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GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES

La gouvernance par les nombres est le titre d'un livre paru chez Fayard en 2015, qui
rend compte d'une série de deux cours prononcés au Collège de France par Alain Supiot: le
premier s'intitulait « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres » (2012) et
le second « Les figures de l'allégeance » (2013).

“Zarządzanie liczbami” to tytuł książki opublikowanej przez Fayard w 2015 r., która
zawiera serię dwóch kursów prowadzonych w Collège de France przez Alaina Supiot: pierwszy
zatytułowany był „Od zarządzania prawem do zarządzania liczbami” (2012) i drugi „Liczby
lojalności” (2013).

Exposé synthétique divisé en sept chapitres, il permet d’accéder avec fluidité au déroulement
d’une pensée complexe qui nous ouvre les portes de l’histoire du Droit et du mode de gouvernement des hommes. Nous découvrons comment le droit a toujours participé, avec l’art et la
science, de l’imaginaire des hommes, véritable lien entre le réel et l’idéal, qui porte les civilisations. Mais l’imaginaire industriel a fait son temps, et nous entrons aujourd’hui pleinement dans
l’ère de l’imaginaire cybernétique, qui répond au vieux rêve occidental d’une harmonie fondée
sur le calcul. Un discours qui vise la réalisation efficace d’objectifs mesurables plutôt que l’obéissance à des lois justes, ne laissant aux hommes, ou aux États, d’autre issue que de faire allégeance à plus fort qu’eux, au mépris du droit social. Véritable manifeste contre le Marché total et les
usages normatifs de la quantification économique, ce livre est un formidable outil pédagogique
qui nous permet de pénétrer dans les arcanes du droit, les dysfonctionnements qui frappent
l’Europe, et de mieux comprendre les soubresauts institutionnels qui bouleversent notre
époque.

Syntetyczna prezentacja podzielona na siedem rozdziałów pokazuje rozwój złożonej myśli, która
otwiera drzwi do historii Prawa i sposobu rządzenia ludźmi. Odkrywamy, w jaki sposób prawo
zawsze uczestniczyło, wraz ze sztuką i nauką, w wyobraźni ludzi, a także dostrzegamy prawdziwy związek między rzeczywistością a ideałem, który niesie cywilizacje. Ale wyobraźnia przemysłowa miała już swój dzień, zaś wkraczamy teraz w erę wyobraźni cybernetycznej, która jest
odpowiedzią na stare zachodnie marzenie o harmonii opartej na obliczeniach. Dyskurs, który ma
na celu skuteczne osiągnięcie mierzalnych celów, a nie posłuszeństwo sprawiedliwym prawom,
nie pozostawia ludziom lub państwom innego wyjścia niż tylko podporządkowanie się liczbom,
wbrew prawu socjalnemu. Książka ta, to prawdziwy manifest przeciwko rynkowi totalnemu
i normatywnym zastosowaniom kwantyfikacji ekonomicznej. To potężne narzędzie edukacyjne,
które pozwala nam wniknąć w tajemnice prawa, dysfunkcje dotykające Europę i lepiej zrozumieć
wstrząsy instytucjonalne, które niepokoją nasza erą.
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