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Abstract 

 
Departing from different contexts’ understanding of mediocrity as “average” or, by contrast, 
“below average”, this essay goes on to consider some aspects of the ethical and political 

challenges posed by the fact that mediocrity, quite simply and independently of its definition, 

exists. Among those challenges are difficulties posed when making distinctions between 

discernment and mediocrity in the other and in oneself, together with the problem of accepting 
that there is a duty of consideration toward those who are mediocre. The nature of those 

challenges is explored through attention to the work of Alexander Pope, George Eliot and 

Hannah Arendt, with references to Hans Magnus Enzensberger’s Mediocrity and Delusion 
(1988) playing a particularly important role in the analysis. The article concludes with a series 

of reflections on the strange affinities between mediocrity and its opposites. 
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Mediocritatea, la lucru şi în glumă 
 
Plecând de la diverse contexte în care mediocritatea are înțelesul de ,,medie” sau, prin contrast,  

,,mai jos de medie”, acest articol ia în discuție câteva aspecte referitoare la provocări de ordin 

etic și politic care demonstrează că mediocritatea există, destul de simplu și independent de 
definiția sa. Printre aceste provocări se numără dificultățile de a face distincția între 

rafinamentul și mediocritatea proprie sau a altuia sau atunci când ne confruntăm cu problema 

acceptării mediocrității altora. Natura acestor provocări este explorată  prin intermediul textelor  
lui Alexander Pope, George Eliot și Hannah Arendt, cu referințe la volumul Mediocritate și 

iluzie a lui Hans Magnus Enzensberger, care joacă un rol important în analiza mediocrității din 

această analiză. Concluziile reprezintă o serie de reflecții despre afinitățile stranii dintre 
mediocritate și opușii acesteia. 

 


