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Colectivul editorial al caietelor publicate de către 
unitatea de cercetare în domeniul istoriei, limbilor străine, 
literaturilor şi interculturalităţii, din cadrul Universităţii 
Littoral Côte d’Opale, propune, pentru fiecare număr, o 
tematică incitantă şi de actualitate. Aducem în discuţie 
subiectul numărului 7/2010, Technique et éthique : le défi 
de la culture à la nature, volum care pune în discuţie 
modul în care progresul tehnic se raportează la ideea de 
etică.  

Pornind de la consideraţia potrivit căreia tehnica a 
fascinat mereu fiinţa umană, aceasta din urmă ajungând, în 
contemporaneitate, să trăiască într-o tehnosferă care îl 
îndepărtează de nevoile sale fundamentale, veritabile, 
autorii studiilor abordează această problemă din multiple 
perspective, specifice ariilor individuale de competenţă. 
Aşadar, profilul de ansamblu al acestui număr este unul 
pluridisciplinar. 

Fireşte, opoziţia artă-industrie a focalizat de-a 
lungul vremii energiile analitice ale specialiştilor. Insă 
acum, în era globalizării, a comunicării superficiale şi 

inegale (în studiul său dedicat problemei etice în tehnologiile informaţiei, cercetătoarea Odile 
Riondet notează faptul că, potrivit unui raport UNESCO, în zona Manhattan există mai multe 
telefoane decât în întreaga Africă Neagră) acest raport trebuie reevaluat. 

Câteva studii sunt dedicate sferei literarului, din perspectiva relaţiei acestuia cu tehnica. 
Potrivit lui Régine Battiston, acţiunea tehnicului este ilimitată şi ajunge mai mereu la naufragiul 
uman, intelectual şi moral. Studiul său tratează aspectele tehnice, etice şi identitare în literatura 
Elveţiei germanice a secolului al XX-lea. În acelaşi spirit al perceperii tehnicii drept fenomen 
dezumanizant, drept factor al regresiei morale este construit şi studiul lui Jacqueline Bel, dedicat 
noii conştiinţe sociale şi morţii sufletului, din perspectiva operei lui Ödön von Horvath.  

Richard Hommes analizează opera lui Johann Rist din perspectiva ideii de spiritualitate, iar 
Emilie Dardenne propune o abordare a raportului între medicină şi etică, discutând metodele 
experimentale şi exemplificând prin tehnica vivisecţiei. Problema foarte actuală a biotehnologiilor 
şi evoluţiei geneticii în raport cu etica este adusă în prim plan de către Efstratia Oktapoda. 

Pornind de la metafora maşinii de cusut, folosită de Joseph Conrad pentru a traduce sistemul 
social, Michel Arouimi propune o discuţie despre mecanica literară. 

Albert Martinez îşi centrează discursul pe problema raporturilor între om şi societate, din 
perspectiva muncii, în timp ce studiul semnat de către Peter Schnyder conturează modurile în care 
tehnicul poate servi esteticului, exemplificând printr-o incursiune în spaţiul poeziei. 

Modul în care Jules Verne construieşte, la bordul submarinului Nautilus, condus de 
căpitanul Nemo, un univers care scapă determinărilor istorice, centrându-se într-o bibliotecă 
gigantică, care reuneşte literatura, arta, muzica, tehnica sau ştiinţa, acesta este punctul de pornire al 
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studiului aparţinând lui Till R. Kuhnle. Un alt cercetător, Alfred Strasser, disecă, în studiul său, 
romanele science-fiction ale lui Hans Dominik.  

Analiza utopiei tehnice şi a limitelor acesteia, aşa cum se reflectă în opera lui Kurd 
Lasswitz, este realizată de către cercetătoarea Françoise Willmann, în timp ce tragedia omului – 
instrument, a cărui viaţă e redusă pur şi simplu la aspectul tehnic, condiţia omului ca dată statistică 
este analizată de către Joachim Tauber.  

Marion Dufrense discută ambivalenţa tehnicii (unealtă şi ameninţare), pornind de la textele 
lui Alfred Döblin.  

Studiul intitulat Un enseignement d’éthique dans les formations scientifiques: nécessité ou 
perte de temps se structurează în jurul ideii conform căreia atât artistul, cât şi omul de ştiinţă sunt, în 
primul rând, cetăţeni a căror responsabilitate inevitabilă este aceea de a reflecta asupra consecinţelor 
sociale ale acţiunilor lor. (Joseph Jeanfils) 

Poezia lui René Char şi modul în care aceasta reflectă impactul tehnicii asupra raporturilor 
om – lume şi a sinelui cu alteritatea sunt analizate de către Jean-Dominique Poli. Un alt caz de 
poziţie literară faţă de universul tehnic este analizat de către Dorle Merchiers, care abordează cazul 
Christei Wolf. 

Câteva texte abordează, din punct de vedere filosofic, concepţia despre tehnic şi etic a lui 
Ernst şi Friedrich Georg Jünger (Danièle Beltran-Vidal), Karl Jaspers (Jean-Marie Paul) sau propun 
o anchetă filosofică asupra statutului tehnicului, de la greci la biotehnologii, trecând prin etapa 
scolasticilor (Marion Duvauchel).  

Virând înspre domeniul ştiinţelor juridice, Anne Wagner aduce în prim plan arta pledoariei 
în curtea de justiţie engleză, poziţionând-o între tehnică şi etică, având în vedere menirea acestui tip 
de discurs: a apăra clientul cu implicare şi convingere. În acest context, care este locul eticii în 
spaţiul pledoariei? La această întrebare încearcă să răspundă studiul amintit. 

Jacques Amblard şi Pascale Avenel-Cohen abordează, ambii, domeniul muzical, însă din 
perspective diferite: primul discută cultul geniului în muzica secolului al XX-lea, în timp ce al 
doilea analizează opiniile presei culturale conservatoare a Republicii de la Weimar asupra 
fenomenului jazz, asimilat pericolului tehnic.  
Cercetătorul Vincent Mayer ridică o problemă delicată: mediatizarea suferinţei. Din acest punct de 
vedere, demnitatea individului este confruntată cu asaltul diferitelor forme în care mass media 
înţelege să comunice suferinţa, cel mai adesea în mod repetitiv. 

În acelaşi cadru al formelor comunicării de masă, Daniel Peltzman pune în discuţie frontiera 
între tehnică şi etică, imposibilă adesea în cazul industriei cinematografice.  

Studiul semnat de Erzsébet Hanus (†) discută impactul televiziunii asupra fiinţei umane şi 
mecanismul stereotipurilor, din perspectiva operei autorului maghiar Karoly Szakonyi.  

Nu în ultimul rând, semnalăm incursiunea lui Peter André Bloch în gândirea dramatică a lui 
Friedrich Dürrenmatt, autor care discută, în piesele sale de teatru, impactul progresului şi, implicit, 
al tehnicii moderne asupra omului şi naturii. 

În economia volumui îşi gasesc locul şi studiile lui Eric DuvosKeldt (Entre technique et 
dictature: le Supplément de l’édition américaine du Langenscheidt entre 1929 et 1936) şi al lui 
Alain Leduc, Technique et éthique: l’utopie de la Wiener Werkstätte.  

Bogate în informaţii, în idei de explorat şi în provocări lansate cercetătorilor din diferite 
domenii, caietele prezentate constituie, simultan, un rezultat al cercetărilor temeinice de până acum, 
dar şi o sursă de valorificat pentru posteritatea ştiinţifică.  
 
 

 
 

 
 


