lor de metapovestiri, care influenţează practica
socială, şi în acelaşi timp (re)construcţia socială a valorilor din
perspectiva unei etici discursive, bazate pe reconstrucţia socială
a realităţii.
Am urmărit să evidenţiem procesul deconstructiv(re)constructiv a unor valori precum autonomia, dreptatea,
responsabilitatea. Aceste valori sunt văzute ca fiind constitutive
pentru practicile ce vizează bunăstarea socială a indivizilor şi
comunităţilor. Dintre aceste practici enunţăm asistenţa socială,
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