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Europa şi multiculturalismul său

EDITORIAL
Naţionalismul. Fondul ideologic al reacţiilor europenilor
la provocările actuale
[Nationalism. The ideological background of the European
reactions to current challenges]
Sorin BOCANCEA
Abstract: The challenges that the EU is exposed today – prolonged economic
crisis, violence arising from among ethnic and religious minorities that were not
effectively integrated and the Russian offensive on the eastern border – remind
us of the diversity that gives this space beauty and also instability. The terrorist
attacks from Europe and the rise of extremist political movements reveal
vulnerabilities and raise questions about the conditions that make possible such
phenomena. The determinant of this situation is ideological. Since its inception,
the European project encountered the existence of an ideology that began to
dominate here two centuries ago: the nationalism. This is the most powerful
ideology because it gives individuals the symbolic universe in which they can be
liberals, social democrats/socialists or Christian Democrats. As a matter of fact,
nationalism has managed to become the militant part, ideological in the narrow
sense, of culture. Nationalism is not interested in “having” or “distribute”, but
of “being”. Any impact experienced by the European society generates reactions
coming from this ideological background, Europeans feeling the need to shelter
through the use of the autoreferentiality recipe.
Keywords: Europa, europenism, ideology, nation, naţionalism.

Introducere
Provocările la care este expusă
astăzi Uniunea Europeană – criza
economică prelungită, violenţele apărute din şi în rândul minorităţilor
etnice şi religioase pe care nu le-a

integrat eficient, precum şi ofensiva
Rusiei la graniţa de Est – readuc în
atenţie diversitatea ce dă acestui
spaţiu frumuseţea, dar şi instabilitatea. Faţă de toate aceste provocări,
a existat o reacţie de la Bruxelles,
adesea contestată, dar au existat şi
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reacţii diferite venite din capitalele
statelor membre. Diversitatea acestora nu ar fi o problemă dacă unele
dintre acestea nu ar fi contrare obiectivelor intereselor afirmate la nivelul
Uniunii. Este suficient să indicăm
aici poziţiile Ungariei şi Greciei faţă
de politica UE.
Care este perspectiva UE în
aceste condiţii de asalt concertat,
venit atât din exterior, cât şi din interior? Euroscepticii s-au grăbit să
anunţe disoluţia acestei construcţii
politice, iar optimiştii şi-au reafirmat
încrederea în puterea europenilor de
a trece peste acste dificultăţi. În afară
de aceste tipuri de raportări, o realitate este îngrijorătoare: ascensiunea
politică a formaţiunilor extremiste, a
celor care propun o Europă autoreferenţială, revenită la valori şi
practici care, în trecutul nu prea îndepărtat, au stat la originea conflictelor
ce au măcinat această parte a lumii.
Cum se poate ca, după o perioadă
de 70 de ani de pace, posibilă graţie
contrucţiei politice transnaţionale ce
a ajuns să reunească astăzi 28 de
state europene, să apară în ţările cu
democraţii consolidate (Franţa, Italia,
Spania, Marea Britanie) discursuri
xenofobe pe care mulţi le credeam ca
ţinând de istorie şi nu de prezent?
Este simplu să ne oprim asupra
factorilor ce le provoacă, însă întrebarea ce persită este: cum este
posibil? Cum de pot fi europenii,
astăzi, sensibili la astfel de discursuri? Important este factorul care
provoacă, dar mai important este ceea
ce face posibilă reuşita provocării.
Consider că factorul ce face posibilă reapariţia acestui fenomen poli-
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tic este de natură ideologică. Încă de
la începutul său, proiectul european
s-a lovit de existenţa unei ideologii
ce a început să domine aici de acum
două secole: naţionalismul. În prezent, sintagma „Europa naţiunilor”
este percepută ca fiind una aproape
tautologică, fiindcă europenilor le
este aproape imposibil să se perceapă
altfel decât ca aparţinători ai uneia
dintre naţiunile de pe acest continent.
De aceea, pentru cei formaţi sub
cerul ideologic al naţiunii, deschiderea cerului european este un motiv
de nelinişte, aproape asemănătoare
cu cea resimţită de vechii greci la
căderea cetăţii.
Forţa naţionalismului constă în
primul rând în faptul că se sprijină pe
o cultură, pe care o numeşte „naţională”, aşa cum nicio ideologie nu o
face. El uzează de întregul bagaj de
bunuri simbolice ale unei comunităţi
pe care le canalizează în vederea
realizării unei solidarităţi necesare
puterii suverane. Din acest motiv
naţionalismul este ideologia cu cea
mai mare forţă, pentru că ea oferă
indivizilor universul simbolic în care
aceştia pot fi liberali, social-democraţi/socialişti sau creştin-democraţi.
În fond, naţionalismul a reuşit să
devină partea militantă, ideologică în
sensul restrâns, a culturii. Este suficient să amintim faptul că, pentru
naţionalism, conservarea, producerea
şi integrarea bunurilor simbolice în
aria naţiunii sunt misiuni asumate în
mod explicit. Naţionalismul nu este
interesat de „a avea” sau de „a distribui”, ci de „a fi”.

Europa şi multiculturalismul său

Cultura europeană nu este împărţită doar în arii geografice, ci şi în
culturi naţionale, conturate de către
naţionalism, acestea fiind tot atâtea
moduri de autopercepere ale societăţilor sau chiar ale comunităţilor ce se
consideră a fi naţiuni. Iar aceste
culturi sunt piloni fundamentali ai
suveranităţii statelor ce administrează naţiunile. De aceea, demersul
politic de construire a unei entităţi
suprastatale europene are sorţi de
izbândă doar în condiţia în care este
şi un demers ideologic. Întrebarea
fundamentală este dacă consolidarea
Uniunii Europene poate urma acelaşi
traseu pe care l-au urmat statele
europene, de la „naţiuni culturale” la
state naţionale. Poate cultura europeană să joace rolul pe care l-au jucat
culturile viitoarelor state naţionale în
secolele XVIII şi XIX? Va reuşi
europensimul să elimine fira faţă de
duşmanul proiectat de către naţionalism, adică faţă de străin?

Elemente definitorii ale
naţionalismului
Dacă ideologiile politice, precum
liberalismul, socialismul sau conservatorismul, împart societăţile în
tabere politice, naţionalismul este
ideologia în cadrele căreia, începând
cu secolul al XIX-lea, au loc disputele politice dintre susţinătorii ideologiilor amintite. Şi liberalul, şi conservatorul şi socialistul (cel puţin cel
care nu este chiar convins de internaţionalism) va susţine că apără
interesul naţional, că el reprezintă cel
mai bine naţiunea, cea mai gravă

acuză pe care unul i-o poate aduce
altuia fiind aceea de a fi „anti-naţional”. Faptul de a face politică în
interes naţional le apare tuturor ca
fiind firesc, a apăra interesul naţiunii
apărându-i astăzi oricui ca fiind un
act de normalitate, naţiunea fiind
percepută ca un mediu natural în care
individul îşi duce existenţa. Bineînţeles, nu este vorba aici de naţionalismul extremist, ci de cel ce este, în
expresia lui Hobbawm1, „combinaţia
de conştiinţă naţională, cetăţenească,
socială care, în statele moderne, formează baza tuturor celorlalte sentimente politice”.
Se uită adesea faptul că o astfel
de percepţie a indivizilor a fost determinată de către una dintre ideologiile
moderne ce şi-a reuşit împlinirea,
dacă este să o judecăm prin exigenţa
lui Gramsci, adică a ajuns la stadiul
de „bun simţ”. Dacă în problema
pieţei libere, a redistribuirii avuţiei, a
libertăţilor indivizilor sau a limitelor
statului de drept există dispute între
adepţii diferitelor ideologii, în ceea
ce priveşte relaţia individului cu naţiunea lucrurile nu au mai fost puse
la îndoială, cel puţin până la jumătatea secolului XX. Şi asta pentru că
naţionalismul este ideologia care are
în atenţie în mod exclusiv identitatea
individului şi raportarea lui la propria
comunitate, la realitatea socială şi
politică în care el îşi concepe prezenţa pe piaţă, relaţia cu statul etc.
aşa cum celelalte ideologii îl determină să şi-o conceapă. După cum
arată Brian Barry2, „din unghi
prescriptiv, naţionalismul implică
ideea că orice om trebuie să aibă o
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naţionalitate, şi numai una, şi că
aceasta trebuie să fie elementul
esenţial al identităţii şi loialităţii fiecăruia. Aceasta înseamnă că oamenii
trebuie să se considere membri ai
unei naţionalităţi înainte de a fi membri ai vreunei grupări mai restrânse,
mai cuprinzătoare, sau ai vreuneia
definite printr-o combinaţie de criterii, şi că trebuie să fie gata pentru
orice sacrificii de care ar fi nevoie
pentru apărarea şi promovarea intereselor naţiunii, oricât ar avea de suferit din această pricină alte interese”.
După anii ’70 ai secolului trecut,
a apărut o multitudine de demersuri
ce au vizat identificarea cauzelor naţionalismului. Ernest Gellner3 consideră că, pentru a ajunge la sursele
naţionalismului, este necesară o
analiză a raţionalităţii societăţii industriale sau a modernităţii. Pornind
de la celebrul eseu al lui Max Weber,
Etica protestantă şi spiritul capitalismului, el identifică două trăsături
esenţiale ale raţionalităţii societăţii
moderne: ordinea şi eficienţa. Dar,
acestea se bazează pe ceva mai profund: „o măsură comună, o monedă
conceptuală, universală pentru caracterizarea generală a lucrurilor şi acel
esprit d’analyse, clamat şi definit de
Descartes”. Raţionalitatea societăţii
industriale presupune toate aceste
elemente. Prin monedă conceptuală
comună sau unică Gellner înţelege că
„toate faptele sunt localizate în interiorul unui singur spaţiu logic continuu, că afirmaţiile asupra lor pot fi
reunite şi puse, între ele, în legătură,
aşa încât în principiu un singur limbaj descrie lumea şi are unitate in-
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ternă; sau, în partea negativă, că nu
există fapte sau domenii speciale,
privilegiate, ferite de contaminare
sau contradicţie cu altele şi trăind în
spaţii logice proprii, independente,
izolate”. Este vorba, de fapt, de instrumentalizarea realităţii. Astfel, spune
Gellner4, „rolurile devin operaţionale
şi instrumentale. Vechea stabilitate a
structurii rolurilor sociale este pur şi
simplu incompatibilă cu creşterea şi
înnoirea”. În acest mod, persistenţa
schimbării ocupaţionale devine trăsătura permanentă a ordinii sociale.
Naţionalismul îşi are rădăcinile
tocmai în acest tip de diviziune a
muncii, în care totul se află în
continuă mişcare, consecinţa acestei
mobilităţi fiind un soi de egalitarism
ce constă tocmai în accesul la informaţie a indivizilor care sunt gata
oricând să se reprofileze. Dorinţa de
a produce mai mult este motorul
acestui fenomen, legea progresului
din perspectiva căreia este percepută
întreaga realitate. Ea a făcut necesară
această omogenizare a nivelului de
educaţie care, în fond, duce la o
omogenizare a competenţelor lingvistice. Din această perspectivă,
naţionalismul este „organizarea grupurilor de oameni în unităţi mari, cu
educaţie centralizată şi cultural omogene”. El este „manifestarea exterioară a unei profunde şi inevitabile
reglări a relaţiei dintre organizarea
statală şi cultură”5.
Este evident faptul că, la Gellner,
termenii „capitalism”, „societate industrială” şi „modernitate” sunt interşanjabili, că ei exprimă aceeaşi
realitate. Este vorba, în fond, de un

Europa şi multiculturalismul său

anumit tip de raţionalitate ale cărei
trăsături esenţiale sunt calculul, eficienţa şi, în consecinţă, înscrierea
oricărui segment de realitate într-o
lege a progresului.
După cu remarca şi Eric
Hobsbawm6, problema naţională se
plasează undeva „la intersecţia politicului cu tehnologia şi transformarea
socială”. Naţiunile nu sunt legate
strict doar de existenţa unui stat, ci şi
de nivelul de dezvoltare tehnică şi
economică. De aceea, „naţiunile şi
fenomenele asociate lor trebuie deci
analizate în termenii condiţiilor şi
cerinţelor politice, tehnice, administrative sau economice”.
Teoria lui Gellner se înscrie într-o
teorie mai amplă, pe care Anthony
D. Smith7 o numeşte modernistă,
care susţine că naţionalismul este
ideologia ce exprimă însăşi modernitatea. Smith identifică patru orientări în conceperea naţionalismului,
dezvoltate îndeosebi în ultimele trei
decenii ale secolului XX: versiunea
socioculturală a lui Ernest Gellner
(care leagă naţiunile şi naţionalismul
de necesitatea de a genera o „cultură
înaltă” necesară modernizării şi
dezvoltării industriale); modelele
socioeconomice ale lui Tom Nairn şi
Michael Hechter, ce văd sursa
naţionalismului în funcţionarea
economiei mondiale şi în interesele
socio-economice ale indivizilor;
versiunile politice ale lui Charles
Tilly, Anthony Giddens, Michael
Mann şi John Breuilly, ce studiază
naţionalismul în legătură cu sursele
puterii; versiunile ideologice ale lui
Elie Kedourie, Bruce Kapferer şi

Mark Jurgensmeyer, ce văd naţionalismul ca pe un produs ideologic
ivit din schimbările apărute în sfera
ideilor şi credinţelor.
Smith8 observă faptul că aceste
abordări posedă anumite caracteristici acceptate de către majoritatea
cercetătorilor: „sentimentul puterii şi
imprevizibilităţii naţionalismului” –
pentru că această ideologie a constituit una dintre forţele dominante ale
modernităţii, nu era posibil de
prevăzut unde şi când va reizbucni;
„sentimentul naturii problematice a
conceptului de naţiune” şi sentimentul că naţiunile istorice sunt
comunităţi sociologice puternice;
„convingerea că există o specificitate
istorică a naţiunilor şi naţionalismului” (acestea sunt specifice
epocii moderne); evidenţierea faptului că identităţile colective sunt
social-create şi că, în consecinţă,
naţiunea este un produs cultural creat
de elite pentru a servi unor necesităţi
şi interese; angajarea în explicaţii
sociologice care derivă naţiunile şi
naţionalismul din condiţiile sociopolitice ale modernităţii, folosind o
metodă ce utilizează date din lumea
recentă şi contemporană.
În toate orientările amintite s-au
formulat definiţii ale naţionalismului.
Combinând elementele moderniste
cu cele ale definiţiilor postmoderne,
Smith9 defineşte naţionalismul drept
„mişcarea ideologică pentru obţinerea şi menţinerea autoguvernării şi
independenţei în numele unui grup ai
cărui membri consideră că ea
constituie o «naţiune» reală sau potenţială”. Şi, realizând o sinteză a
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tuturor orientărilor pe care le-a analizat, el identifică aspectele definitorii ale acestei ideologii astfel10:
„Ideologia naţionalismului se poate
reduce la propoziţiile sale esenţiale şi
principalele puncte de vedere
rezumate astfel:
1. lumea este în mod natural divizată în naţiuni, fiecare având caracterul şi destinul său specific;
2. naţiunea este sursa întregii puteri
politice şi loialitatea faţă de ea
predomină asupra tuturor celorlalte loialităţi;
3. dacă vor să fie liberi şi să se
realizeze, oamenii trebuie să se
identifice cu o naţiune şi să-i
aparţină;
4. libertatea globală şi pacea sunt
asigurate în funcţie de eliberarea
şi securitatea naţiunilor;
5. naţiunile pot fi eliberate şi
realizate doar în propriile lor
state suverane”.
Naţionalismul, ca orice ideologie
politică, pune la dispoziţia individului un întreg univers, dar, ea este
mai puternică decât oricare altă
ideologie fiindcă exploatează tocmai
fondul cultural al unei comunităţi pe
care îl impune ca pe o realitate obiectivă. Nimic din bunurile simbolice
ale unei comunităţi nu rămâne neexploatat, naţionalismul ajungând să
se constituie ca un prealabil al
oricărei alte ideologii. Spre deosebire
de liberalism sau de socialism, în
naţionalism nu este prezentă supoziţia opţiunii, naţionalismul prezentându-se ca o forţă destinală. Şi, cel
mai bine se vede acest lucru în
analiza conceptului central al acestei
ideologii: naţiunea.
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Coordonatele naţiunii
Conceptul de „naţiune” desemnează o realitate ce a fost înţeleasă în
multiple moduri. Hobsbawm11 arată
că, până în secolul al XIX-lea, naţiunea a însemnat: provincie sau teritoriu de origine al cuiva (sensuri
avute prin secolul al XVI-lea în zona
franceză); o colectivitate unită de
Bürger, ce are obiceiuri, moravuri şi
legi comune (după sensul dat de J. H.
Zedler în secolul al XVII-lea); „totalitatea locuitorilor unei provincii, ai
unei ţări sau ai unui regat” (în sec. al
XIX-lea) sau, după 1884, un stat cu
un centru suprem de guvernare comună, „un teritoriu constituit de
statul respectiv şi de locuitorii săi
individuali consideraţi ca un întreg”
(conform Dicţionarului Academiei
Spaniole Regale); ansamblul cetăţenilor a căror suveranitate colectivă
instituia statul ca „un întreg indivizibil” (după John J. Lalor (ed.),
Cyclopedia of Political Science,
1889).
Analizând încercările de definire
a naţiunii, Hobsbawm12 constată
existenţa definiţiilor obiective (care
privesc naţiunea prin elemente
precum teritoriu, apartenenţă etnică,
cultură, limbă, istorie) şi a celor
subiective, în două variante: colectivă (în maniera lui Renan, ce
defineşte naţiunea ca un „plebiscit
zilnic”) şi individuală (în maniera
marxiştilor austrieci, pentru care
naţionalitatea se poate adăuga indivizilor oriunde s-ar afla aceştia, dacă
ei vor să o afirme deschis). El consideră că niciuna dintre acestea nu

Europa şi multiculturalismul său

reuşeşte să încadreze conceptual
realitatea pe care o vizează, atitudinea iniţială potrivită pentru un
cercetător fiind agnosticismul. De
aceea, „ca o premiză de lucru, orice
grup uman destul de numeros ai
cărui membri se consideră o «naţiune» va fi tratat în consecinţă”.
Analizând preocupările apărute în
deceniul opt al secolului trecut,
Smith13 identifică două mari curente
ce au disputat pe această temă: modernismul şi perenialismul. Modernismul susţine că: naţiunile sunt în
totalitate moderne (apărute după
Revoluţia Franceză) şi în mod necesar doar moderne, „consecinţe inevitabile ale revoluţiilor care constituiau modernitatea” şi, de aceea, pe
cale de a dispărea odată cu condiţiile
modernităţii. Naţiunea este „o comunitate politică teritorializată, o comunitate civică de cetăţeni egali”, creată
de către elite în mod conştient, divizate în grupuri sociale cu interese
specifice şi ale cărei principii de solidaritate sunt găsite în comunicare şi
cetăţenie. A face parte dintr-o naţiune înseamnă să ai resurse şi capacitatea de a face ceva. Cât despre
naţionalism, acesta a fost văzut ca o
ideologie a modernizării, fiind, împreună cu naţiunile, „construct social
şi creaţii culturale ale modernităţii,
planificate pentru o epocă a revoluţiilor şi a mobilizării de masă”.
Perenialismul consideră că naţiunea
este „o comunitate politică etnoculturală”, de descendenţă comună,
persistentă şi imemorială, înrădăcinată în spaţiu şi timp, într-o patrie
istorică, o comunitate a poporului,

oglindind nevoile şi aspiraţiile
acestuia, un tot unitar, cu caracter şi
voinţă unică, apartenenţa la aceasta
fiind „o stare de a fi”. Principiile
naţiunii sunt considerate a fi cele ale
„legăturilor ancestrale şi culturii
autentice”.
În fond, pe aceste două direcţii sau desfăşurat dezbaterile pe tema
naţiunii. Un modernist precum
Hobsbawm observă că, în majoritatea definiţiilor din secolul al XIXlea, elementul etnie nu era văzut ca
fiind esenţial pentru ca o comunitate
să fie socotită drept o naţiune. El are
în vedere sensul pe care l-a impus
Revoluţia franceză, citându-l pe
Maurice Block14, care spunea că
„experţii francezi s-au împotrivit cu
îndărătnicie oricărei încercări de a
face din limba vorbită un criteriu de
naţionalitate care, au argumentat ei,
era determinat pur şi simplu de
cetăţenia franceză”. Într-o anumită
măsură, observaţia se susţine, dacă
este să luăm în calcul şi ceea ce
spune Hagen Schulze15, că limba
oficială a Franţei a fost impusă după
Revoluţie, după ce trecuse prin filtrul
Academiei Franceze. Până atunci, nu
putea fi vorba de o limbă franceză
vorbită la nivel de masă, care să mai
fie şi garant al unei apartenenţe
etnice.
Cu toate acestea, după cum remarcă Hobsbawm16, elementul etnic
şi lingvistic nu era cu totul neglijat în
conceperea naţionalităţii în afara
cadrelor statale. „Diversele elemente
folosite mai târziu pentru a defini o
naţionalitate non-statală erau, fără
îndoială, prezente, fie asociate cu
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naţiunea revoluţionară, fie creându-i
problemele; şi cu cât pretindea mai
mult a fi una indivizibilă, cu atât
caracterul ei eterogen îi crea probleme. E aproape sigur că, pentru
majoritatea iacobinilor, un francez
care nu vorbea franceza era suspect
şi că, în practică, era adesea acceptat
criteriul etno-lingvistic al naţionalităţii”.
Cele două mari direcţii în conceperea naţiunii îi au ca fondatori pe
Ernest Renan şi pe Johann Gottfried
Herder. Într-o conferinţă ţinută la
Sorbona pe 11 martie 1882, Renan17
a arătat că o naţiune nu poate fi
redusă nici la rasă, nici la limbă, nici
la religie, nici la un anumit teritoriu,
nici la o uniune vamală şi nici la
apartenenţa religioasă: „O naţiune
este un suflet, un principiu spiritual.
Două lucruri care, într-adevăr, nu
sunt în fond decât unul, constituie
acest suflet, acest principiu spiritual.
Unul este în trecut, altul în prezent.
Unul este punerea în comun a unei
averi legate de amintiri; altul este
consimţământul actual, dorinţa de a
trăi împreună, voinţa de a continua
spre a spori valoarea moştenirii primite. Omul nu se improvizează.
Naţiunea, ca şi individul, este rezultatul unui lung efort trecut, al sacrificiilor şi devotamentelor. […] O
naţiune este, deci, o mare solidaritate
constituită prin sentimentul sacrificiilor făcute şi a celor pentru care
există dispoziţie de a fi făcute. Ea
presupune un trecut; ea se rezumă,
totuşi, în prezent la un fapt tangibil:
consimţământul, dorinţa clar exprimată de a continua viaţa comună.
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Existenţa unei naţiuni este (scuzaţimi metafora) un plebiscit zilnic, aşa
cum existenţa unui individ este o
afirmare perpetuă a vieţii. Aceasta
este mai puţin metafizică decât
dreptul divin şi mai puţin brutală
decât pretinsul drept istoric”.
Iată cum comentează Hagen
Schulze18 această concepţie: „naţiunile sunt entităţi spirituale, comunităţi care există atâta vreme cât există
şi în minţile şi inimile oamenilor şi
care se sting când nu mai sunt gândite şi dorite; naţiunea se întemeiază
pe conştiinţa naţională. Ea îşi recunoaşte identitatea în istoria, gloria şi
sacrificiile comune – fapt la care
trebuie să adăugăm că o istorie
comună este de regulă doar într-o
anumită măsură reală, fiind mai
degrabă o istorie imaginată, construită”. În aceeaşi direcţie putem
aminti definiţia naţiunii dată de către
David Miller19, în concepţia căruia
există cinci caracteristici ale naţiunii
ca şi comunitate: este constituită din
credinţe împărtăşite şi angajare reciprocă; extinsă de-a lungul istoriei; cu
caracter activ; legată de un anumit
teritoriu şi diferenţiată de alte comunităţi prin cultura ei.
Preluând ideea contopirii naţiunii
cu poporul, Herder20 a susţinut că
fundamentul acesteia nu este politica,
ci limba şi poezia. Pentru lingvistul
german, societatea este starea naturală a omului, ce se situează deasupra
organizării politice. „Providenţa a
separat admirabil naţiunile, nu numai
prin păduri sau munţi, ci mai cu
seamă prin limbă, gesturi şi caractere, înainte ca opera despotismului
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să se pună în mişcare şi ca cele patru
părţi ale lumii să devină prada unui
singur stăpân”. Fiecare naţiune îşi
are cultura proprie, ce s-a format
natural ca un ansamblu al codurilor
de limbaj, al simbolurilor, al tipurilor
de raporturi sociale, al instituţiilor şi
tehnicilor şi al modurilor de adaptare
la influenţele cadrelor staţio-temporale. Modul în care se constituire
cultura unei naţiuni o face unică. De
aceea, ea nu ar trebui să fie organizată de forţe politice care nu-i
aparţin, ci trebuie ca fiecare popor să
aibă dreptul de a se organiza după
bunul plac. Trebuie spus că Herder
nu a acceptat termenul „rasă”,
apartenenţa la o naţiune constând în
formarea în cadrul unei culturi. Era
suficient să vorbeşti germana ca
limbă maternă ca să fii socotit de
naţionalitate germană. Cu toate
acestea, observă Guy Hermet21, el a
crezut în teoria climatelor a lui
Montesquieu şi în superioritatea
genetică a anumitor grupuri, idee de
la care va ajunge la justificarea
expansiunii teritoriale a popoarelor
mai bine dotate de la natură.
Sensul herderian a fost preluat şi
în secolul XX, naţiunea fiind definită
drept „colectivitatea persoanelor care
au aceeaşi origine etnică şi care, în
general, vorbesc aceeaşi limbă şi au
o tradiţie comună” (după Dicţionarul
Academiei Spaniole Regale, în ediţia
din 1925)22.
Analizând
această
teorie,
Hobsbawm23 susţine că limba nu
poate fi socotit elementul decisiv
pentru a stabili limitele unei naţiuni
până în secolul al XIX-lea: „În

perioada precedentă educaţiei elementare, nu poate fi vorba de o limbă
«naţională» vorbită, ci doar de
idiomuri literare sau administrative
scrise, adaptate pentru folosirea orală, ori ca un fel de lingua franca, în
care vorbitorii diferitelor dialecte se
puteau înţelege… Cu alte cuvinte,
«limba maternă», idiomul învăţat de
copii de la mamele lor necultivate,
pentru folosirea zilnică, nu era, în
niciun caz, o «limbă naţională»”. În
consecinţă, limba „este un concept
literar şi nu unul existenţial”.
Îndeosebi naţionaliştii extremişti
întreţin ideea că naţiunile au existat
dintotdeauna, că întreaga istorie a
unei regiuni este totuna cu istoria
naţiunii ce ocupă în prezent acea regiune. Acest anacronism era prezent
şi în secolul al XIX-lea, la un autor
precum Walter Bagheot24, care considera că naţiunile au apărut odată cu
istoria. Dar, naţiunile sunt produse
istorice la baza cărora au stat eforturi
de ideologizare. Ele nu sunt entităţi
veşnice, ci, ca oricare alte realităţi
istorice, vor dispărea. Încă din timpul
apariţiei acestora, Renan25 spunea că
„naţiunea modernă este un rezultat
istoric al unei serii de fapte ce
converg. […] Naţiunile nu sunt ceva
etern. Ele au început, ele se vor
sfârşi. Confederaţia europeană, probabil, le va înlocui. Dar, aceasta nu
este legea secolului în care trăim.
Acum, existenţa naţiunilor este bună,
chiar necesară. Existenţa lor este garanţia libertăţii, care se va pierde
dacă lumea nu ar avea decât o lege şi
un stăpân”.
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Aşa cum notează H. Schulze26,
„naţiunile au fost de la început entităţi ambigue, proteice, nefiind clar
definite – ele erau sau naţiuni universitare, sau categorii reprezentate
politic. Totuşi, naţiunile au existat ca
sentiment colectiv de solidaritate
încă înainte de a fi numite astfel, sub
forma comunităţilor lingvistice, de
tradiţie şi de luptă care aspirau la
continuitate, dar o şi asigurau totodată, şi care, datorită acestui fapt,
au intrat într-un raport fructuos şi
dinamic cu statul, deci cu acea formă
politică de organizare care a început
să se dezvolte spre sfârşitul Evului
Mediu simultan cu naţiunile”.
Astfel de forme de solidaritate
vizează şi Hobsbawm27 atunci când
vorbeşte de „legături protonaţionale”
ca „forme supralocale de identificare” (diferite culte şi practici), „legături politice şi vocabularul anumitor grupuri îndeaproape legate de
instituţii ale statului, capabile de
eventuale generalizări, extensii şi
popularizări”. Dar, în opinia sa, nici
limba, nici apartenenţa etnică şi nici
religia nu pot fi criterii ale protonaţionalismului, fiindcă sunt destule
situaţii în care ele sunt infirmate. De
aceea, „Singurul, cel mai important
criteriu pentru protonaţionalism este
conştiinţa apartenenţei, trecute sau
viitoare, la o entitate politică stabilă.
Cel mai bun liant protonaţional este
să fii ceea ce jargonul secolul al
XIX-lea a numit «naţiunea istorică»,
mai ales dacă statul cadru pentru
viitoarea naţiune a fost asociat cu un
Staatsvolk – popor al statului, ca
ruşii, englezii sau castilienii”28.
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După cum apreciază Schulze29,
„aceste două idei naţionale, cea
subiectiv-politică a Revoluţiei franceze şi cea obiectiv-culturală a romantismului german, s-au hrănit reciproc, s-au intersectat şi au constituit
nota fundamentală a polifoniei modernismului european. Într-o perioadă caracterizată prin dezrădăcinare
şi criză a semnificaţiilor, desconsiderare a trecutului şi euforie faţă de
viitor, ideea de naţiune oferea orientare, apartenenţă şi transcendenţă.
Identificarea cu naţiunea simplifica
relaţiile sociale şi interstatale complicate şi rezolva problema loialităţii…”.
Postmodernii nu mai vor să
explice naţionalismul printr-un model unic, ci construiesc modele limitate şi abordări ale unor aspecte
particulare. Smith30 identifică două
paradigme ce s-au vrut a fi alternative la modernism: primordialismul
şi perenialismul.
Un reprezentant al primordialismului în varianta sa biologistă,
sociobiologul Pierre van den
Berghe31, consideră că naţiunile
trebuie tratate ca grupuri de descendenţă la fel ca grupurile etnice.
Sociabilitatea umană s-ar baza pe trei
principii: selecţie de înrudire, reciprocitate şi coerciţie. Cu cât societatea este mai mare, cu atât mai
importante sunt ultimele două. Dar,
etnicitatea, rasa şi casta se bazează
pe descendenţă comună. Astfel de
grupuri provin din triburi care, legate
prin relaţii de familie, se transformă
într-o suprafamilie – grupurile etnice
erau suprafamilii endogame, ce
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trăiau pe un anumit teritoriu. Invenţiile culturale ale descendenţei
lineare şi exogamia descendenţei au
permis extinderea modelului primordial de organizare socială la comunităţi mari. Astfel, descendenţa comună a fost parţial fictivă din cauza
migraţiei, cuceririi şi exogamiei. „La
fel ca în grupurile de rudenie mai
mici, înrudirea era de ajuns de reală
pentru a deveni baza acelor sentimente puternice pe care le numim
naţionalism, tribalism, rasism şi
etnocentrism. Uşurinţa şi viteza cu
care aceste sentimente pot fi mobilizate chiar şi în societăţile moderne
industriale…, ferocitatea oarbă a
conflictelor la care pot duce aceste
sentimente, lipsa lor de receptivitate
faţă de argumentele raţionale sunt
doar câteva indicaţii ale vitalităţii şi
primordialităţii lor continue. Ceea ce
sugerez este că etnocentrismul a
evoluat de-a lungul a milioane sau
cel puţin sute de mii de ani ca o
extensie a selecţiei de înrudire”.
Cum era şi de aşteptat, Smith32
respinge o astfel de concepţie, arătând că ea confundă aparenţa fizică şi
cultura şi echivalează traiul împreună, miturile şi experienţele comune cu endogamia preferenţială. El
nu poate explica cum poate descendenţa să mai fie un criteriu în comunităţi ce au suferit venirea elementelor alogene şi cum poate fi descendenţa un element de solidaritate în
comunităţile mari unde membrii nu
se întâlnesc şi unde aceste comunităţi
sunt imaginate. Apoi: cum pot şti eu
că solidaritatea mea cu străinii care
întâmplător vorbesc aceeaşi limbă
are bază genetică?

Un susţinător al primordialismului cultural, Clifford Geertz33,
susţine că un ataşament primordial
provine din daturile asumate, precum
cultura, relaţiile de rudenie, contiguitatea, comunitatea religioasă în
care te naşti, limba pe care o înveţi:
„Pentru fiecare persoană din fiecare
societate, aproape în fiecare moment,
unele ataşamente par să provină mai
mult din sentimentul unei afinităţi
naturale – unii ar spune spirituale –
decât din interacţiunea socială”. Apariţia conştiinţei politice moderne cu
statul în centru stimulează sentimentele primordiale.
În aceeaşi notă, Steven Grosby34
arată că „grupurile etnice şi naţionalităţile există pentru că există tradiţii
de credinţă şi acţiune faţă de
obiectele primordiale cum ar fi trăsăturile biologice şi mai ales localizarea teritorială”. Oamenii dau importanţă acestor obiecte fiindcă
„familia, localitatea şi propriul «popor» poartă, transmit şi protejează
viaţa”. De aceea le sacralizează şi sunt
dispuşi să-şi dea viaţa pentru ele.
Aşa cum am mai arătat, perenialiştii consideră că naţiunea este o
realitate existentă din timpuri imemoriale, între naţiune şi etnie neexistând diferenţe însemnate. În opinia lui Joshua Fishman35, etnicitatea
este un fel de a fi, a face şi a şti:
„Etnicitatea a fost întotdeauna trăită
ca un fenomen de înrudire, o continuitate în cadrul sinelui şi al acelora
care păstrează legătura dintre generaţii, cu strămoşii lor comuni.
Etnicitatea este parţial trăită ca fiind
«os din osul lor, carne din carnea lor
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şi sânge din sângele lor». Însuşi
corpul uman este privit ca o expresie
a etnicităţii şi etnicitatea este de
obicei simţită ca fiind înrădăcinată în
sânge, os sau carne”. Şi Walker
Connor36 susţine că legătura naţională este fundamental psihologică şi
nonraţională. În opinia sa, „o naţiune
este un grup de oameni ce simt că au
legături de ascendenţă. Acesta este
grupul cel mai mare ce poate impune
loialitate unei persoane pe baza
sentimentului unor legături de rudenie; este, din această perspectivă, o
familie extinsă”.
Analizând sursa naţionalismului,
John Armstrong37 consideră că, în
pofida faptului că epoca naţionalismului a fost precedată de cea a
absolutismului ce nu a luat în seamă
diferenţele etnice, a existat naţionalism şi înainte de absolutism. În
naţionalism, importante sunt percepţiile şi sentimentele grupului, mai
ales excluderea etnică, graniţa dintre
«ei» şi «noi» şi comparaţia universală cu «străinul»: „Termeni ca
goyim, barbaroi şi nemtsi implică
deopotrivă percepţia incompletitudinii umane a persoanelor ce nu
pot comunica cu cei din grup, care
constituie singurii «oameni adevăraţi»”. În concepţia sa, Armstrong a
pornit de la abordarea antropologică
a lui Frederik Barth38, cercetător
pentru care etnicitatea este o categorie social definită, atribuită de alţii
şi de către grupul însuşi. Pentru ambii autori, simbolurile sunt esenţiale
pentru supravieţuirea identificării
etnice, ele păzind graniţele dintre
grupuri. Aceste simboluri sunt stabi-
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lite de către generaţiile anterioare,
comunicarea etnică fiind una în timp,
între vii şi morţi. La fel ca simbolurile sunt şi miturile de legitimare.
În opinia lui G. M. Tamás39,
„definirea apartenenţei comune la o
naţiune presupune trei factori incontestabili supraindividuali, dar nu
universali: limba, sângele şi teritoriul”. Dar, o astfel de definire generează paradoxuri. În primul rând,
dacă oamenii sunt beneficiarii primilor doi, al treilea le este impus sub
forma graniţelor statale, fapt pentru
care ei trebuie să accepte aceste
dimensiuni ca fiind ale lor, să şi le
asume, şi să consimtă că ele generează însuşiri asemănătoare în semeni, printre care se vor ivi interese
comune; naţiunea este „un mod de
reflecţie”: „Naţiunea e necesară,
fiindcă e natură, dar e neîncorsetată,
fiindcă e reflecţie”. În al doilea rând,
ea îl identifică, îl încorsetează pe om
ca natură şi îl eliberează ca reflecţie
cu preţul aruncării într-o dilemă:
dacă omul optează pentru stânga e
blamat, iar dacă o face pentru dreapta
e răsplătit. Apoi, autoafirmarea de tip
naţionalist nu e un proces pozitiv, ci
unul negativ, fiindcă se bazează pe
discriminarea faţă de ceva; dacă
creştinul se afirmă prin mistuire şi
ură de sine, naţionalistul o face prin
ură de ceilalţi; definirea de sine prin
raportare la ceva exterior este
inevitabilă, „fiindcă ceea ce se urmăreşte aici e transformarea unui determinism natural în reflex (căci etnii ca
atare au existat şi înainte de zămislirea sentimentelor naţionale, ele
devenind doar ulterior, prin inter-
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mediul reflecţiei, obiect al sentimentului naţional)”.
Ceea ce se întâmplă cu un naţionalist e invers decât ceea ce se petrece cu un tribal: la primul, prescripţia ritualică operează ca natură, la al
doilea natura operează ca prescripţie;
„naţionalistul nu e dispus să admită
că el a substituit natura cu propriile
sale prescripţii (cum procedează, de
altfel, şeful de trib), ci se plânge de
alterarea perversă a naturii, sau
suspectează că cineva a modificat
cursul firesc al naturii, printr-o
ingerinţă perfidă”. Şi acel cineva este
Străinul40.
În apartenenţa la o naţiune se
întâlnesc atât factori ce nu ne stau în
putere (precum faptul de a ne naşte
într-o anumită comunitate), cât şi
factori ce stau în puterea fiecăruia
(precum asumarea apartenenţei la o
comunitate). Consider că acceptarea
ca elemente fundamentale ale
naţionalităţii a istoriei şi a limbii nu
trebuie să însemne şi asumarea
caracterului lor destinal, cel puţin nu
în sensul în care este înţeles destinul
îndeobşte, ca forţă exterioară şi implacabilă ce ne determină în totalitate
existenţa. Aşa cum am mai spus şi cu
altă ocazie41, nu cred că „marca
destinală” a apartenenţei la o naţiune
îmi precede naşterea şi nici nu susţin
că îmi pot schimba apartenenţa
culturală ca pe haine, aşa cum ar
sugera adepţii concepţiei ideologice.
Pentru că după naştere puteam fi
mutat în oricare altă comunitate, nu
acest act, ci creşterea, formarea personalităţii mele este cea care devine
dat pentru mine, fiindcă îmi este

imposibil să-mi înlocuiesc viaţa
petrecută cu altceva. „Istoria privată
nu suportă suspendări fenomenologice, pentru că persoana vie nu este
ego transcendental. Departe de a-mi
decide în întregime soarta ca individ,
existenţa dusă în comunitatea în care
m-am format devine o dimensiune a
persoanei mele, ce nu poate fi
anulată prin nicio opţiune. Datul nu
este altceva decât ireversibilitatea
construcţiei temporale care sunt eu.
Naţionalitatea mea este un produs
cultural de care, în mare parte,
datorită vârstei la care am dobândito, nu sunt responsabil. Ca şi faptul de
a fi cetăţean în sensul Declaraţiei
drepturilor omului şi ale cetăţeanului şi al actualelor reglementări ale
dreptului internaţional. Întâmplarea a
făcut să mă nasc într-o epocă şi întrun spaţiu în care statutul meu să fie
definit astfel. Naţionalitatea şi cetăţenia nu sunt entităţi absolute, dar
rămân repere ale existenţei mele
atunci când prima nu este redusă la
etnie iar celei de-a doua nu i se uită
caracterul de convenţie. Ele sunt
două modalităţi în care omul ultimelor două secole s-a recunoscut”.
Pătrunderea ideii naţionale în
conştiinţa maselor a făcut ca naţiunea
şi democraţia să devină „feţe ale
aceleiaşi monede”, statul naţiune
dovedindu-se a fi „atât un cadru
adecvat epocii respective, cât şi o
garanţie de democraţiei şi a sistemului parlamentar”42. Dar, din
păcate, observă Hobsbawm43, democratizarea a produs o conştiinţă populistă ce a dus spre şovinism. Apărătorii statului s-au înmulţit şi au
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început să-şi apere drepturile cetăţeneşti ce au devenit, cu timpul
semne ale naţiunii. Astfel, la începutul secolului XX, statul nu va mai
fi apărat doar de către cetăţenii activ
politic, ci de către toţi civilii. Emanciparea a dus la mobilizarea generală
în primul război.
În Europa modernă, statul şi
naţiunea au devenit realităţi ce s-au
potenţat reciproc: fie că statul a creat
naţiunea prin programe culturale şi
de educaţie în masă, fie că naţiunile
create de către elite pe un anumit
teritoriu şi-au creat un stat propriu.
Acest proces ce a durat aproape două
secole a avut ca finalitate Europa
statelor naţionale de astăzi. Dar,
pentru că sunt realităţi istorice,
statele naţionale se modifică, rolul
lor se redefineşte.

Concluzii
Scurta trecere în revistă a modurilor în care a fost şi este înţeleasă
naţiunea şi a felului în care operează
naţionalismul face posibilă înţelegerea fenomenelor ce se petrec în
Uniunea Europeană în prezent. Libera circulaţie a cetăţenilor a făcut ca
eterogenitatea populaţiei din UE să
crească. După o perioadă în care
statele au cedat multe dintre obligaţiile faţă de cetăţeni pentru a fi
rezolvate la Bruxelles, o parte dintre
cetăţeni au început să-i pretindă statului revenirea la ceea ce acesta făcea
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înainte de intrarea în construcţia
europeană. Criza economică, violenţele venite dispre indivizi insuficient
integraţi veniţi din Est sau din lumea
islamică şi deficitul de ideologie al
Uniunii Europene au făcut posibilă
ascensiunea mişcărilor extremiste în
democraţiile consolidate europene.
Dificultăţile apărute în UE trebuie
rezolvate potrivit partajării competenţelor statelor cuprinse în Tratat.
Cea mai simplă dar cea mai nocivă
practică este aceea de a pasa
responsabilităţile de la o autoritate la
alta. Integrarea populaţiilor alogene
nu este doar problema statelor sau
doar a instituţiilor UE, ci o problemă
comună. Se impune un efort concertat în această direcţie. La fel cum
se impun eforturi în sensul solidarităţii financiare. Invocarea vechilor
practici ale statelor naţiuni nu poate
fi o soluţie. Nici statele nu mai sunt
aceleaşi ca acum 70 de ani, nici
străinii nu mai sunt aceiaşi şi nici
contextul global nu mai este acelaşi.
Naţionalismele în forma perenialistă
trebuie să rămână istorie. Sunt alte
motive de solidaritatea ce i-ar putea
ţine la un loc pe europeni decât
imaginatele descendenţe sau consangvinităţi. Dar, pentru asta, este
nevoie de un nou şi susţinut efort
ideologic, este nevoie de eficienta
articulare a europenismului.
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Critica metafizicii şi noua retorică a liberalismului*
[The critics of metaphysics and the
new rethoric of liberalism]
Marc BUCUCI
Abstract. During the Enlightment, the emergence and the prestige of sciences
influenced the rhetoric of liberalism. This metaphysical rhetoric, according to
Richard Rorty, became an ostacle to liberalism’ efficient marketing . Rorty
deconstructs this rhetorical fusion and conceives a new kind of rhetoric for
liberalism.
Keywords: metaphysics; liberalism; liberal democracy; democracy; liberal
neutralism; rhetoric.

Critica metafizicii şi
liberalismul
A devenit un clişeu al gândirii
contemporane faptul că discursul filosofic trăieşte o vârstă paradoxală a
sa. Mă refer la acele situaţii în care
filosofia îşi reinventează problematica şi strate-giile de cercetare
prin înscenarea propriului „sfârşit”1.
În primul rând, este vorba de
fenomenele textuale petrecute în
orizontul metafizicii, a cărei critică
devine o formă aproape eminentă de
manifestare. Situaţia devine cu atât
mai paradoxală cu cât unul din
reflexele textuale ale filosofilor, cel
puţin în tradiţia continentală, este
acela de a-şi denunţa antecesorii ca
metafizicieni reziduali (astfel

procedează Heidegger cu Nietzsche,
apoi Derrida procedează la fel cu
Heidegger, ceea ce i se poate
întâmpla şi lui Derrida, aşa cum ne
avertizează un alt autor2). În mod
ironic, toate aceste eforturi ce alcătuiesc spectrul de acţiuni specific
„criticii metafizicii”, reinventează
metafizica. Toate aceste discontinuităţi creează, se poate spune, o
continuitate mai solidă decât cea
anterioară criticii, indiferent de
maniera în care se desfăşoară acel
demers.
În studiul de faţă nu ne interesează o cartografiere a vectorilor
de forţă pe liniile cărora se desfăşoară critica metafizicii, ci punctele
ei de interacţiune cu ideologia liberalismului. În acest sens, am ales un
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autor care este preocupat chiar de
această interacţiune şi care are
abilităţi atât în cercetarea metafizică, cât şi în cea politologică. Mă
refer la Richard Rorty, iar din opera
sa voi utiliza cu precădere volumul
Contingenţă, ironie şi solidaritate –
deoarece, în acest volum, strategiile
sale de adaptare a discursului filosofic nevoilor unei societăţi liberale3
merg până la a transforma metafizica într-o fabulă, fabulă ale cărei
personaje (metafizicianul, ironistul,
liberalul etc.) sunt pretexte pentru a
defini ostensiv un liberal al unei
culturi post-metafizice4. Iar din
acest joc aproape literar apare un alt
chip al liberalismului printr-o
deplasarea semantică a acestuia de
la expresie autentică a naturii umane
spre liberalism ca preocupare de a
diminua cruzimea (Judith N.
Shklar). Se poate spune că, dacă în
prima parte a vieţii sale, Rorty era
preocupat de felul în care interacţionau diverse tradiţii filosofice
(filosofia analitică, hermeneutica,
filosofia limbajului, filosofia minţii
etc.), odată cu şi după Contingenţă,
ironie şi solidaritate, el este
preocupat în primul rând de
legitimarea liberalismului într-un
context în care acesta părea a fi
intrat într-un impas istoric.

Impasul liberalismului
La scurt timp după prăbuşirea regimurilor comuniste în Europa anului 1989, Francis Fukuyama anunţa
„sfârşitul istoriei”5, care părea a fi o
evidenţă din moment ce demo-
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craţiile liberale deveneau forme de
guvernământ cu prestigiu global
infailibil. Astăzi, este mai mult
decât evident că evaluarea sa a fost
una pripită. O replică foarte consistentă la profeţia lui Fukuyama
este volumul publicat de Fareed
Zakaria, la scurt timp după atentatul
terorist din 11 septembrie, volum
intitulat Viitorul libertăţii. Democraţie neliberală în Statele Unite ale
Americii şi în lume6. Zakaria ne
avertizează că, chiar dacă democraţia a devenit „forma standard de
guvernământ a umanităţii”7 şi chiar
dacă până şi dictatorii îi mimează
procedurile pentru a câştiga legitimitate8, evaluarea situaţiei la nivel
global este una pesimistă („Democraţia înfloreş-te; libertatea nu”9).
Marea problemă a timpurilor care
vin, crede Zakaria, este aceea a
legitimării democraţiei liberale, nu
în mod special a democraţiei.
Democraţia nu oferă garanţii infailibile cu privire la soarta libertăţii. Se poate spune că, deşi
există excepţii, că ea este necesară,
dar nu şi suficientă. Aşa s-a întâmplat că, exemplifică autorul menţionat, Hitler a ajuns la putere ales
de popor sau că ţări precum
Iugoslavia sau Indonezia erau mult
mai tolerante în timp ce erau conduse de lideri autoritari.
Ce mutaţie a avut loc la nivelul
democraţiilor occidentale în aşa fel
încât noi putem spune că libertatea
individuală are aici garanţii mai
ferme decât oriunde? Aceste
democraţii, argumentează Zakaria,
au ajuns în punctul în care identifică
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„democraţia” cu „democraţia liberală”, mai precis cu „un sistem
politic caracterizat nu doar de alegeri libere şi corecte, ci şi de statul
de drept, separarea puterilor şi
protejarea libertăţilor fundamentale
ale cuvântului, întrunirii, credinţei şi
proprietăţii”10. Pentru conservarea şi
perpetuarea acestui spectru de
libertăţi, pe care Zakaria le reuneşte
sub sintagma „liberalism constituţional”, este mai util să insistăm
pe importanţa liberalismului decât
pe aceea a democraţiei11. Această
schimbare de accent este cea care ne
interesează în acest studiu, împreună
cu conştientizarea nevoii de a
relegitima liberalismul printr-o nouă
retorică a sa, printr-un marketing
mult mai pragmatic şi care să asume
o segmentare iremediabilă a
publicului12. Altfel spus, şi în cazul
liberalismului ar fi oportună
operaţionalizarea unei diferenţieri a
retoricii liberalismului în funcţie de
tipul de audienţă căreia i se
adresează, cu menţiunea că simpla
utilizare a unei nostalgii restaurative
nu mai este atât de eficientă pe cât
am putea crede. Spre deosebire de
Zakaria, care susţine că remediul
potrivit este să ne reamintim de
povestea glorioasă a libertăţii
noastre trecute13, Rorty crede că
doar o împrospătare a vechilor
idealuri liberale cu un apetit utopic
sporit poate recrea tipul de speranţă
socială pe care l-au avut cândva
„bătrânele” democraţii occidentale.
Conştient
de
prezenţa
unui
sentiment de dezamăgire privind
democraţiile liberale, sentiment pe

care îl ilustrează fie discutând pe
marginea Dialecticii luminilor14, fie
preluând pesimismul lui Orwell15,
Rorty insistă în mai multe locuri
asupra faptului că exerciţiile
nostalgice sunt ineficiente16.
Cu atât mai mult, este rezonabil
să avem o viziune şi mai pesimistă
pentru anii din urmă, din moment ce
prăbuşirea regimurilor dictatoriale
din ţările arabe a generat mai
degrabă violenţă decât libertate17,
iar democraţiile liberale europene se
confruntă cu încălcări ale principiilor statului de drept de către cei
care guvernează, cu recrudescenţa
extremismului şi cu fenomenul
cetăţenilor europeni care aderă la
mişcări teocratice foarte violente
precum ISIS.

Neutralitatea procedurală
Una din determinaţiile prezumate ca necesare unui stat liberal
este neutralitatea sa18. Potrivit acestei
determinaţii, un stat liberal „nu
trebuie să favorizeze vreuna dintre
concepţiile morale, religioase ori
filosofice ale cetăţenilor săi, sau, în
termenii folosiţi de obicei, vreuna
dintre concepţiile lor despre bine”19.
Această ficţiune discursivă utilă,
devine o piatră de încercare a
liberalismului atunci când ne dăm
seama că, de fapt, instituirea, consolidarea şi prezervarea acestei
neutralităţi, sunt garantate de ieşirea
statului din zona neutralităţii prin
selectarea şi încurajarea anumitor
moduri de a gândi binele public.
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Nu întâmplător, Rorty va
discredita presupoziţia ontologică a
neutralităţii liberalismului, pornind
de la himerica „neutralitate filosofică”. Rawls insistase că o astfel
de neutralitate trebuie acceptată
doar din raţiuni „politice”, nu „metafizice”20. Rorty a continuat acest
tip de demers, sugerând că singura
neutralitate pe care o avem la
îndemână este cea de tip procedural21, pe care o putem ajusta
amplificând limitele imaginaţiei
noastre sociale. Presupusa neutralitate este substituită cu un ansamblu de separaţii pragmatice (nu
distincţii ontologice), instituite în
vederea obţinerii unor efecte. Rorty
nu menţionează explicit acest lucru,
însă contestarea insistentă pe care o
face presupoziţiei neutralităţii filosofice mă determină să susţin că
ţinta sa era, de fapt, presupoziţia
ontologică a neutralităţii în spaţiul
public. Presupoziţia „neutralităţii”,
ne dă de înţeles autorul invocat, nu
este altceva decât un alt personaj din
recuzita retoricii metafizicii (alături
de „fundament”22, „natură”23, „universal” etc.).
Problema pe care o are liberalismul timpurilor noastre, crede
Rorty, ţine de o situaţie istorică
trecută, de o contingenţă culturală
transformată în obligaţie (o „retorică” transformată, prin obişnuinţă,
în „logică”). Aşa cum precizează în
mai multe rânduri, retorica politică a
Iluminismului a beneficiat de
sprijinul oferit de ştiinţele naturii,
care dispuneau de un capital simbolic enorm. În acel moment istoric,
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liberalismul ca element central al
retoricii politice iluministe s-a
împletit cu retorica ştiinţelor naturii.
Însă aceasta din urmă împrumutase
foarte multe accente din reflexele
arsenalului presuasiv al retoricii
religiei ca activitate umană paradigmatică. Sau, în cuvintele lui
Rorty, „luminismul şi-a ţesut mult
din retorica sa politică în jurul unei
imagini a omului de ştiinţă ca un fel
de preot, drept cel care a realizat
contactul cu adevărul deasupra
omului, fiind «logic», «metodic» şi
«obiectiv»24.
Estimarea pe care o face autorul
american este că, deşi atunci a fost
foarte eficientă, astăzi ea nu numai
că şi-a pierdut din utilitate, dar şi
poate fi interpretată ca un blocaj în
ceea ce priveşte promovarea culturii
liberale contemporane. Prin urmare,
ar fi oportun să despletim firul liberalismului de cel al scientismului şi
să încercăm să facem credibilă
cultural liberală prin alte mijloace
persuasive decât cele oferite de
reţeaua retorică a metafizicii, ba
chiar să încercăm să construim
metaforele şi termenii specifici ei.
Aşa cum ne lasă să înţelegem în
momentul în care vorbeşte despre
„cauza înzestrării culturii liberale
contemporane cu un vocabular care
este în întregime al ei”25, o cauză pe
care o putem operaţionaliza prin
purificarea acelei culturi de
reziduurile retorice care au fost
folositoare cândva.
Revenind la presupoziţia neutralităţii, exemplare sunt câteva
pagini din Contingenţă, ironie şi
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solidaritate, pagini în care anunţă
„această renegare a neutralităţii
filosofice în interesul liberalismului
politic”26. Presupoziţia neutralităţii
este fundamentală pentru activitatea
de argumentare cu validitate absolută a metafizicianului, deoarece,
de fiecare dată când ajungea într-un
impas, acesta ieşea din încurcătură
prin crearea unui teren neutru, de la
înălţimea căruia putea să discearnă
cu claritate, o dată pentru totdeauna,
care era drumul cel mai sigur de
urmat. Or, constată Rorty, „Lucrurile nu stau ca şi cum filosofii au
reuşit să găsească vreun teren neutru
pe care să stea”27. Prin urmare,
pentru a evita ridicolul unei promisiuni neonorate, ar fi mai prudent
ca filosofia să renunţe la presupoziţia acestui teren neutru. Altfel
spus, neutralitatea este imposibilă
din punct de vedere teoretic. Mai
mult, arată gânditorul american, în
momentul în care trăim în societăţi
pluraliste,
multitudinea
poziţionărilor, a variantelor de traseu,
face imposibilă şi identificarea la
nivel practic a unui punct de vedere
neutru. În concluzie, ideea de
fundament infailibil, care să
garanteze răspândirea triumfală a
culturii liberale, este nesus-tenabilă.
Iar, în măsura în care gânditorii
promit un astfel de fundament, dar
el se dovedeşte ulterior a fi relativ la
un anumit moment istoric, înseamnă
că, poate, este ceva în neregulă cu
cultura liberală. Din acest motiv,
Rorty renunţă la ideea de fundament
filosofic infailibil apt să legitimeze
o societate liberală şi crede că mult

mai eficientă este o altă strategie.
Astfel, o cultură care renunţă la
reflexul de a căuta fundamente
metafizice „ar privi justificarea unei
societăţi liberale doar ca o chestiune
de comparaţie istorică cu alte tentative de organizare socială - acelea
ale trecutului şi acelea înfăţişate de
către autorii de utopii”28. Pe de o
parte, pentru a nu fi prins într-un
paradox al autoreferenţialităţii,
Rorty ne avertizează că nici măcar
el nu vorbeşte de pe o poziţie neutră
şi că chiar „când spun că neutralitatea nu e un deziderat, eu nu
spun aceasta dintr-o perspectivă
filosofică neutră”29. Pe de altă parte,
susţine Rorty, „filosofia nu poate fi
neutră în chestiuni politice de
această magnitudine”30. Noua retorică a liberalismului, cea pe care o
propune Rorty, este una care
renunţă la ideea unei posibil „zid
argumentativ” final, care să ne
permită să îi ţintuim pe duşmanii
liberalismului cu spatele la el31.

Concluzii
Pe fundalul unei retorici a liberalismului neafectată de „refrene
metafizice”(Isaiah Berlin), tensiunea
dintre liberalismul clasic – pentru
care sunt centrale libertatea economică, politică şi religioasă - şi
liberalismul „nou” – care îl
ajustează pe cel clasic, în funcţie de
context, cu politici publice de tipul
acţiune afirmativă, stat social etc. -,
nu mai este insuportabilă, ea nu mai
creează impresia unei incoerenţe
fundamentale. Astfel de ajustări sunt
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incoerenţe pragmatice, asumate
temporar pentru a diminua probleme
locale care, probabil, în măsura în
care vor reuşi să schimbe socializarea tradiţională, vor deveni
caduce. Datorită unor astfel de
incoerenţe pragmatice s-a reuşit ca,

în toate democraţiile liberale, în
urma introducerii unor politicilor
publice de acţiune afirmativă,
majoritatea cetăţenilor să accepte
anumite diferenţe care anterior erau
intolerabile.

Note

ironiei lui Derrida. Cred că s-ar
cuveni ca el să fie păstrat fluid încă o
vreme înainte de a fi criogenat (aşa
cum, eventual, trebuie să fie ) într-un
set de concepţii filosofice ca oricare
altul, adecvat pentru un rezumat
doxografic“.
3
Richard Rorty, Contingenţă, ironie şi
solidaritate, traducere de Corina
Sorana Ştefanov, Editura ALL,
Bucureşti, 1998, p. 95, „ Punctul meu
de vedere este bine adaptat unei
politici liberale”.
4
Richard Rorty, Contingenţă, ironie şi
solidaritate, p. 30, „Romanul, filmul
şi programul TV au înlocuit, treptat
dar ferm, predica şi tratatul ca
principale vehicule ale schimbării
morale şi ale progresului”.
5
Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei?,
trad. de Dana Bercea, Editura Vremea,
Bucureşti, 1994, p. 11 Acesta vorbeşte
despre „Universalizarea democraţiei
liberale occidentale ca formă finală a
organizării umane”.
6
Fareed Zakaria, Viitorul libertăţii.
Democraţie neliberală în Statele
Unite ale Americii şi în lume,
traducere de Doris Mironescu, Editura
Polirom, Iaşi, 2009.
7
Ibidem, p. 13.
8
Ibidem, „Dacă până şi duşmanii
democraţiei îi împrumută retorica şi îi
mai muţăresc ritualurile, e clar că
democraţia a câştigat partida”.
9
Ibidem, p. 17.
10
Ibidem, pp. 16-17.
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INTERVIU
„Democratizarea Germaniei se poate considera înfăptuită
în anul 1990”
[“The democratization of Germany can be considered
accomplished in 1990”]
Interviu cu Dr. Robert Grünbaum
Director adjunct al Fundaţiei Federale pentru Cercetarea Dictaturii Comuniste
din Germania

Abstract: From 26 to 28 November 2014, within the project “After 25 years.
Communism in Eastern Europe”, conducted by the Faculty of Political Science
from “Petre Andrei” University of Iaşi, the Institute for the Study of Ideologies
and the “Polis” magazine, took place an event called “25 years since the fall of
the Berlin Wall", organized in partnership with the German Cultural Centre of
Iaşi. The event brought together: the opening exhibition “The wall. A boundary
inside Germany” (organized by “The Federal Foundation for the Investigation
of Communist Dictatorship” with help from the newspapers BILD and Die
Welt), two conferences, film projections and a concert in memory of the victims
of communism, conducted by Ulrich Backofen. Invited to this event, Dr. Robert
Grünbaum held the Conference entitled “The peaceful Revolution and the fall of
the wall. The GDR in the fall of 1989 ”. His presence in Iaşi was an occasion for
an interview about the fall of the Berlin wall and the meaning it had and still has
for Germany and for the entire Europe.
Keywords: Communism, The Berlin Wall, dictatorship, peaceful revolution,
Soviet Union.

În perioada 26-28 noiembrie 2014,
în cadrul proiectului „După 25 de
ani. Comunismul în Europa de Est”,
realizat de Facultatea de Ştiinţe
Politice a Universităţii „Petre Andrei”

din Iaşi, Institutul de Studiere a
Ideologiilor şi Revista Polis, a avut
loc manifestarea „25 de ani de la
căderea Zidului Berlinului”, realizată
în parteneriat cu Centru Cultural
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German Iaşi. Manifestarea a reunit
vernizarea expoziţiei Zidul. O graniţă în interiorul Germaniei (realizată de „Fundaţia Federală pentru
Cercetarea Dictaturii Comuniste”
împreună cu ziarele BILD şi Die
Welt), două conferinţe, proiecţii de
filme şi un concert susţinut în memoria victimelor comunismului, dirijat de Ulrich Backofen. Invitat fiind
la această manifestare, Dr. Robert
Grünbaum a susţinut conferinţa intitulată „Revoluţia paşnică şi căderea
zidului. RDG în toamna anului 1989”.
Prezenţa sa la Iaşi a fost un prilej
pentru realizarea unui interviu pe tema
semnificaţiei pe care a avut-o şi o are
căderea Zidului Berlinului pentru
Germania şi pentru întreaga Europă.
Alexander Rubel: Domnule
Robert Grünbaum, care consideraţi
că au fost factorii decisivi care au contribuit la căderea Zidului Berlinului
acum 25 de ani?
Robert Grünbaum: Dacă analizăm anul 1989, vom vedea că trebuie
să diferenţiem între factori structurali
şi actuali. S-ar putea spune că factorii
structurali se referă la faptul că regimul comunist din cadrul Republicii
Democrate Germane (RDG) se găsea
într-o mare criză politică. În afară de
asta, din punct de vedere economic,
şi asta s-ar putea spune, sistemul era
terminat. Aici se adaugă situaţia politicii externe cu renunţarea la „doctrina Brejnev”, deci renunţarea Uniunii
Sovietice la amestecul în afacerile
celorlalte state comuniste, încercările
de reformă, către care a ţintit
Gorbaciov şi, astfel, o considerabilă
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independenţă politică a statelor comuniste respective. Factorii actuali, dacă
ne uităm la anul 1989, aşa cum a fost
el în fosta RDG, constau în primul
rând într-o puternică mişcare a drepturilor cetăţeneşti, care s-a organizat
ca opoziţie; în al doilea rând, o puternică mişcare de refugiaţi şi emigranţi – sute de mii de oameni p[răseau RDG-ul, era un gest clar de a
întoarce spatele, care va duce în cele
din urma la demonstraţii în masă pe
tot teritoriul RDG, împotriva cărora
conducerea RDG nu va mai putea lua
măsuri şi care vor duce în final la
deschiderea Zidului.
A. R.: Acum, după 25 de ani de la
căderea comunismului, ce fac foştii
colaboratori ai serviciilor secrete, ai
securităţii, ai serviciilor specile ale
regimului comunist din fosta RDG,
cu ce se ocupă, cum sunt ei priviţi azi
în societate?
R. G.: Foştii colaboratori nu sunt
o forţă politică, a existat pe toate planurile şi la toate nivelurile o curăţare
în acest sens. Dar ei trăiesc, lucrează,
de exemplu, ca agenţi de asigurări.
Există nişte asociaţii sau organizaţii
ale foştilor colaboratori, dar ele sunt
absolut nesemnificative în viaţa publică, neavând nicio forţă politică în
viaţa publică, sunt nişte asociaţii ale
unor domni vârstnici, care din nostalgia faţă de trecut organizează reîntâlniri.
A. R.: Ce fac, în schimb, victimele regimului? Au fost despăgubite
în vreun fel? Cum au fost despăgubite?

Europa şi multiculturalismul său

R. G.: A existat o întreagă serie
de măsuri de despăgubire, atât pe
plan moral, cât şi economic. Asta înseamnă că în Germania există acum
legi în acest sens, legi de drept penal
şi administrativ, al căror scop a fost
de a reabilita victimele. Există despăgubiri pentru cei care au fost închişi
în închisoare, în măsura în care acest
lucru s-a putut dovedi.
A. R.: Câţi au primit asemenea
despăgubiri?
R. G.: Condiţia este ca victima să
fi petrecut cel puţin 6 luni în închisoare pentru a primi acea aşa-numită
pensie de victimă. Există, de exemplu, şi încercări din partea societăţii
de a reabilita victimele.
A. R.: Aţi putea da un exemplu?
R. G.: Un exemplu ar fi că, în
anul 1953, Preşedintele a făcut un
gest simbolic pentru foştii revoluţionari. An de an se fac activităţi de
comemorare, tocmai pentru a evidenţia şi la nivel social importanţa
celor din opoziţie.
A. R.: Există astăzi grupuri în
rândul tinerilor germani care ar manifesta interes pentru valorile regimului comunist. Dacă da, care ar fi
rolul lor în context european?
R. G.: Experienţele din Germania
au dus la faptul că nu a existat o
grupare care să-şi dorească o întoar-

cere către partidul comunist. Chiar
nici partidul celor de stânga.
A. R.: Partidul succesor Partidului
Comunist (SED).
R. G.: Da, nici chiar în rândul
acestuia; dacă există unii tineri care
împărtăşesc acele idei şi valori, ei nu
au relevanţă sau putere politică.
A. R.: Se găsesc printre foştii
cetăţeni ai RDG aşa-numiţi „nostalgici” după regimul comunist?
R. G.: E ceva cât se poate de firesc. Foarte mulţi oameni care îşi
amintesc trecutul lor accentuează
amintirile plăcute. Aşa a fost şi cu
esticii germani. Ei au avut o viaţă
cotidiană şi au, de asemenea, amintiri
pozitive în legatură cu trecutul. Dar
asta nu înseamnă că ei îşi doresc să
aibă din nou RDG-ul. Mai multe
sondaje au demonstrat că valorile
democraţiei se bucură de aprecierea
majorităţii. Dar nu putem generaliza.
Nu există doar esticii germani. Există
foarte multe categorii de oameni.
Există răufăcători şi victime. Există
omul normal, care s-a adaptat la viaţa
sa cotidiană din RDG, şi fiecare din
aceşti oameni au o altă amintire, o
altă reprezentare despre fosta RDG.
Deci, şi aici trebuie să diferenţiem.
Chiar şi acel fenomen de Ostalgie,
nostalgie după Est, nu mai există
dupa 25 de ani.
A. R.: Cu ce alt moment istoric al
Germaniei moderne se poate compara căderea Zidului din punct de
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vedere al semnificaţiei şi al urmărilor?
R. G.: Căderea Zidului e legată
de o nespusă stare de bucurie. În
istoria Germaniei moderne nu există
foarte multe astfel de momente. Dar
un astfel de moment comparabil ar
putea fi sfârşitul celui de-al Doilea
Război Mondial pentru că, odată cu
acesta, germanii au fost eliberaţi de o
altă dictatură, anume a ceea a
Socialismului Nazist. Acest lucru a
dus la faptul că în vestul Germaniei
s-a instalat o democraţie şi, din
păcate, acest lucru nu a fost posibil şi
în estul Germaniei. Totuşi, democratizarea Germaniei se poate considera înfăptuită în anul 1990. Acum
avem pentru prima dată în acest
secol o democraţie stabilă.
A. R.: Pornind de aici, căderea
Zidului are un rol de mit întemeietor,
un rol de a relegitima unitatea
Germaniei, un rol ce ar putea fi simbolic pentru germani?
R. G.: Este foarte interesant că
mulţi oameni confundă ziua căderii
Zidului cu ziua reunificării Germaniei.
Ei uită că aceste două evenimente s-au
întâmplat la o distanţă de aproape un
an.
A. R.: Şi în Romania există aceeaşi
problemă de percepţie. Tot timpul,
când sărbătorim aici Ziua naţională a
Germaniei trebuie să explic: nu, 3
octombrie nu este ziua căderii
Zidului, ci ziua unificării.
R. G.: Da, şi în Germania foarte
mulţi cred că 9 noiembrie 1989 ne-a
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adus unificarea. Mulţi oameni nu ştiu
că în fosta RDG a existat un proces
de democratizare, au existat nişte
alegeri libere, că a existat un guvern
ales de către oameni. Acesta este un
aspect.
A. R.: Dar dimensiunea mitică?
R. G.: Momentele fericite ale căderii Zidului s-au imprimat în mentalul colectiv al germanilor într-un
asemenea mod, de parcă ar fi fost
acelaşi moment cu unificarea
Germaniei. Chiar dacă acest lucru nu
este exact, aici s-a născut un mit
naţional. Se vede că acest mit s-a
răspândit şi la nivel mondial.
A. R.: Căderea Zidului are o
însemnătate nu doar pentru reunificarea Germaniei, ci şi pentru începutul reunificării Europei. Percepeţi
în prezent o scădere a forţei acestui
mit?
R. G.: Un aspect foarte important
este ideea că nu trebuie să privim
revoluţia paşnică din 1989 ca pe un
fenomen izolat sau ca pe o revoluţie
naţională a germanilor, ci ca pe o
parte integrantă a revoluţiilor din
întreaga Europă Centrală şi de Est.
Polonia începuse mult mai devreme,
Cehia – la fel, până la România. În
1989 lumea s-a schimbat, a început o
nouă fază.
A. R.: Mai este elanul acelaşi?
R. G.: Eu aş spune că nu s-a
diminuat. Dacă privim şi în România
comparativ cu Ucraina, se vede o
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diferenţă foarte mare în ceea ce
priveşte entuziasmul faţă de Europa,
nu doar atestat de către folosirea
oportunităţilor economice oferite de
către UE. Acesta este un proces
foarte îndelungat, continuu şi care,
dacă suntem foarte sinceri, a început
abia în 1989 şi are perspective foarte
mari.
A. R.: La fel percep şi eu atitudinea faţă de aceste perspective.
Există în România o simpatie foarte
mare faţă de UE, ceea ce (în comparaţie, de exemplu, cu anumite state
din Vestul Europei şi cu scindarea
partidelor, nemaivorbind de Marea
Britanie, vorbind doar de Europa
Continentală) atestă în continuare
interes din partea românilor faţă de
ideea europeană. Am putea chiar
spune că estul Europei este conducătorul ideii europene.
R. G.: Da, desigur, acest lucru are
şi explicaţii de ordin economic. În
Europa de Vest, oamenii se tem că ar
putea pierde din bunăstarea lor; în
Est, oamenii văd oportunităţile care
li se oferă. Eu am impresia că forţele
politice proeuropene sunt tot cele
mai puternice în continuare.
A. R.: Da, desigur. Identificaţi
apariţia altor „ziduri” în Europa?
Dacă da, care este natura lor şi cum
pot fi ele dărâmate?

din întreaga lume. De exemplu, în
Israel, mulţi uită că acel zid era direcţionat spre interior. El era menit
să placă celor care erau înconjuraţi
de el.
A. R.: Da, dar există şi multe
ziduri în Europa chiar dacă nu din
ciment şi pietre, ci sub formă de legi.
De exemplu, legile referitoare la minorităţile din Europa.
R. G.: Desigur, dacă privim situaţia refugiaţilor, este foarte dificil
în întreaga Europă să se găsească o
abordare adecvata
problemelor
respective.
A. R.: Se poate vorbi de un
Război rece în cadrul Europei după
căderea Zidului? Vedeţi o reaprindere a acestui conflict?
R. G.: Sunt foarte vigilent cu
acest concept. Există o ameninţare
atomată. În Ucraina avem acorduri la
nivel diplomatic, şi cu Rusia la fel,
deci nu aş merge atât de departe să
pot accepta termenul de Război Rece.
A. R.: Vă mulţumesc pentru că
mi-aţi acordat acest interviu!
Interviu realizat
de Dr. Alexander RUBEL
Traducere: Ana-Maria Pălimariu

R. G.: E interesant că, ori de câte
ori vorbim despre Zidul Berlinului,
se fac asocieri cu diferite alte ziduri
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VARIA
Egalitate de şanse în domeniul medical academic
şi de cercetare: de la perspectiva carierei la realităţile
politico-economice*
[Equal opportunities in the field of academic and medical
research: from the career perspective to the political and
economic realities]
Lucia Corina DIMA-COZMA**
Abstract: The issues involved in medical research and the objectives to be drawn
and to promote medium and long term achievements of women researchers are
presented with applications in the working methods, centers and institutions
promoting and financing resources. Women researchers in medical and related
fields managed to organize institutions, foundations and websites specialized in
fundraising and building networks of research or presenting the results of medical
research. According to the National Science Foundation in 2013, although women
obtain the PhD qualification in proportions higher increasingly in various areas
(ranging up to 50% of the proportion of PhDs in biosciences and medicine)
leadership position is less well represented (in US in the biosciences, 22% of
professor positions are held by women teacher and approximately 30% got
leadership positions in faculties or departments). Access to financial resources is a
key issue for the development of academic medical research. Many statistics
published in medical or economy journals indicated that fewer women have
published personal research and annual funding level was lower than that
achieved by men working in the same research environments. This paper present
an analysis of the current representation of women in academic and scientific
research, and some models currently available at European and global level, in
order to be more promoted in scientific research, according to political and
economic realities. The issues are presented emerging from the particularities of
the medical field that blends clinical care with education and advanced research.
Keywords: medical research, gender equality, legislation, funding.
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Introducere
Sistemele medicale europene, în
general, şi sistemul medical românesc, în particular, se confruntă cu
numeroase dileme care au la bază
finanţarea insuficientă în raport cu
progresele cercetării, care ar trebui
puse mai eficient în practică, dar şi
unele insatisfacţii ale personalului
medical, în mare parte dedicat studiului, formării continue şi îngrijirilor calificate acordate pacienţilor
de toate vârstele. Problema subfinanţării se ridică, în prezent, chiar
şi în cele mai dezvoltate state europene. Unele sisteme economice, de
altfel foarte bine pregătite, aflate în
faţa unor dificultăţi, au declarat
retoric că este tot mai evident că
„sănătatea nu are preţ”1. Calitatea
serviciilor medicale se află în dezbatere în numeroase ţări europene;
sistemul francez sau german, recunoscute ca modele eficiente pentru
modalităţile de finanţare şi drepturile
oferite asiguraţilor, au unele dificultăţi în armonizarea capitalului de stat
cu partea privată a investiţiilor. Introducerea legilor pieţii şi rentabilizarea
spitalelor sunt noţiuni care se vehiculează de câteva decenii în ţările
dezvoltate şi în ultimii ani şi în ţara
noastră.
Centrele medicale academice au o
misiune triplă: cercetare, educaţie
medicală şi îngrijire clinică. Pentru
susţinerea cercetărilor medicale de
performanţă, acordarea îngrijirilor
medicale şi asigurarea unei educaţii
de calitate, centrele universitare şi
academice trebuie să facă faţă unor
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importante provocări. Cercetările sociale şi politice au identificat problematica de gen, ca un posibil factor de
constrângere în procesul de modernizare din domeniul medical, dependent şi de insuficienta legislaţie aplicabilă. În principal, sunt vizate
accesul femeilor cu studii medicale
în centrele de cercetare avansată, în
publicistică, în poziţii de conducere
sau evoluţia pe linie academică în
funcţie de vizibilitate şi realizările
profesionale2. În mai multe ţări europene dar şi în S.U.A. pentru persoanele de sex feminin angajate în cercetare s-au raportat salarii mai mici şi
rezultate publicistice mai sărace.
Femeile s-au considerat dezavantajate, în raport cu bărbaţii, în ceea ce
priveşte posibilităţile de finanţare sau
de valorificare prin publicaţii şi brevete a rezultatelor cercetării. Aceste
aspecte pot fi înţelese şi dezbătute nu
numai din punct de vedere medical,
dar şi etic, social, politic şi economic.
În acest sens, obiectivele acestei
dezbateri se referă la particularităţile
politico-economice şi academice ale
sistemului sanitar, dar şi la importanţa resursei umane, accentuând
asupra importanţei egalităţii de şanse
pentru persoanele de sex feminin implicate în gestionarea resurselor financiare, utilizarea mijloacelor avansate de cercetare şi valorificarea prin
publicaţii şi participări ştiinţifice a
unor rezultate originale clinice şi
experimentale.
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Centrele medicale academice şi formarea resursei
umane
Medicina experimentală, dar mai
ales cea clinică, a cunoscut o dezvoltare impresionantă în ultimii 50
de ani. Centrele performante au capacitatea de a fi promotori în domeniul
medical prin promovarea rezultatelor
cercetării, publicaţii, atragerea surselor de finanţare şi câştigarea de
granturi, dezvoltarea şi implementtarea de protocoale clinice de către
medici şi restul personalului medical.
Dezvoltarea acestor centre permite
formarea unor specialişti competitivi
şi aplicarea unor metode performante
de tratament.
Ultracalificarea şi specializarea
pe domenii în aceste centre de profil
poate deveni impresionantă. Pentru
majoritatea specialităţilor clinice,
medicii îşi pot diversifica activitatea,
devenind: clinicieni; clinicieni cu
atribuţii ştiinţifice asociate; cercetători; clinicieni cu rol formator în
procesul educativ; clinicieni cu
funcţii administrative şi economice3.
Clinicianul 100% are în îngrijire
pacienţi şi se ocupă de diagnosticul
şi tratamentul afecţiunilor dintr-o
anumită specialitate. Clinicianul care
are şi atribuţii ştiinţifice se ocupă în
mod direct de pacienţii săi, dar poate
conduce şi studii clinice în calitate de
investigator principal. Experienţa lor
clinică este utilă pentru deschiderea
unor linii de cercetare şi dezbaterea
unor probleme întâlnite în practică.
Progresul poate fi extins de la medicina clinică la cea translaţională

sau experimentală şi invers. Atribuţiile de cercetare sunt complete, de
la scrierea de granturi şi atragerea
liniilor de finanţare până la urmărirea
pacienţilor, prelucrarea statistică şi
publicarea rezultatelor. Pe parcursul
acestei activităţi complexe, pot fi
uneori implicaţi şi în formarea studenţilor sau a rezidenţilor. Cerceătorii desfăşoară activitate ştiinţifică
în majoritatea timpului, fără a fi
implicaţi în programul de diagnostic
şi tratament al pacienţilor. Clinicienii
cu rol în procesul educativ pot fi
cadre didactice sau persoane asociate
învăţământului medical care pregătesc cursuri şi prelegeri de specialitate şi susţin stagii practice
pentru studenţi şi rezidenţi. În prezent, sunt separate şi atribuţiile de
clinician cu funcţii administrative.
Aceste responsabilităţi administrative se referă nu numai la organizarea activităţii medicale, dar şi la
aspectele practice ale procesului de
învăţământ integrat clinic3.
Modernizarea şi diversificarea
activităţii medicale şi de cercetare
este dependentă de cooperarea şi
colaborarea interdisciplinară, aspect
evidenţiat adesea de sociologi. Cooperarea dintre diversele servicii este
necesară şi este analizată din perspectiva interacţiunii şi comunicării.
În acest fel, spitalul devine, prin
excelenţă, un simbol al activităţii
colective şi al cooperării4. În acelaşi
timp, realităţile de zi cu zi conduc la
diminuarea imaginii ideale a spitalului ca lăcaş al unei misiuni nobile
şi alunecarea spre căutarea perpeută
a formelor de organizare ideale pentru
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eficientizarea resurselor economice
şi umane5. După cum au remarcat
Benamouzig şi Pierru, tradiţional,
lumea medicală a fost structurată în
jurul a 3 poli: elita academică şi
ştiinţifică care coordonează lansarea
proiectelor de cercetare şi urmăreşte
introducerea în practică a ultimelor
noutăţi, evidenţiate din studiile randomizate, personalul cu funcţii administrative medicale şi baza de medici
practicieni, aparţinând diverselor
specialităţi medicale6.
Atât în organizarea tradiţională,
cât şi în structurile moderne, dezvoltate într-o reţea mult mai variată,
evoluţia în carieră cunoaşte diferenţe
în funcţie de gen, după cum se
raportează în mai multe statistici şi
studii publicate în jurnale de specialitate7. În medicină, deşi asistăm
la o creştere a procentului de femei
care urmează studii universitare şi de
supraspecializare şi s-a estimat că
forţa de muncă va fi prioritar de sex
feminin până în 20178, puterea de
decizie şi funcţiile de conducere sunt
încă mai mult atribuite reprezentanţilor sexului masculin. În anumite
zone geografice, femeile lucrează
mai ales în medicina de familie, pediatrie, prevenţie, nutriţie şi îngrijiri
paleative. Genul feminin este mai
puţin reprezentat în specialităţile chirurgicale, în special neurochirurgie şi
chirurgie cardiovasculară. Psihologii
şi sociologii apreciază că în propria
accepţiune femeile au tendinţa de aşi minimaliza calităţile de leader sau
organizator.
Ultimele decenii au înregistrat
progrese, dar şi constrângeri în gestio-
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narea resursei umane în domeniul
medical. În spitale au fost introduse
norme noi în paralel cu diversificarea
tipurilor de activităţi. Pe de o parte,
achiziţionarea şi utilizarea unei aparaturi din ce în ce mai performante a
necesitat angajarea unui număr tot
mai mare de tehnicieni şi bioingineri.
Pe de altă parte, serviciile economice
ale spitalelor au devenit mai eficiente
şi personalul s-a diversificat; în
paralel, sistemele informatice şi de
prelucrare sau raportare statistică au
angajat personal calificat în gestionarea informaţiilor de tip medical.
Toate aceste progrese au avut limitări
determinate, în special, de rigidităţile
şi constrângerile bugetare care au
fost frecvente şi uneori au determinat
reduceri salariale, desfiinţarea unor
posturi, creşterea numărului de angajări pe perioadă limitată. În multe
zone geografice şi în ţara noastră
resursele bugetare insuficiente au
condus la emigrarea personalului medical în procente importante. Emigrarea este un fenomen care pune în
dificultate sistemul medical românesc şi trebuie diferenţiată de programul de mobilităţi pe perioadă
determinată care are rolul de a contribui la perfecţionarea şi acumularea
de cunoştinţe noi în diverse specialităţi, formarea de experţi cu
competenţe ultraperformante. Anumite domenii şi specialităţi chirurgicale sau de anestezie şi terapie intensivă sunt mereu deficitare şi spitalele din diverse ţări sunt în căutare
permanentă de medici calificaţi în
aceste domenii9.
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Problematica egalităţii de
şanse în cercetarea medicală
Unele dintre cele mai dinamice
domenii medicale cum ar fi cardiologia, oncologia, imunologia, se
confruntă cu numeroase provocări
ce trebuie depăşite pentru a menţine
progresele cercetării şi aplicabilitatea lor clinică la un înalt nivel
academic. Problematica a fost dezbătută în 2014 în unul dintre cele
mai prestigioase jurnale de cardiologie clinică, Jounal of The
American College of Cardiology3.
Centrele medicale academice coordonează progresul în cardiologia
clinică, pornind de la cercetare, publicarea rezultatelor şi implementarea protocoalelor clinice. Abilitatea de a introduce în practică noi
tehnologii şi terapii trebuie să ţină
pasul cu epidemia de boli cardiometabolice. Bolile cardiovasculare
rămân cauza principală de mortalitate în S.U.A. şi se estimează că în
2030, 40% dintre americani vor
suferi de o boală cardiovasculară10.
În cardiologie şi în alte domenii
unii tineri pasionaţi se hotărăsc
pentru o carieră academică încă din
facultate, vizând oportunitatea de a
descoperi noi terapii şi proceduri de
diagnostic dar şi de a participa la
formarea generaţiilor următoare de
medici. În studiul citat, principalele
motivaţii de alegere a unei cariere
academice medicale au fost: desfăşurarea activităţii în mediul academic, talentul didactic, atracţia spre
interdisciplinaritate şi abilitatea de a
colabora cu alte echipe de cercetare,

calităţile de cercetător şi încrederea
în forţele proprii. În ciuda talentului
şi a dedicării, există provocări şi
obstacole pe parcursul formării
noilor generaţii de cercetători.
Un prim obstacol este cel financiar. Conform statisticilor, sursele
de stat sau private de finanţare ale
cercetării sunt în scădere. În mai
multe ţări dezvoltate bugetele alocate au crescut până în 2010, când
au înregistrat un platou şi apoi au
început să scadă. Bugetele prezidenţiale, aprobarea programelor
fellowship, au diminuat, în paralel
cu reducerea numărului de granturi
de cercetare acceptate pntru finanţare. Deşi bugetele de finanţare au
stagnat, numărul de doctoranzi a
crescut (numărul de cercetări doctorale finalizate în domeniul bioştiinţei a crescut în SUA de la
aproximativ 2000 în 1993, la peste
8000 în 2007). În acelaşi timp,
industria farmaceutică a diminuat
procentul alocat cercetărilor şi descoperirii de noi clase de medicamente. Creşterea numărului de doctoranzi a determinat şi multiplicarea
numărului de aplicaţii pentru obţinerea de granturi şi alte surse de
finanţare ale cercetărilor. Totuşi,
sistemele birocratice de acordare a
finanţărilor devin din ce în ce mai
complexe şi sunt menţionate mai
multe limitări progresive în tentativele de finalizare ale cercetărilor:
programul didactic şi academic
încărcat determină limitarea numărului de ore alocate cercetării efective, respectarea normelor internaţionale de efectuare a cercetărilor
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clinice şi experimentale implică şi
diversificarea dosarelor aferente
unei cercetări (formulare de consimţământ informat, chestionare, cereri
către comisiile de etică ale cercetării
care să includă protocoalele amănunţite ale studiilor, realizarea de
registre şi înscrierea studiilor clinice
în evidenţele europene şi internaţionale). Menţinerea competenţei
într-un anumit domeniu, mai ales
subspecialitate, va deveni din ce în
ce mai dificilă: reevaluarea periodică a certificatelor de competenţă,
creşterea numărului de ore de pregătire prin cursuri de specializare
postuniversitare, examene de verificare a cunoştinţelor teoretice şi
practice organizate de societăţile
profesionale11.
În paralel, sunt discutate inegalităţile de gen care caracterizează
activitatea academică şi de cercetare
medicală. În mod tradiţional, istoric
şi fiziologic, cariera universitară şi
academică înregistrează mai multe
discontinuităţi în cazul genului
feminin. Timpul alocat profesiei va
fi de multe ori diminuat după căsătorie, în perioada apariţiei şi în
primii ani de creştere ai copiilor.
După căsătorie, migrarea profesională va fi favorizată în cazul
genului masculin, care are mai
puţine ezitări în părăsirea unui loc
de muncă pentru altul în care funcţia
şi salarizarea sunt superioare, în
acelaşi timp, femeile vor renunţa
acceptând o poziţie inferioară, dar
care să permită menţinerea comuniunii familiale. Legislaţia actuală
nu prevede multe facilităţi pentru
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uşurarea găsirii unui nou loc de
muncă, adecvat pregătirii, pentru
femeile care îşi urmează familia
într-un alt oraş; ajutoarele sociale şi
financiare sunt mai mari în situaţia
când femeia rămâne casnică, renunţând la cariera profesională, deşi ar
putea fi mai eficientă acordarea unor
creşteri salariale pentru femeile care
se întorc în profesie dar au şi în
îngrijire unul sau mai mulţi copii.
În domeniul medical, statisticile
au identificat numeroase diferenţe şi
inegalităţi de gen, în ceea ce priveşte studiile, alegerea specializării,
salarizarea, promovarea şi ocuparea
unor funcţii de conducere. Un progres a fost creşterea procentului de
femei care finalizează studii medicale de la 5,1% în 1960 la 50% în
2003. În 2003-2004, un raport al
Asociaţiei Medicale Academice din
SUA a menţionat că dintre studenţii
care finalizau studii medicale, 30%
erau femei. În aceeaşi perioadă, în
rândurile cadrelor didactice, numai
27% dintre femei deţineau funcţia
de conferenţiar şi 12% pe cea de
profesor; 10% dintre funcţiile de
decan erau deţinute de femei. Urmărirea pe termen lung a obiectivat că
femeile acordau un timp de lucru
suplimentar pentru activitatea didactică şi îngrijirea pacienţilor dar
numărul lor de publicaţii a fost mai
mic şi investirea decizională a aparţinut într-un procent semnificativ
sexului masculin2. Din punct vedere
salarial, femeile au câştigat, în
medie, cu 11% mai puţin decât
bărbaţii. Acumularea unor dezavantaje în profesie poate avea mai
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multe explicaţii după un studiu publicat de Bickel şi colaboratorii12:
dificultăţi în găsirea rapidă a unor
poziţii de formare sub îndrumarea
unor mentori de prestigiu; inflexibilităţi şi lipsa de soluţii pentru
dezvoltarea în paralel a unei activităţi familiale, dar şi continuarea
carierei; aprecierea inegală a activităţilor similare efectuate de femei
şi bărbaţi într-un domeniu; coordonarea mai nesigură a activităţilor
de către femei; nivelul mai scăzut de
relaţii parteneriale dezvoltat de
persoanele de gen feminin. Toate
aceste cauze au avut ca efect o promovare mai lentă a persoanelor de
sex feminin, atât pe linie clinică,
didactică sau de cercetare. Deşi nu
s-au găsit suficiente explicaţii ale
fenomenului, s-a menţionat că femeile au negociat într-o proporţie
mult mai mică de situaţii diferite
avantaje salariale, ale condiţiilor de
muncă sau ale promovării cu factorii
decizionali. În multe situaţii, femeile au demarat cu mai multe
dificultăţi activităţi organizatorice
necesare pentru desfăşurarea unor
evenimente profesionale de mare
anvergură.
Pornind de la aceste realităţi,
există eforturi la nivel legislativ şi
prin înfiinţarea de noi organizaţii
care să promoveze dezvoltarea suplimentară profesională a persoanelor de sex feminin în viitor.
Naţiunile Unite au luat act în repetate rânduri despre inegalităţile de
gen şi au iniţiat adoptarea de măsuri
legislative. Mai mult, comunicatele
Naţiunilor Unite menţionează că pe

baza unor norme culturale sau tradiţionale, în mai multe ţări, aspecte
ale justiţiei informale operează
pentru perpetuarea anulării unor
drepturi profesionale pentru sexul
feminin. În sprijinul dispariţiei
acestor inegalităţi, Naţiunile Unite
au promovat „Convention on the
Elimination of all Forms of
Discrimination Against Women
(CEDAW)” şi au dezvoltat entităţi
specializate în promovarea drepturilor femeilor: „United Nations
Development Fund for Women
(UNIFEM)”; „The Office of the
Special Adviser on Gender Issues
(OSAGI)”, „The United Nations
International Research and Training
Institute for the Advancement of
Women (INSTRAW)”.
Eforturile femeilor cercetător, s-au
concentrat, de asemenea pe realizarea unor organizaţii de promovare
a sexului feminin în tentativele de
dezvoltare personală şi de obţinerea
unor rezultate avansate în cercetarea
medicală şi academică. Ca exemplu,
poate fi menţionată „Association for
Women in Science (AWIS)”, care a
realizat un plan propriu de promovare a femeilor în ştiinţă, având
ca obiective principale: dezvoltarea
abilităţilor necesare pentru ca femeile să extragă maximum din
armonizarea profesiei cu viaţa de
familie, atragerea factorilor decizionali pentru rezolvarea unor probleme legislative, facilitarea promovării rezultatelor ştiinţifice obţinute de sexul feminin, sprijinirea
tinerelor cercetătoare să se insereze
în colective de cercetare valoroase şi
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găsirea unor mentori care să poată
coordona cu succes activitatea desfăşurată, urmată de sprijinirea
promovării şi obţinerii unor poziţii
de conducere.

Concluzii
Domeniul medical şi academic
de cercetare au particularităţi care se
referă la complexitatea activităţilor
ce implică nu numai cercetarea, sau
activitatea didactică, dar şi îngrijirea
clinică a pacienţilor şi transpunerea
în practică, în mod sistematic, a
principalelor progrese obţinute în
diagnostic şi tratament. Participarea
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DOSAR REPUBLICA MOLDOVA
Europa din Basarabia: de la reprezentare
şi concept la politici publice
[Europe out of Basarabia: from representation and concept
to public policy]
Constantin ILAŞ
Abstract: In the general context of the elections in Moldova Republic and the
conflict in Ukraine, in November 2014, University Petre Andrei of Iasi in
partnership with other institutions, organised, at Kisinev and Balti, two
conferences. The theme of the conference in Kisinev, that took place at the State
University, on the 10th of November, was Towards Europe. Historic,
Institutional and Political Coordinates for European Integration of Moldova.
And the theme of the conference in Balti, that took place at University Alecu
Russo, on the 28th of November, was Pro European Moldova. The road to
democracy of the Republic of Moldova in the current geo political context.
Twelve specialists in socio humanist sciences from Romania and Moldova held
conferences and their their presentations approached a wide range of problems,
from those of rapporting of the Republic of Moldova to Europe and Russia
throughout its modern history to the identification of the necessary strategia to
the acceleration of the European integration of this country in Europe.
Keywords: democratise, elections, European Union, conference, history.

În contextul general al alegerilor
din Republica Moldova, dar şi al conflictului din Ucraina, în luna noiembrie a anului 2014, Universitatea „Petre
Andrei” din Iaşi, în parteneriat cu
European
Forum
for
Public
Diplomacy (Bucureşti), Facultatea
de Studii Europene a Universităţii
„Babeş-Bolyai”
(Cluj-Napoca),
Facultatea de Istorie şi Filosofie a

Universităţii de Stat din Chişinău,
Asociaţia Română de Istorie Socială
(Bucureşti), Institutul de Studiere a
Ideologiilor (ISI) şi Centrul de
Dezvoltare Socială (CDS) a organizat, la Chişinău şi la Bălţi, două
runde de conferinţe. Tema celei de la
Chişinău, ce a avut loc pe data de 10
noiembrie 2014 la Universitatea de
Stat, a fost Spre Europa. Coordonate
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istorice, instituţionale şi politice ale
integrării europene a Republicii
Moldova, iar a celei de la Bălţi, ce a
avut loc pe 28 noiembrie 2014 la
Universitatea „Alecu Russo”, a fost
„Moldova Pro-Europeană. Parcursul
democratizării Republicii Moldova
în actualul context geopolitic”.
La întâlnirea de la Chişinău au
conferenţiat: lect.univ.dr. Alexandru
Murad Mironov, Facultatea de
Istorie, Universitatea din Bucureşti,
cu prelegerea Consideraţii istorice
privind Europa ca punct de referinţă
la frontiera de Est; cercetător ştiinţific Simion Gheorghiu, Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei
Române, cu Politica post-decembristă
a României şi a Republicii Moldova;
Dr. Igor Caşu, Director al Centrului
pentru Studierea Totalitarismului,
Facultatea de Istorie şi Filosofie a
Universităţii de Stat din Republica
Moldova, cu Politica memoriei în
UE şi integrarea europeană a
Republicii Moldova; conf.univ.dr.
Sergiu Mişcoiu, Universitatea „BabeşBolyai” Cluj-Napoca, cu Construcţia
identitară a Moldovei post-sovietice.
O abordare din perspectiva teoriei
discursului; Vitalie Ciobanu, scriitor,
redactor-şef al revistei Contrafort,
preşedinte PEN Club Moldova, cu
Ce pot face intelectualii pentru
europenizarea Moldovei?; Octavian
Ţîcu, istoric la Institutul de Istorie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
fost Ministru al Tineretului şi
Sportului din Republicii Moldova în
2013, cu Republica Moldova între
politica de vecinătate UE şi vecinătatea apropiată a Federatiei Ruse.
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La Bălţi, au susţinut comunicări:
scriitorul Dumitru Crudu, Chişinău,
cu prelegerea De la omul sovietic la
omul amestecat; prof.univ.dr. Dan
Pavel, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Universitatea Bucureşti, cu Moldova
nu este a mea, nu este a voastră…
Dar a cui este Moldova azi?; prof.
univ.dr. Radu Carp, Facultatea de
Ştiinţe
Politice,
Universitatea
Bucureşti, cu Familiile de partide
europene şi alegerile din România şi
Republica Moldova: un cadru de
cooperare limitat?; prof.univ.dr.
Cristian Bocancea, Facultatea de
Drept, Universitatea „Petre Andrei”
din Iaşi, cu Descentralizare administrativă şi democratizare în
Republica Moldova; conf.univ.dr.
Sabin Drăgulin, Facultatea de Ştiinţe
Politice,
Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir” Bucureşti, cu
Tema corupţiei ca element definitoriu al parcursului integrării
Republicii Moldova în spaţiul EuroAtlantic. Manifestarea desfăşurată la
Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi
a fost organizată şi cu sprijinul
Consulatului General al României în
Bălţi, reprezentat de Consulul General,
prof.univ.dr. Mihail Baciu, care, de
altfel, a fost prezent şi la conferinţa
de la Chişinău şi a avut la ambele
întâlniri alocuţiuni de salut din partea
Consulatului şi al Guvernului României.
Coordonatori ai ambelor evenimente au fost: prof.univ.dr. Doru
Tompea, Rectorul Universităţii „Petre
Andrei” din Iaşi, prof.univ.dr. Daniel
Şandru,
Preşedintele
Senatului
Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi,
prof.univ.dr. Sorin Bocancea, Decanul
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Facultăţii de Ştiinţe Politice şi
Administrative a Universităţii „Petre
Andrei” din Iaşi, şi cerc.şt.pr.dr.
Mioara Anton, Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” al Academiei Române.
Fiecare dintre aceştia au avut cuvinte
de salut precum şi intervenţii în
cadrul conferinţelor. Au mai participat la Chişinău şi prof.univ.dr. Ivan
Gumenâi, Decanul Facultăţii de
Istorie şi Filosofie din cadrul
Universităţii de Stat din Chişinău,
precum şi Conf. univ. dr. Virgiliu
Pâslariuc, care a moderat conferinţa.
Din capul locului, în cuvântul său
de salut1, unul dintre coordonatori,
prof. Sorin Bocancea, a trasat coordonatele generale ale conferinţelor şi
anume configurarea conceptului de
europenitate şi ce anume avem dreptul să sperăm de la acesta şi de la
Europa: „Cetăţenii Republicii Moldova,
tinerii de aici aşteaptă de la UE să
rezolve ceea ce n-a rezolvat comunismul: o lume dreaptă şi prosperă.
Dar UE începe din fiecare şi cu
fiecare dintre noi şi este important să
nu o vedem ca pe un proiect extern
care vine să impună ceva. Ideea de
Europa începe cu acceptarea şi înţelegerea ideii europenitate, dar nu în
sens geografic, ci ca manieră de
comportament instituţional şi cetăţenesc precum şi în sensul unei bune
ideologii, care nu este altceva decât
începutul realizării ideii europene la
dumneavoastă acasă”.
Remarcând nivelul academic al
comnferinţei, moderatorul Virgiliu
Pâslariuc a subliniat acest „moment
istoric al reflecţiei când trebuie demontat clişeul propagandei ruseşti în
Moldova conform căruia: «Ce ne

trebuie nouă în Europa, că noi suntem deja în Europa!?!»”. Se amestecă
în mod tendenţios şi cu rea credinţă
sensul geografic al termenului cu cel
al proiectului politic modern pe care-l
numim generic „Europa”: „trebuie să
înţelegem ce înseamnă Europa, şi
asta la cel mai înalt nivel, cel academic, dorind stabilirea unor repere
pentru acţiune, indiferent dacă factorul politic ţine sau nu cont de aceste
repere. Ce este Europa? – aceasta este
întrebarea la care încearcă să
răspundă secvenţial toate comunicările care vă sunt propuse aici, acum”.
Cu alte cuvinte, nu numai gânditorii politici moderni sunt cei care
au definit trăsăturile modernităţii
politice, ci şi intelectualii de astăzi
sunt chemaţi să aibă un rol sporit în
modernizarea politică a Republicii
Moldova. Acesta a şi fost sensul comunicării lui Vitalie Ciobanu, care se
întreba în titlul alocuţiunii sale ce pot
face intelectualii pentru europenizarea Basarabiei. Definind intelectualul drept un neguţător de idei,
care lucrează aşadar cu concepte,
sarcina sa este aceea de a convinge
cetăţenii să urmeze un anumit proiect
sau altul, adică a unui model sau a
unei scheme demne de a fi urmate,
deşi o umbră de ironie la adresa
intelectualilor a subzistat în cele
spuse de Vitalie Ciobanu, căci acesta
a afirmat la un moment dat, că „noi,
intelectualii, suntem cei care ştim şi
suntem îndrituiţi, nu se ştie de ce
instanţă, să configurăm un model sau
o schemă de urmat”. După ce a făcut
un scurt excurs istoric cu privire la
prezenţa intelectualilor în viaţa
publică şi politică a Basarabiei înce-
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pând din epoca perestroicăi, Vitalie
Ciobanu a deplâns lipsa implicării
intelectualilor în viaţa publică şi
politică, mai ales din cauza lor,
pentru că sunt persoane incomode
pentru viaţa de partid întrucât cred în
valori, în legătura organică dintre
vorbă şi faptă, dintre promisiunile
făcute în campaniile electorale şi
realizarea lor. Cu toate astea, sunt
doriţi de partidele politice, pentru că
le mai spală acestora imaginea conferindu-le credibilitate. Or, conform
lui Vitalie Ciobanu, sarcina rezervată
intelectualilor din Basarabia este
tocmai aceea de a defini ce anume
înseamnă europenizare, însă adaptat
la condiţiile socio-economice specifice din Republica Moldova, pentru
că altfel discursurile despre Europa,
modernizare sau europenizare n-ar
avea nicio aderenţă la o populaţie
sărăcită şi debusolată de o clasă
politică coruptă de la care aşteaptă
cel puţin salvarea economică.
Din punct de vedere istoric, în
spaţiul românesc n-au lipsit reprezentările Europei şi semnificaţiile
europenismului din imaginarul colectiv. Acestea sunt sinonime pentru
Alexandru Murad Mironov cu modernitatea politică şi cu modernizarea
instituţiilor statului: „Valoarea semantică generală a conceptului de Europa
este modernitatea, şi în această regiune modernitate înseamnă în
special modernizare care se suprapune cu dorinţa pentru o viaţă mai
bună”. Supoziţia prelegerii lui
Alexandru Mironov este că reprezentările cu privire la sine şi la alteritate
modelează în primă instanţă şi în
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mod decisiv comportamentele şi
acţiunile individuale dar şi instituţionale. De aceea, vorbitorul a prezentat schematic un scurt inventar
istoric al conceptului de Europa aşa
cum apare acesta începând cu
Dimitrie Cantemir şi până la Nicolae
Iorga; cu alte cuvinte, aşa cum apare
conceptul sau reprezentarea Europei
la intelectualii care au făcut agenda
dezbaterii
publice în spaţiul
românesc. Or, Europa a fost văzută
ca „refugiu”, de către Cantemir.
Europa este totuna cu creştinismul,
alteritatea fiind Imperiul Otoman,
deci ideea de Europa a fost definită
prin diferenţa faţă de duşman şi
adversar. Europa ca model al curiozităţii şi exotismului. Călătoria iniţiatică spre vest a boierului Dinicu
Golescu este un model comportamental chiar şi astăzi, pentru noi cei
care călătorim în Occident. Uluirea
în faţa progresului material este
dublată de o tendinţă contemplativ
defetistă faţă de realităţile de acasă,
fără a înţelege resorturile lumii
occidentale care au condus la progresele materiale ale lumii occidentale. Europa drept far călăuzitor:
paşoptismul impune de o manieră
radicală alternativa occidentală. Revoluţionarii adoptă ideea europeană a
civilizaţiei ca pe o adevărată religie
iar modernizarea ca pe un crez
iacobin. Kogălniceanu, romantic,
voia redescoperirea europenismului
adormit în interiorul societăţii prin
revigorarea elementelor eroice ale
trecutului, prin retrezirea imaginii
eroilor istoriei noastre. Însă, pentru
alţi paşoptişti, Europa nu este altceva
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decât un ţărm al salvării: orientalismul şi trecutul este abandonat de
o elită ce caută rapid o cale pentru un
destin ce-i pare incert în condiţiile
decadenţei militare, economice şi
politice ale imperiului otoman. Consecinţa va fi că generaţia următoare,
prin Titu Maiorescu, ajunge la o
critică a formelor fără fond care
condamnă ineficienţa modernizării
forţate prin importul de instituţii formale, exterioare şi neadecvate moravurilor sau mai bine zis a năravurilor
de pe aceste meleaguri. Europa ca
citadelă, la Xenopol: occidentul îşi
datorează parţial existenţa rezistenţei
statelor medievale din est. Ştefan cel
Mare a fost învestit eroic ca străjer al
avanposturilor civilizaţiei. Europa ca
stindard cruciat, Europa ca ideal, la
Tătărăscu: Nistrul văzut ca frontieră
între două lumi şi a două concepţii de
viaţă, civilizaţii şi două stiluri de
viaţă. Europa ca paradis promis,
definit prin antiteză, descris prin ceea
ce era „dincolo”-ul Europei, adică
mitralierele sovietice. Europa ca
nostalgie: deja Nicolae Iorga se
întreba „Ce înseamnă Europa?” în
contextul influienţei din ce în ce mai
crescute a mişcărilor antidemocratice
din occident”.
Am citat in extenso acest inventar
făcut de Alexandru Mironov al reprezentărilor Europei din imaginarul
colectiv pentru că toate aceste reprezentări subzistă încă în discursurile
publice din Republica Moldova dar
şi din România. Or, tocmai din perspectiva teoriei discursurilor, Sergiu
Mişcoiu a analizat şi a prezentat felul
în care s-a configurat şi s-a modificat

identitatea colectivă în Republica
Moldova, pornind de la discursurile
publice ale preşedinţilor Moldovei
independente post-sovietice. Supoziţia lui Sergiu Mişcoiu este aceea că
discursurile unor vectori de opinie,
cum sunt îndeobşte preşedinţii de
state, cei care pot impune nu numai
priorităţile agendei opiniei publice, ci
şi termenii în care trebuie gândite şi
formulate aceste priorităţi, sunt
importante pentru articularea identităţii colective. „Apărută la finele
anilor ’80, teoria discursurilor este o
teorie de a treia generaţie, postsociologizantă. Esenţa abordării
acestei teorii este că, în afara faptului
că realitatea socio-politică este
obiectivă, există în sine, identităţile
colective şi mai ales modul în care
identităţile colective se consitutuie se
configurează dar şi interacţionează
prin intermediul discursurilor. De
fapt, în afara punerii în discurs a unei
anumite esenţialităţi, acea esenţialitate nu există, poate exista în practică
dar nu există în câmpul sociopolitic”.
În prelegerea sa, Igor Caşu a făcut
în mod elegant trecerea de la politica
conceptelor la politica propriu-zisă,
inventariind actele normative adoptate de diversele instituţii ale UE cu
privire la gestionarea memoriei şi a
moştenirii regimurilor totalitare, fie
că este vorba despre nazism, fie că
este vorba despre stalinism sau
comunism. Spre exemplu, „Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei,
instituţie mai largă decât UE, incluzând şi statele post-sovietice, a
adoptat în 2006 o rezoluţie privind
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necesitatea condamnării internaţionale a crimelor regimurilor comuniste”. Igor Caşu observă faptul că în
terminologia rezoluţiilor mai recente
sunt folosiţi clar termeni precum
crimele comunismului. Totodată, el a
subliniat şi ideea că partidele socialiste din Parlamentul European nu
salută sau chiar se opun unor astfel
de rezoluţii care condamnă crimele
comunismului pentru că li s-ar compromite şi discredita propriile ideologii şi partide. În acest sens a
amintit o frază a lui Sartre care, deşi
poate fi apreciat ca filosof, ca lider
de opinie şi ca om politic de stânga a
fost unul dintre idioţii utili Moscovei
staliniste: „sigur, credem ce a spus
Hruşciov (fraza apare în contextul
denunţării de către Hruşciov a
crimelor staliniste) dar dacă noi vom
vorbi despre crimele stalinismului în
Uniunea Sovietică acest lucru va
discredita şi compromite prestigiul
URSS, dar şi prestigiul ideologiei
mişcării socialiste şi comuniste internaţională”. În opinia lui Igor Caşu,
„Momentul cheie pentru constituirea
unei politici europene a memoriei a
fost în aprilie 2009, când Parlamentul
European a adoptat o declaraţie prin
care ziua de 23 august, cu referire
expresă la Tratatul RibbentropMolotov din 23 august 1939, a fost
declarată ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului şi
nazismului, observând că totuşi nu
este vorba despre crimele comunismului în general, dar, cu vorba
moldovenilor, mulţumim şi pentru
atâta!”. Privitor la politica memoriei
în Republica Moldova, Igor Caşu a

54

afirmat că „Fiecare partid, guvern ori
majoritate parlamentară a avut o
agendă proprie referitoare la asta,
căci nu a existat un proiect comun,
ba, dimpotrivă, au fost chiar viziuni
antagoniste, iar Comisia prezidenţială înfiinţată în 2010, şi denumită în
grabă «Comisia pentru studierea şi
aprecierea regimului totalitar comunist din Republica Moldova», n-a
reuşit să elaboreze un raport privind
crimele comunismului din Republica
Moldova. Accesul la arhive este însă
permis şi se poate reconstitui în cele
mai mici detalii ceea ce s-a petrecut
până în 1953, dar şi după 1953. Or,
este nevoie de cercetare efectuată
chiar de studenţi la nivelul fiecărei
localităţi pentru a reface istoria represiunii comuniste”.
Cercetătorul Simion Gheorghiu a
prezentat politica post-decembristă a
României şi a Republicii Moldova
bazându-se pe documente inedite din
arhiva de stat a Uniunii Sovietice de
la fondul Gorbaciov. Concluzia sa
este că, în anii 1990-1991, „România
a ales calea unei democraţii originale, fiind singura ţară care a semnat
un tratat cu Uniunea Sovietică muribundă, dezvăluind lumii occidentale
că de fapt cei care au preluat puterea
în urma evenimentelor din decembrie
1989 se pregătiseră pentru politica
gorbaciovistă de glasnosti şi perestroica, păstrând rolul conducător
al Partidului Comunist, dar nu şi
pentru o autentică democraţie pluralistă” şi că, de fapt, s-a ratat un
moment istoric important pentru
reunificarea Basarabiei cu România
în contextul căderii şi destrămarii
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Uniunii Sovietice, din cauza obedienţei lui Ion Iliescu faţă de Uniunea
Sovietică şi faţă de Gorbaciov.
Politica Republicii Moldova faţă
de Uniunea Europeană dar şi faţă de
Federaţia Rusă a fost abordată de
Octavian Ţîcu, care s-a oprit lucid
asupra faptului că „Extinderea Europei
aduce atingere esenţei lumii ruse în
două aspecte: primul ţine de conturarea istorică a lumii ruse începând
cu Rusia kieveană spre cea moscovită şi apoi spre cea mongolă, apoi
dimensiunea imperială şi Uniunea
Sovietică, care au făcut ca Moldova
să intre în această civilizaţie rusă, un
mediu pe care l-am asumat, inhalat şi
interiorizat, fapt care face complicată
crearea unei linii de separare şi o
alegere. Rusia percepe extinderea
UE ca pe o lărgire a sferei de influenţă şi ca pe o colonizare pentru
că asta a fost dintotdeauna politica
imperială rusă şi sovietică”. Strâns
legată de aceste aspecte istorice,
„identitatea Basarabiei şi a moldovenilor s-a configurat în această
prindere între două modele de
civilizaţie: în secvenţa istorică interbelică noi, moldovenii, am avut parte
de proiectul european prin aceea că
am avut alegeri, libertate de expresie,
vot universal, sistem de partide,
drepturi fundamentale, reformarea
relaţiilor de proprietate, acces la
educaţie. Sistemul totalitar sovietic a
procedat la o modelare încrucişată a
identităţii basarabenilor: a anihilat memoria experienţei interbelice printr-o
acţiune de durată împotriva românismului şi a occidentalismului iar,
pe de altă parte, a instrumentat construirea unei identităţi moldoveneşti
distinctă de cea românescă pre-

dispusă la sovietizare şi rusificare.
Rezultatul acestei inginerii sociale
este o Moldovă cu faţă rusificată”.
Iată de ce „inhalarea acestor două
identităţi conduce la următoarele
paradoxuri în Moldova: în şcoli predăm de 23 de ani în limba română şi
istoria României, dar la Recensământ
ne declarăm moldoveni, avem două
biserici ortodoxe care se bat cap în
cap neştiind care şi de cine aparţin,
de Moscova sau de Bucureşti?; avem
două sărbători de Crăciun şi pentru
fiecare dată istorică importantă a
istoriei noastre avem cel puţin două
interpretări antagoniste care încearcă
să dovedească că anii 1812, 1918,
1940 şi 1945 au fost fie eliberare, fie
ocupaţie! Ca atare, la alegerile apropiate, UE mizează pe românism şi pe
diaspora basarabeană care proiectează influenţa şi atracţia vestului
ca model de dezvoltare economicosocială. Rusia mizează pe resursele
de nostalgie încă neepuizate, pe
minorităţile prezente aici care au de
spus trei de nu, faţă de UE, de
NATO şi de România, şi pe migraţia
muncitorilor din Basarabia în Rusia”.
Or, aceste date istorice şi mentale
precum şi datele socio-economice
vor face dificilă şi anevoiasă aderarea şi integrarea în UE. Acest aspect
l-a subliniat, chiar de la începutul
conferinţei, Consulul General al
României, prof. univ. dr. Mihai Baciu:
„Drumul drept şi corect al Republicii
Moldova este spre Europa. Aceasta
nu înseamnă altceva decât prosperitate, drepturi ale omului, justiţie şi
anticorupţie, dar nu este lume ideală,
căci aşa ceva nu există nicăieri.
Europa cea prosperă este o lume a
muncii, a respectului pentru lege, a
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dreptăţii, dar va presupune multe
eforturi, sacrificii chiar, şi îndoieli”.
De asemenea, Mihai Baciu a accentuat faptul că „România a depus eforturi semnificative în două direcţii:
avocat al Republicii Moldova la UE,
ţinând cont de faptul că o parte a
clasei politice şi a poporului moldovenesc tinde spre Europa din care
Basarabia face parte şi în sens
geografic şi cultural şi spiritual; a
doua direcţie este ajutorul pe care
România l-a acordat în mod concret
şi practic şi cât a putut Republicii
Moldova”. În acelaşi sens a fost şi
cuvântul de salut al rectorului
Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi,
prof. univ. dr. Doru Tompea: „Parcursul Republicii Moldova pe traiectul european nu va fi deloc simplu: vă aşteaptă un spaţiu economic
mai prosper, dar axat pe o economie
de piaţă concurenţială şi competitivă,
dură, dar şi pe valori culturale care
pot părea stridente şi exterioare după
ani întregi de copleşire etnicolingvistico-culturală a fiinţei noastre
naţionale din această zonă”.
În deschiderea conferinţei de la
Universitatea „Alecu Russo” din
Bălţi, Consulul General al României
în Bălţi, prof.univ.dr. Mihail Baciu, a
transmis
salutul
Guvernului
României şi a precizat, în faţa unui
public numeros, alcătuit în cea mai
mare parte din studenţi de la
Facultatea de Drept, că „Republica
Moldova se află la o răscruce şi are
de ales între două sisteme de valori:
Estul sau Vestul”. Conferinţa de la
Bălţi a avut loc cu două zile înaintea
scrutinului din 30 noiembrie din
Republica Moldova.
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În intervenţia sa, unul dintre
coordonatorii conferinţei, cercetătoarea Mioara Anton, a precizat că
„Basarabia îşi revendică europenitatea folosind argumentul identităţii pentru a se pune la adăpost de
potenţiala agresiune a unei Rusii
bântuită încă de obsesia brâului de
securitate. Discursul identitar înseamnă nu doar o trimitere simbolică
la tradiţia istorică, ci şi asumarea
unei poziţii strategice care să pună în
echilibru Estul cu Vestul”. La rândul
său, Daniel Şandru a circumscris importanţa alegerilor din 30 noiembrie
2014: „Pentru Republica Moldova,
Europa înseamnă «acasă». Dacă
vicisitudinile istorice i-au plasat pe
cetăţenii Moldovei vremelnic în afara familiei europene, astăzi e momentul ca, prin propria voinţă, ei să
ateste direcţia lor europeană, opţiune
pe care, cu siguranţă, o înţeleg ca pe
o oportunitate istorică. Europa este
pregătită să le spună «Bine aţi venit
acasă!». Miza alegerilor de pe 30
noiembrie este cu mult mai mare
decât a celor din România din două
motive: în primul rând din punct de
vedere al democratizării, şi în al
doilea rând pentru că, în ceea ce
priveşte Republica Moldova, avem
de-a face cu un vot geopolitic, între
Est şi Vest”.
În deschiderea conferinţei, prof.
Sorin Bocancea, moderatorul acesteia,
a definit încă o dată obiectivul rundelor de conferinţe: „Scopul întâlnirii
noastre este de a aprofunda ideea de
Europa, mai ales într-un moment atât
de delicat şi tensionat cum este cel al
votului. Cred că este oportun şi
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benefic pentru voi, tinerii, să ştiţi ce
vreţi de la Europa şi ce doreşte
Europa de la voi”. Cu alte cuvinte, şi
conferinţa de la Bălţi a avut drept
scop definirea altor coordonate importante ale modernităţii şi modernizării politice, adică ale Europei
politice.
În acest sens, scriitorul Dumitru
Crudu le-a vorbit studenţilor despre o
nouă specie de om şi anume „omul
amestecat” ca mutaţie şi evoluţie a
lui sau de la „homo sovieticus”,
pentru că acest „om amestecat” este
acum regula şi modelul dominant în
Republica Moldova şi lui exclusiv
trebuie să-i fie adresate aceste mesaje
pentru modernizare: „În totalitarism,
societatea basarabeană a fost una
schizoidă, compusă pe de o parte din
oameni cărora le intrase comunismul
în sânge şi care dominau şi, pe de
altă parte, din o mână de opozanţi ai
regimului. În ’89, raportul de forţe
dintre cele două categorii s-a inversat. De aceea, pentru a înţelege totalitarismul, nu trebuie să împărţim
lumea în alb şi negru”. De asemenea
„acest tip de om este reprezentativ
pentru societatea basarabeană actuală.
Omul care e predominant în totalitarism, dar şi post, este cel amestecat, tipar recognoscibil şi astăzi.
Societatea basarabeană a fost împărţită în două tabere: una care ar
vrea să se unească cu Rusia şi alta cu
România. Există acest amestec, dar
ponderea este diferită”.
Pe de altă parte, prof.univ.dr. Dan
Pavel a insistat asupra necesităţii modernizării politice în sensul suveranităţii reale a Republicii Moldova,
întrucât „Nimic nu este mai periculos
decât să decidă alţii pentru tine.

Integrarea Republicii Moldova în UE
este mai uşor de făcut decât (re)unirea cu România, fiind pasul preliminar de scoatere a ei din zona de
influenţă a Rusiei postsovietice. Republicile baltice au parcurs cu succes
acest drum; urmează integrarea în
NATO, ce se poate face anterior,
ulterior sau simultan cu (re)unirea.
Totul depinde de cum vor răspunde
moldovenii la întrebarea: a cui este
Moldova? Iar noi, cei din România,
nu putem răspunde pentru dumneavoastră la această întrebare.”
Un alt aspect important al modernizării Republicii Moldova a fost
adus în atenţie de către prof.univ.dr.
Radu Carp, care le-a vorbit studenţilor despre europenizarea partidelor
politice din Republica Moldova şi lea transmis acestora o ştire pozitivă.
„Vă dau o veste bună: europenizarea
partidelor politice din Republica
Moldova a început deja. Europenizarea şi conceptul de europenizare
este acel proces prin care un stat îşi
însuşeşte valorile europene. Partidele
politice din ţara dumneavoastră s-au
apropiat foarte mult de marile familii
ale partidelor europene şi sper ca
proximele alegeri să aducă un grad
de europenizare şi mai mare.
Recentele alegeri din România au
aratat că apartenenţele partidelor
politice la familiile de partide europene au avut influenţă asupra poziţionării sprijinului pentru candidaţi.
Alegerile din Republica Moldova se
vor înscrie în aceeaşi tendinţă.
Întrebarea este: sunt aceste apartenenţe construite pe structura electoratului din cele două ţări sau mai
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degrabă orientările electoratului obligă partidele politice la o anumită
orientare?”.
Însă toate acestea nu trebuie să
rămână doar apartenenţe formale, ci
trebuie să pătrundă în structura profundă a societăţii. Din acest motiv,
prof.univ.dr. Cristian Bocancea a
accentuat faptul că „Democratizarea
formală a Moldovei ex-sovietice s-a
produs în siajul proceselor politice
declanşate de perestroika gorbaciovistă. Dar, democratizarea profundă a societăţii moldoveneşti depinde de transformarea manierei de
administrare a colectivităţilor locale,
prin susţinerea unei reale autonomii
locale şi a descentralizării”.
Tot în acest sens al democratizării
profunde şi de substanţă, conf.univ.
dr. Sabin Drăgulin a susţinut o prelegere pe tema corupţiei. Pornind de
la o remarcă a Victoriei Nuland
conform căreia „În această regiune,
cele două cancere, regresul democratic şi corupţia, ameninţă visul
pentru care atât de mulţi au muncit
începând din 1989”, Sabin Drăgulin
a remarcat faptul că „Pentru a
înţelege marele joc care se duce în
România trebuie să priviţi atât într-o

paradigmă geopolitică cât, şi în una
geostrategică. Avem parte de doi
actori principali: Statele Unite ale
Americii şi Federaţia Rusă. SUA
promovează valorile democratice şi
regimul democratic pentru a crea un
spaţiu de geopolitică care să se contrapună spaţiului geopolitic sovietic.
Doriţi un model de societate în care
drepturile individuale să fie respectate, în care voinţa exprimată prin vot
liber să conteze, sau unul în care
„Tătucul” să se implice până la nivelul voinţei individuale? Acest flagel contemporan, numit corupţia,
loveşte asupra tuturor”.
Alegerile din Republica Moldova
de la sfârşitul anului 2014 au adus la
guvernare o coaliţie a formaţiunilor
proeuropene. Chiar dacă din aceasta
face parte şi Partidul Comunist, cunoscut în istoria recentă ca partid
prorus, el a primit voturi tocmai
pentru că, de această dată, a avut un
mesaj proeuropean. Parcursul european al Republicii Moldova trece în
prezent print-o perioadă de ezitări,
însă curentul proeuropean a căpătat
amploare în rândul cetăţenilor, astfel
încât politicienii nu vor avea cum să
nu-l ia în considerare.

Notă
1

https://www.privesc.eu/Arhiva/543 20
/Conferinta-cu-tema--Spre-EuropaCo
ordonate-istorice--institutionalejuridi
ce-si-politice-ale-integrarii-europenea-Republicii-Moldova-, accesat 20
aprilie 2015. Pentru conferinţa de la

58

Chişinău toate referinţele provin de la
această înregistrare a conferinţei şi din
acest motiv toate citările care vor
urma nu vor mai beneficia de notă de
subsol, ci doar de ghilimele.
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RELAŢII INTERNAŢIONALE
ŞI STUDII EUROPENE
The New Chinese Security Concept and the “Peaceful Rise of
China”, as two basic pillars of the contemporary Chinese
Foreign Policy1
[Noul concept chinez de securitate şi „ascensiunea pacifistă” a
Chinei ca piloni fundamentali ai politicii externe]
Mădălina Virginia ANTONESCU
Abstract: Chinese foreign policy, at the beginning of XXIst century, develops a
multitude of complex political concepts, such as harmonious world, the Five
Principles of Peaceful Co-existence, New Relations between Great Powers,
Peaceful Rise of China and others. The paper explores only some dimensions of
two political concepts, such as the New Chinese Security concept and the
Peaceful Rise of China, by revealing the contemporary meanings if these
concepts and also, by emphasizing their roots within the philosophical ancient
visions of the Chinese political tradition.
Keywords: New Chinese Security Concept, harmonious world, Peaceful Rise,
win-win cooperation.

The New Chinese Security
Concept for the 21st Century
(xin anquan guandian)
This great emergent power (emergent daguo)2 has built a strategic
view of security, during the past
decades, adjusted to what China
considers to be a changing international political environment, of multipolar nature.

Analysed in the doctrine as the
New Security Concep” (NCS)3, this
strategic vision of the security relations among state and of the overall
international political environment,
developed and implemented by
China, at the beginning of the 21st
century, is defined through several
components4:
– Abandoning the bipolarity paradigm and the strategy of restric-
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ting the rival bloc, developed
against America, towards the end
of the 20th century (“cold war”
mentality) and considered to be
obsolete and inadequate to
express a new reality, in terms of
politics and international security5.
Abandoning the concept of “onedimensional security” and implementing a strategic vision, based
on mutually beneficial cooperation and common security, on
the creation of a non-threatening, transparent and responsible
security
mechanism
(Blannin, 2011, pdf.).
Creating a post-realist security
environment, based on the concept of mutual gain (win-winsecurity environment)6.
The view according to which, to
obtain a drop in the tensions
between the key-actors, a security mechanism including the
multilateral dialogue, an increased economic interaction between the actors and an expansion of the range of measures to
build confidence and security7
(confidence and security building measures/CSBMs)8.
NCS alignment to China’s objectives of external policy, acknowledging an evolution, a widening
of the content of the “security”
concept, from the military and
political field, to the economic
field, to science, technology, culture, environment and several
other fields (China’s Position
Paper on the New Security
Concept/2002)9. Thus, the NCS
content includes other types of

–

–

–

security: classic security (military, political), economic security, social and environmental
security, scientific-technological
security10.
Combining this concept with the
thesis of the Chinese officials
(Hu Jintao), according to which
“the first 20 years of the 21st century shall be a strategic window
of opportunity” (from which the
theory of opportunity also stems,
theory according to which China
must envisage stabilizing the
regions on its borders, through
the good neighbour policy, and,
simultaneously continuing its
expansion beyond Asia11 – its
notoriety as a global power,
which is contradiction with another part of the geopolitical
doctrine, which essentially sees
China as an Asian power, without the capacity to develop globally, as a global power centre,
the same as America)12.
NCS focus on strategic security
values, such as; mutual trust,
common interests, mutual benefit, equality and cooperation,
values that China intends to
apply in its relations with other
power centres, even with military alliances such as NATO
(from which we can conclude
that China embraces a postrealist policy, based more on a
combination between the paradigm of multipolarity and interdependence)13
Connecting NCS to the concept
launched by Hun Jintao, at the
UN General Assembly, the con-
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cept of harmonious world of durable peace and common prosperity14. The concept of “harmonious world” refers to the necessity of the states to cooperate
with one another, “in order to
build a harmonious environment,
in which the countries respect
each other, treat each other as
equals and are in pursuit of
mutually advantageous results,
sharing benefits and common
prosperity”15. This conception of
the world is once more a postrealist conception, refusing ”the
zero sum” game and considering
that the security and prosperity
of a country cannot be achieved
to the disadvantage of another
country.
Connecting NCS to China’s
objectives of external policy,
related to a peaceful development, to social modernization, to
the concept of “harmonious
world”16 and to the development
of certain strong connections to
the international community (by
using again the paradigm of
interdependence)17.
Connecting NCS to the “shi”
concept (no English equivalent),
which means “arrangement, layout, strategic advantage and
maximization of regular conditions, traditional military tactics
which, translated into politics,
entail factors such as the power
of alliances, the power of a
policy of a rival centre of power,
political decision”18. In the context of analysing the NCS

–

–

content, it would be translated as
follows: the need to set an international political environment,
favourable for the fulfilment of
political objectives; support
granted to the security mechanisms based on cooperation,
created starting from NCS;
development of strong political
and economic relations, at global
level19.
Connecting NCS and The Five
Principles of Peaceful Coexistence20, as well as the imperative
of achieving economic security,
considered as important as the
classic security (military), ever
since the start of developing the
concept (China’s Defence Paper/
1998, when, according to certain
authors, this term was “coined”)21.
Economic security, in the view
of China’s security strategy,
means solving economic problems, at institutional level (by
using the levers of multilateralism), not unilaterally. According to the Chinese concept, in
multilateral institutions and in
other international dialogue
frameworks, the states should
not be allowed to use threats of
economic penalties or to apply
economic penalties, in order to
obtain political or economic
advantages; trade, investments
and other economic activities
should be used on the basis of
the mutual benefit principle; economic problems between nations
should be solved through dialo-
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gue from an equal standpoint,
through consultations and discussions; economic competetion
between countries should exist in
compliance with the international norms and regulations; bilateral economic relations should
be established on the basis of
equality, mutual cooperation and
development (refusing policies
of neo-imperialism, neo-colonialism, category in which RI
theorists also include the economic imperialism and economic
colonialism possibility)22.
Setting NCS, in the view of the
Chinese officials, as a response
to an ever changing international
world (the vision of “a just and
fair international order, as the
sole manner of promoting the
development of disarmament
process and of enabling international peace and security”)23.
A holistic meaning of the “security” concept, at the beginning of
the 21st century, based on six tendencies of the external and security policy of China: “No War
Between the Large Powers”;
(involvement in) Globalization;
the United States as a Partner
and Competitor (not as Rival);
Unconventional Security Challenges; Rise of China24.
NCS focus on the idea that
maximizing the security of a
nation does not lead to the
minimization of another nation’s
security, therefore the Chinese
concept of de win-win diplomacy25.

–

–

–

–

Development of a cooperation
within NCS, of flexible nature
and diversified as form and
model (a mechanism of multilateral security, of a relatively
strong mandatory force; a body
functioning as a forum on multilateral security; a bilateral security dialogue of the “trust building” type, or a non-governmental academic dialogue).
Connecting NCS to a multipolar
word, seen as a “world of diversity, especially for the AsiaPacific region, based on mutual
harmonization, mutual learning
and on great cooperation”. A
concept of cooperation in the
field of security, applicable even
in terms of cooperation between
countries with different methods
of development and different
visions26.
The NCS concept envisages
accommodation of interests
among countries, not confrontation, being based on “equality,
dialogue, trust and cooperation”27 (The Four NCS Pillars).
Connection between NCS, the
concept of “traditional comprehensive power” and the Chinese
traditional strategic thinking
(Taoism and Confucianism): the
concept of yin//yang, considered
in Confucianism to be the root of
all things, complementary forces, where Yin is the passive
element, fertilizing, moist (the
military and political strategic
doctrine considers that it facilitates the NCS elements based
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on mutual respect and benefit).
The Yang element (Masculine)
is considered to be the active and
creative one; connected to NCS,
it is regarded as supporting the
cooperation among states, to
counter non-conventional threats,
promoter of confidence among
states, promoter of peace, prosperity and social progress. At the
same time, the security doctrine
considers that flexibility is the
most important element of NCS,
allowing an adjustment to the
changes in the international
environment, as the water flow
avoids obstacles and changes
relief28.
NCS connection to Sun Zi’s
concepts, i.e. zheng (regularity,
rigidness) and qi (fluidity,
deviation from, variation, modi-

–

fication), where NCS is translated by the elements of resistance
to the “cold war” mentality and
by the new approach on security,
based on win-win cooperation
and common interests29.
NCS connection to the Confucianism concepts of wen (civility, peaceful spirit) and wu
(martial nature, belligerent spirit), in which the doctrine notices
a dominance of wen over wu
(diplomacy over the military
threat)30. The wu element is used
only in case the wen element (diplomacy) fails; thus the outline
of a strategic thinking pattern of
great importance for NCS, used
by China (“to excel through
strength of spirit, rather than
through
the
force
of
weapons”)31.

Chinese symbols for wen (first from the left), referring to the academic environment
and civilian matters, and for wu (referring to military matters and martial arts).
Source : http://epochtimes-romania.com/news/caracterele-chineze-wen-si-wu---177330

Wen (cultural element) is the foundation (ti) and wu (martial element) is the
application (yong). Reaching the cultural level is based on the martial element.
Source: http://4.bp.blogspot.com/-b0YAmLn4pcM/U5CvviTKvtI/AAAAAAAABTo/ Xyb1
m7_ 0M08/s1600/Bildschirmfoto+2014-06-05+um+19.57.14.png; taichi-philosophy.blogspot.
com404
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From the Chaogong System,
to the Concept of «Peaceful
Rise» (Zhongguo heiping
jueqi)
To be able to analyse correctly
and in its full complexity a concept
which is fundamental for the current
external policy developed by China
as a regional power pole and, as a
part of the doctrine considers, even
as a global power pole, i.e. the concept of “Peaceful Assertion/ Rising
of China32”, it is necessary to have a
look at the history of key political
and diplomatic concepts of China.
Thus, we consider that it is necessary
to recall the historic importance of
the Chaogong system, for the assertion of China as an empire and for its
consolidation as political entity.
Dating back to the era of the
Shang dynasty, between the 13th and
11th century, B.C., this proto-system
developed in China’s relations with
the nomad populations was based on
a set of relations designed to maintain peace and stability at the borders
of the territory controlled by the
dynasty. Later on, the Chaogong
system was recognized officially in
the 2nd century B.C. and practiced
until the 9th century (the moment of
clash with the civilizations of large
European powers, based on other
values and manners of relating to
cultures and civilizations different
from theirs). The territories over
which the Chinese emperors ruled
were regarded (by them) as a pillar
of civilization, spreading the imperial
values and civilization to other
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peoples and tribes, “a point of
attraction for those who wanted to
emancipate”33 (therefore, we can
discuss about a system that is a typical form ofsoft-power34 or of imperial civilizing power, in the peaceful
sense, that of peaceful consolidation
of cooperation and contacts with
other tribes and peoples).
The emperors of China considered themselves keepers of unique
and unequalled cultural traditions
and civilizational values35, which
justified a political position of “spreaders of civilizations”, not “borrowers of civilization”, (aspects and
attitudes which are very important
for properly understanding the nature
and functioning of the Chaogong
system and, later on, China’s concept
of “Peaceful Rise”). The main
purpose of this system would be to
sustain a “harmonious world”36, inside and at the borders of the Chinese
empire, objective which could not be
fulfilled using an aggressive, military-based conception of occupation
and brutal imposing of the Chinese
civilization; on the contrary, by
constantly practicing relations based
on respect, but also on the attraction
exercised by the empire, as a world
of civilization and order37, on the
world beyond its borders.
The idea of the empire as a “pillar
of civilization” is of particular importance for the construction of a
type of non-aggressive empire,
based on soft power, on attracting the
outskirts, not their armed conquerring. As “holders of unique, unequalled material and spiritual va-
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lues”, the emperors of china considered that they were in a position in
which they did not need anything
from other peoples and tribes. The
vision of peaceful empire, spreading
the rays of its grand civilization,
without the force of weapons, without aiming at achieving military
supremacy over other peoples, having instead the objective of obtaining peace, harmony with the
surrounding world, defined in its
millenary history both this space of
civilization and its political constructions (the type of empire). The
emperors of China considered that
the harmonious society (seen here as
a political state of peaceful coexistence among different peoples
and tribes) can only be based on
“relations of peace, cooperation,
respect of the peoples and tribes for
the imperial institution of the
Chinese emperor and also on China’s
respect for these peoples” (imperial
attitude which excluded involvement
in their internal affairs and imposing
by force the Chinese culture and
language38).
The Chaogong system stemmed from the idea of China sharing
its political and cultural values with
others (for example, cultivating the
virtuosity of government officials,
meritocratic systems, the “well-governed state”, based on ethical regulations and self-improvement of the
individual, of the standards of morality and education, both for the
people governing China and for the
peoples with which China came into
contact, standards which, once met

by the both parties, led to avoiding
conflicts, rebellions caused by the
lack of education and morality – i.e.
by barbarism – at the borders of the
empire)39.
The Chaogong system found its
basis in another fundamental principle of the Chinese traditional political thinking, which is also seen in
today’s concepts of external policy,
applied by China, at the beginning of
the 21st century: the principle in
question is yi shi tong ren (treat everyone with the same generosity40),
starting from the concept of peaceful
opening of the Chinese imperial civilization, through knowledge and
respect, in relation with the peoples
and tribes at their borders and not
only.
This system was interpreted in a
limited, distorted manner (as compared to the philosophy of peaceful
assertion, through the force of civilization, not by force of weapons,
applied by China during its history),
by the Occidental powers, with
which China came into contact, at
one point, in history; it was interpreted as a “tributary system41”, in
which the peoples accepting it had to
present their pledges to the emperors
of China, regularly (with certain
objects, called gong). Their value
and quantity were determined by
thesepeoples; therefore it was not a
tribute in the true sense of the word,
i.e. financial burdens and goods
creating a relation of systematic
economic exploitation, for the use of
the metropolis or the empire; on the
contrary, derived from the idea that
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the empire of China did not need
anything in relation with other peoples and tribes, the gifts given by the
emperor to the countries in the
Chaogong system were very expensive, burdening excessively the treasury of the empire, in certain
periods42.
The gifts offered by the ambassadors of these peoples that accepted
the Chaogong system, as homage,
were exceeded by far by the gifts
offered by the Chinese officials, both
in terms of quantity and in terms of
value. The more a relation of peace
and stability at the border with a
certain people was perceived by
China as being important for the
peace and stability of the empire, the
greater were the gifts offered by the
Chinese emperor to the respective
people43, which attracted other peoples and tribes in the region, towards
a good political relation, in the
Chaogong system, with the empire of
China (soft power policy).
Thus, this system was meant to
ensure the consolidation of the
empire, by practicing certain peace
relations with other peoples and
tribes, including regions like Persia,
Arabia, India, the states on the coast
of Eastern Africa, Japan, states in
Central and Western Asia (in the age
of glory of the Chinese empire, we
can talk about the constant implementation of a soft power imperial
policy, extremely different from the
manner in which, for example, the
large European powers of the moment44 perceived the international
political stage and the relations
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among the large actors and various
civilizations).
In order to properly understand
China’s external policy, at the beginning of the 21st century (strongly
focused on the soft power component, in our opinion), we must also
regard it from its historic perspective
and neverconsider it to be completely
separate from the concepts of
Chinese traditional politics, derived
especially from Confucianism (the
model of the state created on the
basis of virtue and etiquette, moderation and kindness, translated as
respect for the values of order and
peace).
During its millenary history,
China has built and implemented a
type of culture based on ethical
values, as a guiding principle, both
for the relations inside its society and
regarding the relations with other
peoples and tribes. According to the
specialists, another specific characterristic of the Chinese culture
(also used as a trump card in the
international political relations, over
time) is its extraordinary ability to
assimilate other cultures. Even if it
was, in certain periods, under occupation of certain nomad peoples, the
military supremacy of the nomad
peoples provide to be ephemeral, on
account of the lack of the cultural
support, equivalent as soft power to
the Chinese civilization45. Thus, the
invaders were assimilated and converted in the Chinese culture, not
being able to cause its disappearance.
Tolerance to other cultures, to other
ideas and their integration in its
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civilization are other characteristics
of the Chinese cultures, during the
history, deriving from the doctrine
debates of the hundred schools of
thinking, during the Springs and
Autumns (770-476 B.C.) and of the
Combating Kingdoms (475-221
B.C.), as well as during the long
coexistence, in the Chinese cultural
space, of varied philosophies and
religions (Buddhism, Taoism, Confucianism) or as a result of the
tolerating acceptance of Christianity
and Islamism, as well as of other
religions46.
In addition, China is also defined
as a cultural space marked by a harmonious relation (non-conflictual),
based on respect for nature. In this
sense, the Chinese conception is
fundamentally different from the
Occidental logic (nature as an
objective to be defeated, conquered
and transformed; nature as an object
that needs to be tamed or exploited
without limit, until exhausted;
consumerism). The Chinese conception regarding the relationship
between man and nature is based on
the idea that man, as part of nature,
of the terrestrial ecosystem, must
always act according to the laws of
nature and not against them, not to
exceed irrationally and without limits
nature’s capacity to bear its manmade transformation or destruction47.
Man must cooperate with nature, in
order to understand it and use it
wisely, with moderation, and in order
to always provide it with ways of
renewal and protection. This attitude
is of great importance in the 21st

century, when the external policies
of the states, especially in relation to
the global agenda (climate changes,
relation to the environment), but also
with large transnational corporations,
must reflect more and more responsibility to nature, therefore they must
adopt a strong national and global
ecological side (derived from the
concept of “environment security”,
“human security”, “food security”,
all being interconnected, and regarding the man-nature relationship).
Overall, the Chinese culture is
defined through a set of traditional
values (emphasis on ethics, on the
group interest, on moderation or the
middle path, on self-perfecting and
on harmony48). Especially the concept of “harmony” is one that has
strong connotations, at the beginning
of the 21st century, in shaping
China’s strategic vision of the international political environment. The
vision of the multipolar world and of
the “harmonious society (international, in this case)”, together with
the Five Principles of Peaceful
Coexistence are merely rephrased
versions of China’s traditional conception of a diverse world, organized
harmoniously (it is mandatory that
the status-quo is not obtained only
based on conflicts among large
powers), peacefully, based on the
principles of mutual respect, of
tolerance, proper behaviour and
ethics among the state actors (by
extension, in the global world and
regarding the non-state actors, such
as corporations).

67

POLIS

Chinese symbol for « harmony ».
Source: http://www.licenseplates.tv/images/dycwhar.gif

The ethical element introduced
in the international world of the 21st
century, due to China’s influence as
a global centre of power, in a multipolar world, announces to be of
great importance, leading to a consolidation of the relations of cooperation and peace among peoples
(and the large powers), to the development of certain common grounds
on the global agenda, to the structuring of several global objective that
could lead to common policies
among “the large powers” (although this term, derived from the
realist logic, is not particularly
approved in the official speeches
delivered by China, as it entails a
connotation that reminds of a world
based on the logic of rivalry and
power policy, rather than a world of
the Confucianism and Taoist principles of non-violence).
The ethical element, together
with the concept of harmonious
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(international) society become important aspects of China’s external
policy in the 21st century, leading to
the development of certain paths of
thinking and international diplomatic action, meant to provide more
stability, peace and cooperation for
peace, among the nations, at the
beginning of the 21st century. By
settling differences, harmony (he) is
different from uniformity (tong), as
it is capable of accepting new things
and create new cultural and dialogue
forms. For Confucianism, harmony
represents the highest principle in
the regulation of relations between
the governing authority and the
governed entities, within the family,
within a society, as well as in the
relations among tribes and peoples,
harmony which is achieved by practicing the middle path, moderation
(zhong yong)49.
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Man (construed as person), bridge (as well as point of balance), between the Sky and
the Earth.
Source: http://lotusneigong.net/wp-content/uploads/2013/10/Image2.jpg

Nowadays, when applying its conception of external policy (based on
the concept of “harmonious world”
and on The Five Principles of Peaceful Coexistence), China develops
relations of cooperation and partnerships with the USA, Russia,
Japan, ASEAN, India, the European
Union, the Latin America states, the
African Union and the Gulf state,
assuming at the same time a key
decision-making position, within organizations and groups such as
BRICS, the UN Security Council,
the Shanghai Cooperation Organization50.
Also, practicingan active cultural
diplomacy, spreading knowledge
about the Chinese civilization and its
values51 can be regarded (from the
view point of soft power) as an
implementation of the Peaceful Rise
(Zhongguo heiping jueqi) or Peaceful
Assertion of China, concept deeprooted in the Chinese military strategy and philosophy (being mentioned in Sun Zi’s Art of War, a 2500old text, as the «buzhan ersheng»
strategy, «the art of winning without
fighting52»), connected to the

political theory of the «window of
opportunity» open for China in the
contemporary international relations.

Some conclusions
The complex concept of Peaceful
Assertion/Rising of China includes
more and more the proactive cultural
component (foundation of Confucius
institutes, of centres teaching Chinese, familiarization of partners of
Chinese corporations with the cultural values of China, intensification of
relations of cultural cooperation with
other countries, active support given
to Chinese communities in other
countries, to promote the originality
of the Chinese civilization, in the
societies of the host-countries, celebrating a year of Chinese culture in
other countries53), component which
is assumed officially.
The traditional cultural conception based on the spiritual values
granted by Taoism and Confucianism is visible in the content of NSC
(New Security Concept), which,
according to certain authors, is based
on a tri-dimensional approach to se-
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curity (comprehensive security, cooperative security, common security),
as well as on values such as mutual
respect, mutual benefit, equality and
cooperation among people. This
approach fundamentally opposes the
idea of zero sum game, military hegemony and the concept of power
policy; on the contrary, its intention
is to create a harmonious international political environment54, especially for the Eastern Asian area
(regarding as having a strategic importance for China).
Launched for the first time in
2003, by Zheng Bitszyan, Provost of
the PPC Central Party School, and
introduced subsequently in several
official speeches, scientific conference and doctrine papers regarding
China’s external policy55, the concept includes a strong dimension of
peace and economic development,
explaining the idea of assertion
through soft power (here, regarding
China’s economic assertion, as an
instrument of soft power). The aspect
of «economic development» was

accentuated in 2004 and connected
to a political strategy following the
traditional Confucianism line, based
on “harmony” (asserting the concept
of “harmonious world”, in September 2005, concept included in the
official PCC doctrine and considered
to be one of the characteristics of the
Hu administration).
“The Peaceful Rise of China” was
also connected to the concept of
harmonious diplomacy (the objective
is that China’s external partners
accept that this country accumulated
its political and economic power,
without any intention of military
conflict or expansionism, a rise
based on win-win cooperation and
on the idea of mutual benefit). The
emphasis placed on the soft aspect of
the concept of “Peaceful Rise” was
shown in the RI Chinese doctrine as
entailing a type of soft personality for
China, one based not on the material
aspect, as much as on the spiritual
aspect (the idea of using resources of
the intangible power, such as culture
or political values)56.
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După 25 de ani. Comunismul din Europa de Est
(iunie-decembrie 2014)
[After 25 years. Communism in Eastern Europe
(June- December 2014)]
Adrian TOMPEA
Abstract: The project „After 25 years. Communism in Eastern Europe”,
organized by the Faculty of Political Sciences from “Petre Andrei” University
from Iasi, The Institute for The Study of Ideologies and Polis Journal in
collaboration with The European Institute Publishing House and with prestigious
cultural publications from Romania, coordinated by Prof. Ph.D. Sorin Bocancea,
has continued with its activities from June to December 2014. The activities were:
the debate The students’ humor in communist Romania; the round table conference 23 August after 70 years; the debate The Romanian press from communism to post-communism (coordinator Sorin Bocancea); the seminar Literature
and ideology. In the shadows of socialist realism; the conference The soviet
underground; alternative music from 1945-1991, held by the writer VasileErnu; the
varnishing of the exposition The History of the Cold War; the opening of the
Library of Memoirism belonging to the Faculty of Political and Administrative
Sciences; the debate Exiled among brothers; the varnishing of the exposition The
Wall. A border inside Germany; the international conference 25 years from the fall
of the Berlin Wall; the launching of the book This is how we have spent the
Revolution, event organized by Sorin Bocancea and Mircea Muresan. Within the
project, during 2015, another six books will be published by The European
Institute Publishing House.
Keywords: communism, post-communism, Romanian press, socialist realism,
ideology, Revolution, the Berlin Wall.

În revista Polis din primăvara lui
2014 (vol. II, nr. 2(44), Serie nouă,
martie-mai 2014), a fost prezentată
prima parte a proiectului După 25 de
ani. Comunismul din Europa de Est,
organizat de Facultatea de Ştiinţe

Politice a Universităţii „Petre Andrei”
din Iaşi, Institutul de Studiere a
Ideologiilor (ISI) şi Revista Polis, în
colaborare cu Editura Institutul
European şi cu publicaţii culturale de
prestigiu din România, coordonat de

77

POLIS

Prof.univ.dr. Sorin Bocancea. Seria
acţiunilor din cadrul acestuia a continuat până la mijlocul lunii decembrie 2014. În cele ce urmează, voi
realiza o scurtă trecere în revistă a
acestora.
Pe 19 iunie, în Aula Magna a
Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi,
a avut loc dezbaterea Umorul studenţesc în România comunistă. Invitatul principal al evenimentului a fost
Toni Grecu, liderul grupului Divertis,
căruia i s-au alăturat: dr. Iulian
Şerban (fost conducător al brigăzii
umoristice Seringa), Prof.univ.dr.
Corneliu Dumitriu (fost preşedinte al
UASCR Iaşi şi iniţiatorul Galelor
Amfiteatru, desfăşurate în anii 19831984), actorul Gabi Lazăr (fost
membru al grupului Ars Amatoria),
artisul Radu Ştefan şi Valentin Darie
(cunoscut membru la trupei umoristice Divertis). Coordonatorul evenimentului a fost Prof.univ.dr. Doru
Tompea, Rectorul UPA din Iaşi, fost
lider al studenţilor şi susţinător al
formaţiilor umoristice studenţeşti în
perioada comunistă, care a declarat
în deschidere că „Iaşul universitar al
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anilor ’80 a stat pe doi piloni, indiferent de cât de dur a fost regimul
comunist, şi anume: umorul studenţesc şi presa studenţească. Din
perioada anilor ’80, sunt două vârfuri
ale umorului studenţesc din România
care trebuie menţionate, şi anume:
cel din ’83 – Festivalul umorului
studenţesc – şi al doilea, Galele
Amfiteatru de la Iaşi, din ’84”. În
opinia lui Toni Grecu, „mişcarea şi
umorul studenţesc reprezentau atunci
o formă de manifestare a nemulţumirilor, pentru că altfel nu ne
puteam exprima public. Lucrurile
realizate, exprimate în mediul studenţesc, acolo mureau, nu erau propagate mai departe. Totul era închis
într-o cochilie de nespart. În aceea
perioadă eu am trăit într-o inconştienţă totală, pentru mine era o
joacă, dorinţa noastră era să facem
lumea să râdă, făceam haz de necaz
şi aluziile la neajunsurile de atunci
făceau lumea să râdă cel mai tare. Nu
mi-am propus să fac dizidenţă şi nici
nu sunt un dizident. Ei doar voiam să
fac lumea să râdă”.
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Invitaţii au oferit publicului momente umoristice dintre cele ce i-au
făcut celebri în perioada comunistă.
Următorul eveniment l-a constituit masă rotundă 23 august după 70
de ani, organizat chiar pe 23 august
2014, coordonat de Prof.univ.dr.
Doru Tompea şi Prof.univ.dr. Daniel
Şandru. În deschidere, Rectorul UPA
din Iaşi a dat citire mesajului Casei
Regale a României transmis cu acest
prilej. Au participat: Prof.univ.dr. Ioan
Agrigoroaie, Prof.univ.dr. Cătălin
Turliuc şi Cercetătorul Dorin Dobrincu
(Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
din Iaşi). În cadrul evenimentului,
Prof.univ. dr. Daniel Şandru a dat
citire comunicărilor trimise de Conf.
univ.dr. Radu Vancu (Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu), Cercetător Mioara Anton (Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei
Române), Lect. univ.dr. Emanuel
Copilaş (Universitatea de Vest din
Timişoara) şi Conf.univ.dr. Sabin
Drăgulin (Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir” din Bucureşti).
Aceste comunicări au fost publicate

în revista Polis (vol. II, nr. 3(5)/2014,
pp. 71-82).
Pe 1 octombrie 2014, a fost organizată dezbaterea Teatrul în România
comunistă, invitat fiind actorul Ion
Caramitru, Director al Teatrului
Naţional din Bucureşti. Coordonatorii acţiunii au fost Prof.univ.dr.
Doru Tompea şi Prof.univ.dr. Sorin
Bocancea. „Am o notă de emoţie
pentru că ceea ce voi spune tinerilor
nu va fi înţeles pe deplin, tocmai
pentru că nu au trăit acea perioadă şi
e mult mai complicat. Trăim cu toţii
într-o permanentă duplicitate, pentru
că unei bune părţi a României îi pare
rău după societatea comunistă din
trecut”. Actorul a mărturisit că
societatea comunistă l-a marcat în
diferite feluri. „În primul rând, lipsa
tatălui meu de acasă şi, implicit, a
întregii familii pentru că am fost
singurul care nu am făcut închisoare.
Prima mea întâlnire cu Securitatea a
fost la vârsta de 7 ani. Apoi, a fost
încercarea de recrutare, când eram
prin anul trei de facultate”. Ion
Caramitru a încheiat dezbaterea
interpretând monologul lui Hamlet.
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Un eveniment de mare anvergură
a avut loc pe data de 3 octombrie:
dezbaterea Presa din România de la
comunism la postcomunism (coordonatori: Prof.univ.dr. Doru Tompea
şi Prof. univ.dr. Sorin Bocancea), la
care au participat foşti conducători ai
publicaţiilor studenţeşti din parioada
comunistă şi foşti reprezentanţi ai editorului acestora, Uniunea Asociaţiilor
Studenţilor Comunişti din România.
Iată numele lor: Dumitru Constantin
(Redactor şef la Alma Mater, Iaşi),
Ioan Stoica (ex-preşedinte CUASC
Bucureşti), Andi Lăzescu (Redactor
şef la Viaţa Politehnicii, Iaşi), Sorin
Antohi (Redactor şef la Dialog, Iaşi),
Liviu Antonesei (Redactor şef
adjunct la Opinia Studenţească, Iaşi),
Dorin Popa (Redactor şef la Dialog,

Iaşi), Alexandru Dobrescu (Redactor
şef la Alma Mater, Iaşi), Alexandru
Călinescu (Redactor şef la Dialog,
Iaşi), Ştefan Mitroi (Redactor şef la
Opinia studenţească, Iaşi), Lorin
Vasilovici (Redactor şef adjunct la
Viaţa studenţească, Bucureşti). Moderator a fost Mihai Tatulici (Redactor
şef adjunct la Alma Mater şi Viaţa
studenţească, Bucureşti), care a
declarat în deschiderea dezbaterii:
„Sunt foarte multe diferenţe între
presa de atunci şi cea de acum. E
libertatea de opinie, însă faţă de
presa din perioada regimului
comunist sunt şi foarte multe
dezavantaje, întrucât în acea vremea
gramatica era respectată, iar limba
română era mult mai cunoscută”.

În a doua parte a evenimentului,
organizat şi în contextul celei de-a
doua ediţii a Festivalului Internaţional
de Literatură şi Traducere, a fost lansat şi volumul De la presa studenţească în comunism la presa postcomunistă, coordonat de Prof.univ.

dr. Sorin Bocancea şi editat la
Editura Instititul European Iaşi.
Volumul reuneşte mărturii ale celor
implicaţi în presa studenţească din
România comunistă, mulţi dintre ei
fiind oameni de presă şi după
căderea comunismului.
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Conf.univ.dr. Florea Ioncioaia, unul
dintre prezentatorii volumului, a
declarat: „Mi se pare foarte importantă mărturia acestor oameni, este
pentru prima oară când citesc un
astfel de volum de mărturii cu privire
la începuturile presei studenţeşti şi
reprezintă o carte peste care nu se va
putea trece în creionarea întregii
istorii”. Prof.univ.dr. Daniel Şandru a
precizat că „volumul redă, din multiple unghiuri, o fotografie de epocă,
developată din perspectiva experienţei pe care autorii au avut-o în presa
studenţească. Din punctul de vedere
al metodologiei identificată în acest
volum, aceasta reuneşte oameni care,
într-un fel sau altul, reuşesc să se
despartă de trecutul lor râzând. Regăsim, în volum, din punct de vedere
metodologic, metoda poveştii vieţii,
dar şi cea a interviului, un mixaj între
cele două, caracteristic şcolii de
ştiinţe politice de la Iaşi, reprezentată
de UPA la nivel naţional”. Coordonatorul volumului, Prof. univ. dr. Sorin
Bocancea, a declarat: „Este doar prima ediţie şi sper ca la anul, pe vremea
aceasta, să o scoatem şi pe a doua”.

Pe 4 octombrie, a avut loc
Seminarul Literatură şi ideologie. În
umbra realismului socialist, în parteneriat cu Institutul „Al. Philippide” al
Academiei Române, Filiala Iaşi,
Facultatea de Litere a Universităţii
„Al I. Cuza” Iaşi şi Muzeul Literaturii
din Iaşi, coordonat de Prof.univ.dr.
Daniel Şandru. La eveniment au
participat: Conf.univ.dr. Bogdan
Creţu (Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iaşi), Prof.univ.dr. Antonio Patraş
(Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi),
Conf.univ.dr. Radu Vancu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu),
scriitorul Vasile Ernu şi Cercetătoarea Mioara Anton (Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei
Române, Bucureşti). Coordonatorul
evenimentului a arătat în deschidere:
„Această dezbatere face din Aula
Magna a UPA anticamera pentru un
nou volum care va apărea cu acelaşi
nume pe care îl are manifestarea de
astăzi. Ideea acestei cărţi a venit de la
toţi cei trei coordonatori, Mioara
Anton, Bogdan Creţu şi subsemnatul şi va reprezenta un demers
interdisciplinar, ce poate fi pândit şi
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de risc, şi de beneficiu. Mi-am dat
seama că ar putea exista un risc din
perspectiva unei confuzii conceptuale
pentru că, spre exemplu, putem

discuta despre conceptul de ideologie
din mai multe unghiuri, printre care
cel teoretico-politic, dar şi cel epistemologic”.

În aceeaşi zi, a avut loc Conferinţa
Underground-ul sovietic: muzica
alternativă în perioada 1945-1991,
susţinută de scriitorul Vasile Ernu.
„În ceea ce priveşte muzica sovietică,
scriitorul declară că stalinismul este
legat de baroc şi de muzica clasică,
dar în anii 45 apar „băieţii cu gramofoane care pun muzică americană,
germană şi lucrurile se schimbă. În
perioada imediat următoare, apare
primul grup din spaţiul sovietic –
Stileaga – asemănător unui fel de

maloganbism din anii ’50 din
România. Asemenea grupuri care
apare în Stalingrad şi Moscova sunt
formate din oameni care vor să
trăiască bine, liberi şi sunt oameni ai
bucuriei. Nu au discurs politic, dar
haina lor devine un instrument
politic, uniforma lor. Apariţia lor are
o influenţă foarte mare, pentru că
sistemul începe să construiască un
mecanism de propagandă pentru a le
face o imagine negativă, dar efectul
este total opus”.
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În următoarea perioadă apare
„generaţia sputnică”, caracteristică
pentru sfârşitul anilor ’50 şi începutul
anilor ’60. „Societatea comunistă şi
cea occidentală devine sincronizată
pentru prima dată, apare o antibirocraţie şi se înregistrează un mare
avânt tehnologic”. Ulterior se dezvoltă stilul „blatniak-şanson” sau muzica puşcăriaşilor. „Muzica cântată
de aceştia este una care se cântă la
chitară, oamenii cântă, nu neapărat
politica, ci poveşti. Acest fenomen
începe să aibă căutare în spaţiile
semipublice, unde sistemul nu
avea
control
total.
Tradiţia
puşcăriaşilor este foarte importantă
pentru că devine un mod de viaţă
total opus sistemului rigid al
partidului”, a arătat Vasile Ernu.

Pe 7 noiemebrie, s-au desfăşurat
trei evenimente. Primul a fost vernisarea expoziţiei Istoria Războiului
rece, aparţinând Fundaţiei Academia
Civică, eveniment coordonat de
Prof.univ.dr. Sorin Bocancea, care a
spus: „Am gândit ca fiecare eveniment organizat în cadrul proiectului
să aibă loc într-o zi cu semnificaţie,
aşa cum este şi cea de astăzi, 7 noiembrie 2014, de ziua marii revoluţii
bolşevice. Asistăm astăzi la un triplu
eveniment, o cronologie a celor 45 de
ani de Război Rece, completată cu
inaugurarea unei biblioteci de memorialistică şi cu mărturiile unor oameni
care au fost deţinuţi politici ai regimului comunist”.

Prezentarea expoziţiei a fost realizată de scriitorul Romulus Rusan,
Preşedintele Fundaţiei Academia
Civică. Acesta a declarat: „Este vorba
de cadrul mondial al dezvoltării pe
durata a 45 de ani, din 1945 şi pănâ
în 1989, a Războiului rece. E foarte
important să vedem această expoziţie
acum, când în întreaga lume avem

parte de zone reci şi zone calde.
Acum, prin evenimentele din
Ucraina şi Orientul Mijlociu, începe
să se refacă Războiul rece, un război
care să făcut peste frontiere, prin
propagandă şi
ameninţări”.
La
vernisaj au participat şi foşti deţinuţi
politici în timpul regimului comunist.

83

POLIS

A urmat inaugurarea Bibliotecii
de Memorialistică a Facultăţii de
Ştiinţe Politice şi Administrative,
realizată la iniţiativa Lect.univ.dr.
Constantin Ilaş, care a declarat: „Neam gândit că este firesc ca studenţii şi
profesorii să aibă un fond de
documentare propriu. Am scris tuturor editurilor cu rugămintea de a ne
dona cărţi tematice. Mulţumim
editurilor care până în prezent ne-au
răspuns şi au transmis volume şi le
mulţumim anticipat şi celor care o
vor face. Am adunat aproximativ 120
de volume, enciclopedii, dicţionare
sau cărţi de interviuri”. Biblioteca a

fost realizată prin donaţiile făcute de
Editura Polirom, Fundaţia Academia
Civică, Institutul de Istorie „Nicolae
Iorga”, Fundaţia Nicolae Titulescu şi
Editura Institutul European.
În continuare, s-a desfăşurat dezbaterea Exilat printre fraţi, coordonată de Lect.univ.dr. Constantin
Ilaş, la care au participat scriitorul
Romulus Rusan şi patru foşti deţinuţi
politici: Ţuţu Spirul, Gelu Simionescu,
Dumitru Bazon şi Dumitru Vacariu,
care au povestit asistenţei traumele
prin care au trecut în închisorile şi
lagărele comuniste.

Un alt eveniment marcat în cadrul
proiectului a fost căderea Zidului
Berlinului, prin evenimente realizate
în parteneriat cu Centrul Cultural
German Iaşi. Astfel, pe 27 noiembrie, a fost vernisată expoziţia Zidul.
O graniţă în interiorul Germaniei,
realizată de „Fundaţia Federală pentru
Cercetarea Dictaturii Comuniste”
împreună cu ziarele BILD şi Die
Welt. A prezentat Dr. Robert
Grünbaum, Director adjunct al

Fundaţiei Federale pentru Cercetarea
Dictaturii Comuniste, Germania, care
a declarat: „Mă bucur că sunt aici şi
că pot deschide acestă expoziţie. Am
sărbătorit deja la Berlin 25 de ani de
la 9 noiembrie 1989. Toate aceste
imagini s-au întipărit în mentalitatea
noastră colectivă. Acest Zid a adus
foarte multe tragedii şi suferinţă în
sânul multor familii. Zidul Berlinului
este un simbol pentru libertatea oamenilor şi pentru terminarea Războ-
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iului Rece. Expoziţia de astăzi a fost
foarte solicitată, având peste 2000 de
expuneri în întreaga Europă, şi cred

că este oportună prezenţa ei şi în
România, în cadrul Universităţii
«Petre Andrei» din Iaşi”.

A urmat Conferinţa Internaţională
25 de ani de la căderea Zidului
Berlinului, în cadrul căreia au conferenţiat: Dr. Robert Grünbaum („Revoluţia paşnică şi căderea zidului.
RDG în toamna anului 1989”),
Dirijorul Ulrich Backofen („Trăiri
artistice în perioada RDG-istă”),
Prof. univ.dr. Dan Pavel („Două
aniversări: WW I & Berlin Wall”),
Prof.univ.dr. Radu Carp („Tranziţia

spre democraţie: ce parametri sunt
relevanţi pentru România?”), Conf.
univ. dr. Sabin Drăgulin („Schimbarea realităţilor economice în Uniunea
Europeană ca rezultat al invalidării
regimurilor comuniste din Europa de
Est. Cazul Italia”) şi Lect.dr.
Alexander Rubel („Nu au fost doar
Berlin şi Leipzig. Revoluţia germană
în provincie”).
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Ultimul eveniment din anul 2014
a fost lansarea lucrării Aşa ne-am
petrecut Revoluţia, realizată de Sorin
Bocancea şi Mircea Mureşan, editată
de Institutul European, Iaşi. Evenimentul s-a petrecut la Muzeul Unirii
din Iaşi, fiind moderat de Muzeograful Lăcrămioara Stratulat, Directorul
Complexului Muzeal Moldova din
Iaşi. Cartea a fost prezentată de
Prof.univ.dr. Daniel Şandru, care a
mărturist că a lecturat cartea lui Sorin
Bocancea „prin experienţa personală,
în paralel cu a lui. În 1989 eram în
Fălticeni, oraşul meu natal, aveam 14
ani şi vorbeam cu colegii din faţa
blocului că nu e posibil să ne revoltăm împotriva regimului şi a lui
Ceauşescu. Cartea este importantă
pentru că aduce în atenţie două per-

spective: a comandantului şi a militarului în termeni. Mai mult, Sorin
reuşeşte să pună la lucru un instrument metodologic foarte fin, un
mixaj între interviul sociologic şi
povestea vieţii”. În final, realizatorul
volumului, Sorin Bocancea, a declarat:
„Epoca de Aur e una tristă pentru
mine. La sfârşitul acesteia am contribuit şi eu. Am participat la Revoluţia din 1989, în calitate de militar
în termen, la Bucureşti. Cartea
reprezintă un dialog între mine şi
fostul comandant al microganizoanei, generalul Mircea Mureşan,
un volum al cărui date vor fi utile
celor care vor să studieze Revoluţia.
Este singura carte în care mă expun
pe mine însumi”.

Lucrarea a fost lansată şi la
Universitatea din Bucureşti, în
prezenţa Generalului Mircea Mureşan,
fiind prezentată de Prof.univ.dr. Dan
Pavel şi de Prof. univ.dr. Daniel
Şandru. În finalul evenimentului,
Mircea Mureşan a declarat: „M-a
bucurat iniţiativa domnului Bocancea

de a realiza această carte. 25 de ani
au vorbit mulţi despre Revoluţie şi
nu ne-a întrebat nimeni despre
aceasta pe noi, cei care am participat
în teatrul de operaţii. E o lucrare care
cred că va trezi interesul celor ce
caută adevărul despre Revoluţie”.
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Cu toate că a fost conceput pentru
a se desfăşura pe parcursul anului
2014, proiectul După 25 de ani.
Comunismul din Europa de Est
continuă şi în anul 2015 prin apariţia
lucrărilor rezultate din eforturile
anului 2014. În afară de cele trei
lucrări apărute până la data realizării
acestei prezentări – Bocancea Sorin

(coord.), De la presa studenţească în
comunism la presa postcomunistă;
Bocancea Sorin & Mircea Mureşan,
Aşa ne-am petrecut Revoluţia; Alina
Hurubean, Statutul femeii în
România comunistă. Politici publice
şi viaţă privată –, încă şase lucrări
sunt în pregătire pentru a apărea la
Editura Institutul European.
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RECENZII

Femeia în comunism
[Woman in Communism]

Alina Hurubean (coord.), Statutul
femeii în România comunistă.
Politici publice şi viaţă privată,
Editura Institutul European, 2015
Lucrarea Statutul femeii în
România comunistă. Politici publice
şi viaţă privată, coordonată de Alina
Hurubean, apărută la Editura
Institutul European în 2015, face
parte din seria După 25 de ani.
Comunismul în Europa de Est
(coord. Sorin Bocancea), studiile pe
care le conţine reprezentând contribuţiile participanţilor la Conferinţa
naţională „Statutul femeii în România
comunistă” organizată la Iaşi, la 8

martie 2014. Aceste demersuri ştiinţifice oferă o perspectivă mai largă
asupra statutului femeii şi a dinamicii
relaţiilor de gen supuse condiţionărilor istorice în regimul comunist.
După cum ne anunţă coordonatoarea,
interogaţiile pe care ele le formulează au în vedere subiecte ca: „Ce a
însemnat să fii femeie în România
comunistă? Care erau reprezentările
sociale despre femei/feminitate?
Cum era viaţa cotidiană în comunism
pentru femei şi pentru bărbaţi? Ce fel
de egalitate promovau politicile publice? Ce fel de emancipare? Pe ce
model de familie se bazau? Care erau
relaţiile de gen în viaţa publică şi în
viaţa privată/familială? Care au fost
consecinţele sociale ale politicilor pronataliste restrictive? Cum se definea
raportul între stat şi cetăţeni? Care
era identitatea politică a femeilor? A
existat un feminism comunist în
România? Ce conexiuni comparative
putem face între România şi alte ţări
comuniste? Care sunt încă legăturile
şi care sunt rupturile între comunism
şi postcomunism?” (p. 8).

89

POLIS

Volumul este organizat pe trei
mari teme: „Emanciparea femeii şi
egalitatea de gen în România comunistă. Distorsiuni şi efecte perverse”
(pp. 27-111), „Căsătoria, familia şi
politica demografică represivă a
regimului Ceauşescu” (pp. 115-200)
şi „Identitatea discursiv-narativă a
femeii între comunism şi postcomunism: presa scrisă, istoria orală şi
imaginarul social” (pp. 203-286).
Prima parte grupează studiile
Georgetei Ghebrea, Alinei Ilinca &
Liviu Marius Bejenaru şi al lui Radu
Clit, ce abordează problema condiţiei
femeii şi modelarea socio-culturală a
relaţiilor între femei şi bărbaţi.În
studiul „Contextul de acţiune a
egalităţii de gen înainte de 1989”
(pp. 27-50), Georgeta Ghebrea ne
propune o perspectivă care îmbină
„analiza şi evaluarea politicilor publice bazată pe elemente tehnice
(cartografierea mecanismelor legislative şi instituţionale) cu o tentativă de
identificare a unor elemente mai
profunde şi mai puţin vizibile, cum
ar fi valorile şi obiectivele latente”
(p. 29). Din acest unghi, autoarea
afirmă că politicile de gen din acea
perioadă valorizau egalitatea de gen
ca armă ideologică şi economică dar
că ele nu urmăreau calitatea vieţii
femeilor, fiind utilizate doar ca mijloace de afirmare a superiorităţii
regimului.
În „Gen, revoluţie şi război. O
analiză comparativă asupra emancipării femeii în Uniunea Sovietică şi
România comunistă” (pp. 51-82)
Alina Ilinca şi Liviu Marius Bejenaru
evidenţiază formalismul promovării
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egalităţii între femei şi bărbaţi în
timpul regimului comunist, faptul că
egalitatea nu a implicat afirmarea şi
respectarea egală a valorilor femeilor
şi a bărbaţilor, ci mai curând impunerea standardului masculin şi
tratarea femeilor ca bărbaţi (p. 76).
Pentru o maibună înţelegere a rolului
femeii şi a condiţiei acesteia în
societatea comunistă, în „Modelul
femeii comuniste: Elena Ceauşescu
sau Ana Pauker?” (pp. 83-111),
Radu Clit propune compararea profilul Elenei Ceauşescu cu celal Anei
Pauker, pe de o parte, şi, pe de alta,
raportarea rolului primei la situaţia
politică în care a trăit. Ipoteza sa de
lucru este aceea că rolul atribuit
Elenei Ceuşescu în evoluţia regimului comunist a fost influenţat,
parţial, de imaginea (negativă) pe
care a avut-o Ana Pauker când s-a
aflat la putere.
A doua parte a volumului grupează contribuţiile autorilor Luminiţa
Dumănescu, Raluca Ioana HoreaŞerban & Marinela Istrate şi Corina
Doboş, care abordează problematica
dinamicii vieţii familiale şi de cuplu
precum şi impactul asupra lor
exercitat de politicile abuzive de
creştere demografică şi de intruziune
a statului în sfera vieţii private a
familiei şi a reproducerii. Modificările comportamentului matrimonial al românilor pe fondul procesului de industrializare, urbanizare şi
şcolarizare sunt aduse în atenţie de
Luminiţa Dumănescu în „Regimul
matrimonial în comunism” (pp. 115137). Potrivit autoarei, familia tradiţională a suferit rupturi serioase în
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comunism, noua familie (nucleară)
diferind prin mod de formare, caracteristici şi funcţii de cea de care s-a
desprins, dar, după toate aparenţele,
în ciuda dezarticulării, familia românească a ieşit întărită din socialism
(p. 134).
Despre cum anume acţiona propaganda comunistă în favoarea
politicii pronataliste ne ilustrează
Raluca Ioana Horea-Şerban &
Marinela Istrate în studiul „Rolul
presei scrise în promovarea politicii
pronataliste în ultimii ani ai regimului comunist” (pp. 139-169).
Pentru a arăta cât de importanţi sunt
copii într-o familie dar şi ce sentiment de ratare, de neîmplinire ar
trebui să simtă o familie lipsită de
urmaşi, regimul comunist a apelat
atât la presa scrisă cât şi la audiovizual. Studiu de caz este revista
Femeia din ultimii cinci ani ai regimului, publicaţie care prezenta realizările femeilor din câmpul muncii ca
sudor, macaragiu, ca lucrător pe
şantierele hidrocentralelor, în marile
combinate ale industriei grele, totodată şi soţii şi mame, cu cel puţin
trei copii, care visau să îmbrăţişeze
meseriile părinţilor.
Ignorarea propagandei şi a legii
comuniste de către femeile care
doreau să devină stăpâne pe trupul
lor şi să decidă momentul procreării
cât şi numărul urmaşilor se termina
de multe ori tragic, iar singurele
vinovate erau femeile, bineînţeles.
Studiul Corinei Doboş „«Decesul s-a
produs din vina femeii...» fragmente
din universul medico-juridic al
pronatalismului ceauşist”, ce utili-

zează surse primare inedite din
Arhiva Ministerului Sănătăţii, ne
ajută să înţelegem mai bine „perversitatea alegerilor profesionale şi
morale pe care regimul comunist le
«oferea» medicilor şi femeilor” (p.
176), căci cerinţele medicale necesare pentru stabilirea conduitei terapeutice se transformau [...] în elemente acuzatoare cu consecinţe penale la adresa femeii ...” (p. 188).
Ultima parte a volumului reuneşte
contribuţiile elaborate de Manuela
Marin, Cătălina Mihalache şi Alina
Hurubean, ce pun în discuţie mecanismele psihologice şi sociale de
construire a identităţii femeii. În
studiul „Fabricând o nouă identitate
politică: femeile turce şi tătare în
perioada 1948-960. Studiu de caz:
Săteanca, Femeia şi Dobrogea
Nouă”, Manuela Marin analizează
conţinutul şi modul în care discursul
propagandei comuniste a creat şi
impus ca obligatorii anumite repere
ale identităţii politice în cazul femeilor de etnie turcă şi tătară şi
anume: participarea la cursurile
pentru eliminarea analfabetismului şi
la colectivizarea agriculturii, însuşirea unei perspective atesite asupra
vieţii, implicarea în acţiuni sociale în
beneficiul comunităţii locale sau în
viaţa politică a ţării (p. 229). Cu toate
acestea, statul comunist a utilizat şi
consolidat tradiţionalele diferenţe de
gen legate de spaţiul public şi privat,
chiar mai mult, prescripţiile identitare ale propagandei comuniste
pentru femeile de etnie turcă şi tătară
şi cele ale majorităţii româneşti se
suprapun în mare măsură.
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În investigaţia sa înscrisă în
orizontul „istoriei orale” a comunismului, „Două femei, mai multe
istorii”, Cătălina Mihalache oferă
„mostre credibile despre experienţa
feminină din acei ani, despre opţiuni
de viaţă, despre modele şi transmiterea lor, despre dezacorduri cu
vremurile sau cu cei din jur” (p.
232). „Aceste femei nu se plâng de
dubla povară a muncii în casă şi în
afara ei (la serviciu); nu vorbesc
despre nevoia de emancipare, ci
despre continuitate şi adaptare, despre
nevoia de confort şi promovare” (p.
251).
Condiţia femeii în societatea românească de astăzi este surprinsă de
Alina Hurubean în articolul „«Emanciparea prin muncă» şi reconstrucţia
statutului femeii: o privire dinspre
postcomunism” (pp. 255-286). Potrivit autoarei, în societatea românească
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actuală asimetriile şi inegalităţile de
gen sunt prezente şi vizibile mai ales
în sfera vieţii publice, ca o reflectare
a inegalităţilor în sfera vieţii private
(pp. 266-272). Constrângerile vieţii
cotidiene, modelel culturale care
promovează centrarea pe familie şi
maternitate ca factori principali de
structurare a identităţii feminine,
lipsa exerciţiului civic, ca şi «antifeminismul preventiv» întreţin atitudinea de limitare sau de renunţare a
femeilor cu privire la implicarea lor
în viaţa profesională, în sfera publică
şi politică (p. 282).
Volumul Statutul femeii în
România comunistă. Politici publice
şi viaţă privată reuşeşte să satisfacă
aşteptările atât ale celor interesaţi de
politicile de gen, cât şi ale celor interesaţi de comunismul românesc.
Silvia BOCANCEA
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Forme ale indezirabilului: despre maidanezi, vagabonzi şi
ideologiile drepturilor animalelor
[Forms of undesirable: about wild dogs, vagabonds and animals
rights ideologies]

Vintilă Mihăilescu, Povestea maidanezului
Leuţu. Despre noua ordine domestică şi
criza omului, Chişinău, Cartier, 2013.

Ce atrage atenţia cititorului de
prima dată când deschide cartea profesorului Vintilă Mihăilescu este
stilul colocvial, anecdotic, aspect de
natură să creeze impreia unei lecturi
uşoare şi poate chiar superficiale.
Dar, odată ce a parcurs cartea, acesta
se va convinge că lucrurile nu stau
nici pe departe aşa. Dimpotrivă,
Povestea maidanezului Leuţu. Despre
noua ordine domestică şi criza
omului conturează o antropologie
socială închegată, profundă şi în
acelaşi timp relaxantă; la sfârşit,

cititorul va avea impresia că a parcurs un roman de calitate când, de
fapt, va fi citit o cartea eminamente
ştiinţifică. Aşa că nu îmi rămâne
decât să felicit autorul atât pentru
exprimare, cât şi pentru conţinut, şi
să trec mai departe la acesta din
urmă.
Numărul de câini vagabonzi
depăşeşte cu mult media mondială,
europeană sau chiar est-europeană.
Cauzele acestui fenomen sunt multiple. Pe lângă o legislaţie ambiguă şi
incoerentă şi iresponsabilitatea populaţiei urbane, care distinge de obicei
între maidanezii „buni”, ai locului
(scării de bloc, străzii, cartierului) şi
maidanezii „răi”, singurii care
„muşcă”, şi nemaiţinând cont de faptul că peste 80% dintre câinii vagabonzi adoptaţi de bucureşteni sunt
eliberaţi la scurt timp pe străzi –
respectiv iresponsabilitatea sau cinismul administraţiilor locale şi/sau a
ONG-urilor de profil, care transformă
în afaceri bănoase problema câinilor
vagabonzi utilizând complicitatea
hingherilor, instruiţi să se comporte
preferenţial, a veterinarilor şi a farmaciştilor – Mihăilescu susţine că
estomparea postcomunistă a limitei
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dintre public şi privat reprezintă
piatra unghiulară a acestui indezirabil deznodământ. Nu sistematizarea întreprinsă în „Epoca de Aur”
reprezintă factorul declanşator al
acestui fenomen, chiar dacă, desigur,
l-a amplificat, mulţi dintre cei cărora
le erau dărâmate casele şi erau forţaţi
să se mute în blocuri, în sau în afara
localităţii a cărei rezidenţi erau,
renunţând la animalele de companie
– ci tocmai atitudinea echivocă
descrisă mai sus, distincţia între
maidanezii „noştri”, blânzi şi jucăuşi,
şi cei „străini”, agresivi şi uşor
iritabili; întreţinerea acestei dualităţi
disfuncţionale, la limita dintre spaţiul
public şi spaţiul privat (scara blocului, spaţiul verde dintre blocuri,
strada „noastră” şamd.) face ca
numărul câinilor vagabonzi să nu
scadă semnificativ, ba chiar să
crească, în anumiţi ani.
Excluderea din ordinea socialsimbolică nu îi afectează numai pe
câini, sau numai animalele; îi
afectează în primul rând pe oameni.
Mihăilescu operează, cu ajutorul lui
Michel Foucault şi nu numai, o
incursiune în istoria avagabondajului
şi a evoluţiei formelor de excluziune
socială de-a lungul epocii moderne.
Astfel, dacă în Evul Mediu timpuriu
Biserica Catolică impusese caritatea
drept unicul comportament permis în
raport cu săracii şi cerşetorii, această
atitudine se va schimba radical la
sfârşitul Evului Mediu şi în timpul
Renaşterii. Vagabondajul masiv,
exceptând bandele de tâlhari, haiduci
şi tot felul de saltimbanci aflaţi în
afara, dar nu neapărat certaţi cu
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legea, a demarat odată cu aşa numita
„ciumă neagră” care a înjumătăţit
populaţia Europei între 1346 şi 1353:
în haosul legislativ şi politic astfel
instaurat, cete întregi de oameni
migrau din zonele cele mai afectate
de epidemie pentru a găsi hrană,
adăpost şi o formă sau alta de
ocupaţie. Situaţia era de înţeles şi
nimeni nu a condamnat-o într-un
context în care penuria forţei de
muncă era acută. Vagabondajul s-a
transformat însă într-o problemă
socială de amploare în secolul al
XVI-lea, când populaţia Europei nu
numai că se refăcuse după epidemia
de ciumă, dar şi crescuse semnificativ. Grupurile extinse de oameni
aflaţi tot timpul în mişcare începuseră să reprezinte, conform
autorităţilor laice şi religioase, un
pericol social. Noua ordine socială,
simbolică şi politică a stigmatizat
excluşii, însemnându-i cu litera V
(de la vagrant – rătăcitor, vagabond);
apar acum legi împotriva săracilor şi
case speciale de corecţie, în care
sărăcia este percepută ca o anomalie,
o scurtcircuitare nepermisă a nouui
tip de societate, fiind asociată frecvent cu nebunia. Fenomenul ia amploare şi pe fondul urbanizării
Europei şi a surclasării agriculturii
(sat) de către comerţ (oraş). Întocmai
ca în problema contemporană a
maidanezilor, se operează distincţii
între săracii „buni”, locali, şi cei
„străini”, culpabili exclusiv în baza
propriei condiţii alogene. E drept că
aceste distincţii sunt trasate de către
autorităţi, Biserica având un rol
decizional central în acest proces, nu
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de către populaţie; dar, întocmai ca
în cazul maidanezilor, o importantă
parte a populaţiei aproba şi astfel
reproducea noul consens social.
Indiferent că vorbim de oameni
sau de animale, comunităţile şi mai
târziu societăţile şi-au instituit propriile ordini simbolice fundamentate
pe limite, prejudecăţi şi excluderi
specifice. Pe criterii religioase sau
ţinând de moravurile burgheze, instituţionalizate odată cu epoca iluministă, oamenii şi-au ales hrana,
vestimentaţia, şi-au întemeiat familii,
au proiectat în câmpul discursiv propria ordine înţeleasă ca nevoie de
sens şi de apartenenţă; propria închidere, dacă vreţi. Lucrurile nu pot sta
diferit nici astăzi, avertizează
Mihăilescu, oricât credit am da
ideologiilor militante care afirmă
drepturile animalelor şi egalitatea lor
cu oamenii, de exemplu. Da, problema îşi are originile în antropomorfismul creştin, în care natura
fusese creată pentru bunăstarea
umană – şi a fost perpetuată prin
intermediul raţionalismului european, care interpreta natura ca un
uriaş mecanism aşteptând să fie
descoperit şi subordonat de către o
umanitate care, deşi diferită în multe
privinţe esenţiale de cea medievală,
era identică cu aceasta relativ la
modul în care se raporta la natură.
Mihăilescu subscrie la ideea înlocuirii antropomorfismelor de tot felul
cu o forme specifice şi funcţionale de
ecocentrism, dar atrage atenţia
asupra absolutizării drepturilor animalelor, omul ajungând astfel să aibă
numai responsabilităţi faţă de

acestea, şi niciun drept. Ori, în condiţiile în care mii de oameni suferă şi
mor anual din cauza unei raportări
inadecvate la problema câinilor vagabonzi, hrăniţi de de către tot felul
de altruişti care fac astfel de gesturi
individuale pentru a îşi linişti propria
conştiinţă, dar care sunt profund antisociale dacă sunt puse în context –
poate că avem mai degrabă nevoie de
adăposturi specializate mai multe şi
mai încăpătoare, de sterilizări gratuite nu numai a câinilor vagabonzi,
dar şi a celor cu stăpâni, aceştia contribuind substanţial la creşterea
populaţiei de maidanezi – şi, mai
ales, poate că avem nevoie de o
departajare mai fermă între spaţiul
public şi spaţiul privat, una care să
nu mai perpetueze pernicioasă dintre
maidanezii „noştri” şi cei „străini”.
Omul reprezintă o fază a evoluţiei
naturii, nu o ruptură radicală faţă de
natură, iar felul în care include animalele în modalităţile sale de înţelegere şi autoînţelegere reprezintă
cheia construirii unei lumi postantropocentrice. Şi totuşi a oamenilor, singurele animale capabile de a
numi şi a clasifica celelalte animale.
Consider că a înţelege prin asta doar
dominaţia arbitrară a omului asupra
naturii echivalează cu acelaşi tip de
ideologie profesat de către naţionalismul etnocultural, care fetişizează agresiv propriile particularităţi,
subminând astfel, într-o primă fază,
proiectul unei societăţi democratice
supra-etnice, aşa cum sunt toate
societăţile democratice şi, mai apoi,
proiectul unei universalităţi „slabe”,
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dialogice, inter-comunitare, intersocietale şi, în sfârşit, inter-naţionale.
Avem, deci, nevoie de noi strategii de incluziune, poate chiar de noi
ordini simbolice, acestea find, ca
orice tip de ordine, caracterizate de
dinamism cel puţin în măsura în care
înseamnă şi stabilitate – de un nou
tip de înţelegere socială, de altfel de
măsuri politice în acest sens, de noi
tipuri de disponibilitate, de noi forme
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de deschidere pe care să le altoim pe
propriile şi inevitabilele noastre
închideri, de noi tipuri de responsabilitate şi rezonabilitate. Avem
nevoie de toate acestea nu numai în
ceea ce priveşte animalele, oricare ar
fi acestea, ci în special în ceea ce
priveşte oamenii.
Emanuel COPILAŞ
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Utopia ca rit integrator
[Utopia as an integrating rite]

Teodora Prelipcean, Utopia. Imaginarul
social între proiecţie şi realitate,
Editura Adenium, Iaşi, 2015.

Utopiile n-au avut niciodată
„presă bună” în mediile intelectuale,
pentru că au fost contrapuse mereu
realismului. Genul literar al utopiei a
fost alăturat mai curând dramaturgiei
moralizatoare şi romanului de aventură decât filosofiei politice. Multă
lume plasează discursul utopic în aria
antropologică a riturilor compensatorii, în acelaşi orizont cu ideologiile şi religiile ce ne îndeamnă să
părăsim lumea crudă a prezentului
pentru a ne îndulci imaginar dintr-o
lume viitoare mai bună. Paginile
acestei cărţi mi-au sugerat însă o cu
totul altă grilă de lectură: utopia este
un rit integrator, o formă socială de

adaptare la şocurile prezentului. Câţi
dintre noi pot rezista la asaltul
realităţii fără doza zilnică de utopie?
Cartea Teodorei Prelipcean seamănă, ca structură, cu o abordare
clasică din lumea franceză – Quesais-je? –, în care un cititor mediu
poate ajunge, cu un efort rezonabil,
la o cunoaştere decentă a unui întreg
domeniu intelectual, pe următoarea
schemă narativă: definirea sistematică a temei, tratarea substanţei ei
în manieră diacronică, apoi selectarea unor zone de analiză transversală, pentru a încheia cu un sumar
bibliografic cuprinzător şi relevant.
Astfel, pentru oricine vrea să ştie ce
înseamnă utopia, cum a evoluat
genul literar şi filosofic şi ce consecinţe sociale a generat – de la nivelul
imaginarului la cel al practicilor
politice –, volumul de faţă este mai
mult decât necesar.
Ce pot spune despre această carte
unui prezumtiv cititor pentru a i-o
recomanda?
Lucrarea este structurată din
perspectiva metodologică a filosofului, dar are în mod cert o trimitere
consistentă la ştiinţele politice, în
care autoarea lucrează de ceva vreme.
Prin natura temei, textul glisează în
zona literaturii, aşa încât el poate fi
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citit de un public mult mai larg decât
cel arondat filosofiei şi teoriei politice. Stilistic, este o carte scrisă cu
sensibilitate, rafinament şi eleganţă.
Este o carte în care abundenţa informaţiei nu descurajează, ci relevă
cititorului opţiuni multiple de înţelegere a lumii – fie sub specia realismului critic, fie sub aceea a unui soi de
neo-romantism.
Atunci când o carte este un
summum de puncte tari, este dificil să
selectezi doar câteva dintre ele sau să
le ierarhizezi, fără să comiţi nedreptăţi. Cu toate riscurile, voi face o
astfel de operaţiune de cititor.
Cartea este un survol cvasicomplet asupra scrierilor utopice, de
la antici până la socialiştii de secol
XIX, survol realizat cu acribie, cu
spirit selectiv şi analitic, bine documentat în literatura universală, dar şi
cu ancorarea în exegezele produse în
ultimele două decenii în spaţiul
românesc.
Primul capitol al volumului este o
micro-istorie pe care, citind-o, ajungi
să te miri de cât de prolific a fost
spiritul uman în proiectarea de lumi
mirifice ale binelui şi fericirii.
Structura acestei istorii are la bază
distincţia pe care autoarea o face
între utopia pozitivă, utopia negativă
şi textele de inginerie socială (reformatoare) ale socialiştilor aşa-zişi
utopici. Utopia este, desigur, o poveste despre o societate „ideală”, este
o critică mai mult sau mai puţin
directă la adresa întocmirilor sociale
ale prezentului. Dar cum se realizează această critică? O manieră
clasică, din zorii modernităţii, este

98

aceea în care se imaginează o societate a binelui, dreptăţii, moralităţii
şi fericirii. În contrapondere, există
utopii care ne demonstrează cât de
urâtă poate fi lumea, dacă în organizarea şi conducerea ei ajung să se
afirme absurdul, ilogicul, dispreţul
faţă de om. Doar două exemple,
pentru a ilustra distincţia: Utopia a
lui Thomas Morus şi Ferma
animalelor a lui George Orwell.
Există şi utopii de factură „raţionalistă”, precum cele din falanga ideologică a lui Saint-Simon, pentru care
era pozitivistă nu este altceva decât
un previzibil final fericit al civilizaţiei industriale.
Capitolul următor este dedicat
analizei Utopiei lui Thomas Morus şi
Noii Atlantide a lui Francis Bacon,
două dintre utopiile tradiţionale
„reprezentative”, scopul fundamental
fiind oferirea unor „grile de lectură”
şi „evidenţierea locului aparte pe
care îl ocupă cele două scrieri în
panorama utopiilor”, numeroase argumente fiind formulate şi aduse în
sprijinul afirmaţiei. În acest context,
trebuie să menţionăm că analizele
efectuate ne relevă faptul că autoarea
este nu numai stăpână pe domeniul
supus cercetării, dar şi avizată asupra
complexităţii, diversităţii şi dificultăţilor interpretative. Totuşi, atunci
când situaţia o impune, aceasta se
delimitează sau îşi precizează cu claritate propria poziţie, fiind totodată
deschisă şi altor posibile interpretări.
În fine, remarc ultimul capitol al
cărţii, în care utopia fourieristă este
prezentată cu pandantul ei operaţionalizat în celebrul Falanster de la
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Scăieni. De asemenea, concepţiile
socio-politico-economice ale lui
Saint-Simone ori Owen, precum şi
propunerile acestora de a reorganiza
societatea în vederea „instaurării
unei noi ordini sociale”, se află în
atenţia autoarei. Totodată, întrucât
experimentele sociale specifice socialiştilor utopici au eşuat, iar urmările „utopiilor aplicate” au fost „extrem de grave”, autoarea subliniază
necesitatea şi importanţa „extragerii
tuturor învăţăturilor din aceste avertismente ale istoriei”, astfel încât
„istoria să nu se repete”.
Un alt aspect important al lucrării
îl constituie concluziile. În încercarea
de evidenţiere a unei directive călăuzitoare, acestea sunt judicioase şi
susţinute cu rigoare logică sau exemple semnificative. Dintre ele se
remarcă drept notabile următoarele:
conştientizarea faptului că „răul nu
coboară din ceruri”, ci provine din
„natura noastră umană, egoistă, înclinată spre minciună şi trădare”;
înainte de a ne imagina o societate
perfectă exterioară nouă „să pornim
de la premisa că aceasta trebuie să
existe întâi înlăuntrul nostru”; să nu
urmărim „uniformizarea”, „ştergerea
totală a diferenţelor” sau „anularea
competiţiei”, acestea nefiind „calea

spre mai bine”; necesitatea de a fi
„flexibili în gândire”, „permanent cu
spiritul treaz” şi de a evita „extremele”. Tezele enunţate nu sunt, desigur, singurele dezvoltate, Teodora
Prelipcean formulând şi argumentând interpretări, păreri proprii,
autoreflecţii şi critici pertinente.
Putem afirma la finalul acestei
„călătorii” că tabloul prezentat este
edificator, iar conţinutul, dincolo de
omisiunile şi reducţionismele inerente, clarificator? Da, întrucât lucrarea în sine este nu numai o excelentă
sinteză, urmărind în primul rând să
ne ghideze paşii prin „gigantica
bibliotecă a utopiei”, ci şi un discurs
argumentativ, coerent şi consistent,
profund şi subtil, ce răspunde unei
necesităţi vis-à-vis de modul în care
mai ştim astăzi să citim şi să interpretăm operele fondatoare ale
literaturii utopice. Drept urmare,
considerăm că Utopia. Imaginarul
social între proiecţie şi realitate
reprezintă o lucrare teoretică de nivel
academic, valoroasă prin sinteza
oferită, lectura cărţii putând fi profitabilă atât pentru publicul avizat,
cât şi pentru publicul mai puţin
avizat.
Cristian BOCANCEA
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Ateismul şi paradoxul tiraniei*

Paul Johnson, Stalin (trad. Liliana
Donose-Samuelsson), Editura Humanitas,
Bucureşti, 2014, 116 p.

Biografii ale lui Stalin s-au scris
şi, fără dubiu, se vor mai scrie. Ceea
ce deosebeşte biografiile în conţinutul lor (şi, indirect, modul în care
sunt citite) este o întrebare simplă:
care este intenţia care stă la baza
oricărui efort biografice? De pildă,
ceea ce-i aseamănă pe Lev Troţki şi
Paul Johnson este calitatea lor de
biografi ai lui Stalin, însă mult mai
important decât această banală constatare este motivul fiecăruia de a-şi
însuşi această calitate. Dacă Troţki a
urmărit prin cartea biografică pe care
a scris-o ultima răfuială personală cu
Stalin1 a cărei miză era chiar posteritatea acestuia şi care, pesemne, i-a
atras moartea, resortul intelectiv al lui
Johnson pare să fie altul: „generaţia
tânără nu-l cunoaşte suficient de
bine” (p. 5). Trecând mai departe de

factorul motivaţional, evaluarea formală a unei biografii nu trebuie să
ocolească alte două aspecte de interes: premisele asumate şi scopul urmărit. În ceea ce priveşte premisele,
Johnson elaborează biografia lui
Stalin pe principiul că „evenimentele
care se petrec în istoria omenirii ca
rezultat al factorului uman sunt profund influenţate, şi adesea determinate, de voinţa celor puţini, uneori
foarte puţini” (pp. 5-6). Pornind de la
această perspectivă subiectiv-voluntaristă (şi nu obiectiv-deterministă!),
scopul este acela de a „pune sub
lupă” pe „aceşti indivizi remarcabili
[...] ca să vedem cum au acaparat
puterea, cum au exercitat-o şi ce
învăţăminte putem trage de aici
pentru binele omenirii” (p. 6).
La prima vedere, cartea lui Paul
Johnson despre Stalin ar putea fi
citită în două moduri: pentru a testa
validitatea argumentelor pe care le
aduce în sprijinul afirmaţiei potrivit
căreia „Stalin a fost un monstru, unul
dintre cei mai mari monştri pe care ia produs până acum civilizaţia” (p. 5)
şi pentru a extrage perspectiva generală în care se integrează portretul lui
Stalin; altfel spus, pentru a vedea ce
anume ilustrează, din punct de vedere categorial, modalitatea istoricului britanic de a zugrăvi viaţa lui
Stalin. În această privinţă secundă aş
vrea să prezint cartea lui Johnson,
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accentuând ideea că, în principal,
biografia lui Stalin ilustrează paradoxul tiraniei, printr-un citat-cheie
din Seneca (Scrisorile morale):
„Nefericit e omul care, după ce şi-a
folosit puterea fiind crud cu alţii, e
încă şi mai nefercit în el însuşi. Trăieşte permanent cu frica, şi de slujitorii lui, şi de străini, nesigur de
fidelitatea prietenilor şi de respectul
copiilor, şi recurge la violenţă ca să
se apere de violenţa care-l sperie.
Când se gândeşte la cele ce a făcut,
la ceea ce e nevoit să facă şi e pe
cale să facă cu răutatea şi chinurile
conştiinţei, de multe ori îi e frică de
moarte şi adesea şi-o doreşte” (p.
111). Probabil că citarea lui Seneca
este inspirată doar prin scurtimea şi
incisivitatea formulării „paradoxului
tiraniei”, însă e departe de a fi originală cât timp prima problematizare
aparţine lui Xenofon în dialogul
minor Hieron şi care a făcut, ulterior,
obiectul reflecţiei lui Leo Strauss2.
Dacă biografia semnată de Johnson
concretizează afirmaţiile generale
făcute de Xenofon-Seneca asupra
tiranului, în egală măsură, aceasta
poate fi citită şi dostoievskian, ca replicare a lui Dmitri Karamazov, personaj literar, în Iosif Visarionovici
Stalin, personaj istoric. Chiar dacă
Johnson nu îşi asumă nici explicit,
nici tacit această echivalenţă Ivan
Karamazov – Stalin, n-ar fi un abuz
de interpretare să considerăm că
afirmaţia principială a raţionalistului
Ivan („Dacă nu există Dumnezeu,
atunci totul este permis”) îşi găseşte
aplicabilitatea în remarca preferată
de Stalin: „Ăştia erau o problemă, şi
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moartea rezolvă problema. Dispar ei,
dispare şi problema” (pp. 44-45),
cuvinte care metaforic se regăseau
într-o expresie pe care Stalin o cita
deseori încă din timpul studiilor
teologice de la Gori şi Tbilisi: „bezna
pădurii ce totul ascunde” (p. 11).
Astfel, meritul lucrării biografice
semnate de Paul Johnson, lăsând la o
parte breviarul faptelor fără precedent în istorie pe care Stalin le-a
făcut posibile, este acela că îmbină
ilustrarea paradoxului tiraniei cu
încercarea –nicio clipă însă asumată
explicit – de a-i găsi cauzele primare.
Cartea lui Johnson este structurată în
trei părţi menite să sugereze evoluţia
lui Stalin: „I. De la cântăreţ în corul
de băieţi la bandit” (pp. 9-31); „II.
De la secretar general la tiran” (pp.
32-70) şi „III. De la generalissim la
paranoid” (pp. 71-111).
Prima secvenţă în viaţa lui Stalin
se opreşte la momentul loviturii de
stat bolşevice din 26 octombrie 1917,
încadrabilă în ceea ce se poate numi
„romantismul revoluţionar”, perioadă de împletire a şarmului personal
cu cruzimea de care făcea dovadă.
Johnson nu ezită să-l caracterizeze:
„Până una-alta, la 36 de ani, cât
împlinise în 1914 [...] Stalin era un
personaj mai atrăgător şi mai interesant decât monstrul în care s-a
transformat odată ajuns la putere.
Dădea dovadă de un intelect impresionant, de o energie fără margini, de
imaginaţie, avea o mulţime de talente
şi era animat de un entuziasm pe care
singur îl ţinea impunându-şi un
control de fier. Era uman. [...] Avea
un caracter foarte suspicios, rudă cu
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paraonia, trăsătură ce i s-a accentuat
odată cu vârsta. Nu uita niciodată o
lovitură, o insultă, o jignire sau o
nedreptate, iar resentimentul stârnit
din această cauză putea dăiniri decenii la rând, până ce i se ivea ocazia să
reacţioneze, de obicei săvârşind un
omor. Avea un anume simţ al
umorului, care cu timpul a devenit
tot mai morbid, şi râdea mult şi
zgomotos [...]” (pp. 25-26). Această
perioadă de 18 ani de romantism
revoluţionar în care „nu a fost
implicat doar în jafuri armate ce se
soldau cu omoruri, ci şi în şantajarea
colegilor săi, în săvârşirea unor
falsuri şi în nesfârşite intrigi” nu
numai că „i-a conturat definitiv
caracterul” (p. 21), dar a însemnat, în
planul gândirii, trecerea de la creştinismul pios pe care mama acestuia sa străduit să i-l insufle la „un secularism asupru şi imoral” (p. 21).
Pentru Johnson, romantismul revoluţionar a fost urmarea a trei cauze:
pierderea credinţei în Dumnezeu prin
înlocuirea învăţăturilor de credinţă
creştină cu marxismul; firea cu tendinţe violente („profunde şi puternice”) şi originea sa georgiană prin
care ura ţarismul, dar fără a se alătura
naţionaliştilor georgieni (întrucât era
marxist), ci bolşevicilor (pp. 13-15).
Romantismul revoluţionar a început treptat să se osifice pe măsură ce
s-a aflat în proximitatea puterii,
imediat după lovitura de stat bolşevică faţă de care Stalin a jucat un rol
nesemniticativ (p. 33), chiar dacă a
participat la asediul Palatului de
Iarnă (p. 34). Pentru Rusia lui Stalin,
expresia puterii era birocraţia, iar
manifestarea acesteia autocraţia. Un

lucru pe care Johnson îl lasă de
înţeles este că Stalin n-ar fi reuşit să
treacă de etapa romantismului revoluţionar dacă n-ar fi avut o predispoziţie către birocraţie: „Activitatea
preferată a lui Stalin era munca.
Stătea ore întregi la birou, parcurgând teancuri de documente. Îi
plăcea să cerceteze cu atenţie listele
cu nume de persoane şi să decidă
care dintre ele e de încredere şi care
nu e. Pe unii îi însemna cu un creion
roşu. Ocupaţia asta era o vocaţie
compatibilă cu temperamentul lui –
şi avea, indiscutabil, talentul necesar” (p. 31). Predispoziţia nativă
către administraţie s-a completat, în
1917, cu şansa de o controla tot mai
mult. Abia calităţile unui birocrat au
produs saltul de la banditism (una
din manifestările clasice ale „romantismului revoluţionar”) la dictator
(anii ’20) şi, apoi, „tiran desăvărşit”
(după 1934) „care poate omorî
oricând şi oricum” (p. 61). Într-adevăr, puterea lui Stalin stătea în „cumulul de funcţii”: comisar al naţionalităţilor (prima funcţie, încredinţată
în 1917), secretar general al partidului (cadoul lui Lenin pentru
performanţele ulterioare) şi comisar
al Inspectoratului Muncitorilor şi
Ţăranilor, poziţie din care supraveghea întreaga birocraţie de stat
(pp. 47-48). Pe măsură însă ce urca
pe scara birocraţiei, devenind mai
puternic, pe atât era mai cuprins de
frică şi de singurătate. În aceasta
constă paradoxul tiraniei: pe cât un
conducător are mai multă putere, pe
atât se simte mai însingurat şi înfricoşat: „[Stalin] era prizonier al
fricii, iar frica de care era cuprins a
tot sporit, în mod inexorabil, pe
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măsură ce îşi perpetua autocraţia [...]
În plus, din cauză că încerca necontenit să-şi exorcizeze frica izolânduse, îl apăsa tot mai mult sentimentul
singurătăţii” (pp. 97-98). Altfel spus,
puterea poate orice mai puţin să
înlăture frica şi, implicit, însingurarea celui care o deţine. Pentru
Stalin, ar fi corect de spus, frica drept
consecinţă a tiraniei s-a manifestat
abia târziu prin însingurare. Prima
concretizare a fricii s-a făcut prin
dispunerea discreţionară asupra vieţii
altora, aşa cum au fost epurările din
anii 1934-1938 care au vizat membrii de partid. O altă concretizare a
fricii a fost atenţia tot mai mare
pentru aparatul propriu de securitate.
În ciuda faptului că asupra lui Stalin
nu s-a înregistrat nicio încercare de
asasinat, frica unui tiran a căpătat
proporţii patologice: de pildă, pentru
deplasarea la Potsdam (iulie 1945),
Beria a organizat un „dispozitiv
paranoic de securitate”, cel mai
minuţios din istorie: în afară de garda
personală ce număra 900 de oameni,
deplasarea cu trenul format din 11
vagoane era supravegheată de 11
avioane de vânătoare, iar pe teritoriul
german la fiecare kilometru parcurs
erau postaţi 15 soldaţi (pp. 92-93).
Autocraţia lui Stalin, exprimată la
început sub forma dictaturii, iar apoi
a tiraniei, reprezenta o moştenire
destul de fidelă a ţarismului, cu o

singură nuanţă: dacă de-asupra ţarului se afla Dumnezeu, acesta având
destule „inhibiţii religioase”, Stalin,
în calitate de „ateu hotărât” era „singurul om liber” (pp. 96-97). Libertatea absolută şi puterea birocratică,
cele două caracteristici care au dat
consistenţă tiraniei, n-au putut înlătura sentimentul fricii. Astfel, dacă
ateismul este evocat de Johnson în
prima parte drept una din cele trei
cauze care au stat la baza „romantismului revoluţionar”, în următoarele două parţi acesta revine pentru a
explica înlăturarea ultimei limite a
libertăţii şi a puterii (în valoare absolută, libertatea şi puterea se confundă
în mod indistinct) care a favorizat
tirania şi corolarul ei, frica. Astfel,
ateismul reprezintă cauza generală
care le subîntinde pe toate celelalte:
firea violentă şi originea georgiană,
pe de o parte, şi accesul după 1917 la
puterea instituţionalizată, pe de altă
parte. Practic, valoarea morală a
relatării biografice este una singură:
frica, ca moarte psihologică, este
unicul corectiv eficient al tiraniei,
ambele originându-se în ateism ca
refuz al distincţiei fundamentale
dintre aici şi dincolo.
Nicolae DRĂGUŞIN

Note
*

Această lucrare a fost finanţată din
contractul POSDRU/159/1.5/S/1408
63, proiect strategic ID 140863 (2014),
cofinanţat din Fondul Social European,
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Lev Troţki, Stalin. Biografia politică
(trad. Ion Grigoriu), Editura Timpul,
Iaşi, 1996, 144 p. Chiar la începutul
prefeţiei, acesta declară: „După cum
cititorul va remarca, mă voi ocupa mai
amănunţit de formarea lui Stalin în
perioada de pregătire decât de rolul său
politic în prezent. [...] Scopul acestei
biografii politice este de a arăta cum sa format o asemenea personalitate, în
ce mod a cucerit şi a primit dreptul de a
avea un rol atât de excepţional. Iată de
ce sunt interesante viaţa şi dezvoltarea
lui Stalin în perioada când nimeni sau

2

aproape nimeni nu ştia nimic despre
el” (p. 5).
Leo Strauss, On Tyranny. An
Interpretation of Xenophon’s Hiero,
Political Science Classics, New York,
1948. Merită semnalată, cu titlu de
eveniment editorial, ediţia românească
a acestei importante lucrări: Leo
Strauss, Alexandre Kojève, Despre
tiranie (trad. engl. Ciprian Şiulea,
Ovidiu Stanciu şi trad. greaca veche
Claudiu Sfirschi-Lăudat), Ed. Tact,
Cluj-Napoca, 2014, 353 p.
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articolului propus, vă va fi remisă într-un interval de 2–5 săptămâni de la
confirmarea primirii manuscrisului. Adresa la care ne puteţi trimite manuscrisele
dumneavoastră în format electronic (.doc sau .docx) este: polis@upa.ro
La redactarea articolelor, vă rugăm să ţineţi cont de instrucţiunile de mai jos.
Revista Polis îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea articolelor care nu respectă
aceste instrucţiuni.
STRUCTURA GENERALĂ A TEXTULUI
Revista Polis publică studii redactate în limbile română şi engleză. Toate
articolele în limba română trebuie însoţite, obligatoriu, şi de traducerea
integrală în limba engleză. Articolele trebuie să respecte normele general valabile
pentru redactarea lucrărilor ştiinţifice, conţinând în mod obligatoriu o parte
introductivă, capitole / secţiuni distincte şi concluzii, având dimensiuni cuprinse
între 20.000 – 40.000 de caractere cu spaţii (10-20 de pagini standard). Articolele
vor fi redactate utilizând paginarea standard a programului Microsoft Word, folosind
fontul Times New Roman, 12 pct, cu spaţii de 1,5, fără a lăsa spaţii libere între
paragrafe. Prima pagină a lucrării va conţine, obligatoriu, următoarele informaţii:
titlu, autor (afiliere instituţională şi adresă de corespondenţă), rezumat de 200-350 de
cuvinte şi 4-6 cuvinte cheie.
Pentru redactarea lucrării, vă rugăm să folosiţi modelul de mai jos.
TITLUL ARTICOLULUI
Prenume NUME
Afiliere instituţională
Adresa de mail
Rezumat
Rezumat în limba engleză, 200-350 de cuvinte. Rezumatul va prezenta, pe scurt,
conţinutul lucrării, menţionând metologia utilizată în cercetare, principalele premise,
argumentele folosite şi concluziile articolului. Vă rugăm să verificaţi corectitudinea
gramaticală şi lexicală a rezumatelor în limbi străine şi să evitaţi folosirea
programelor de traduceri automate. Ne rezervăm dreptul de a refuza rezumatele cu
greşeli flagrante de traducere.
Cuvinte-cheie: 4-6 cuvinte în limba engleză
Fiecare articol trebuie să includă, în mod obligatoriu, o parte introductivă, o
secţiune de cuprins împărţită în capitole şi subcapitole, în care ideile, ipotezele de
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cercetare menţionate în partea introductivă să fie demonstrate sau infirmate, şi o
secţiune de concluzii.
Bibliografie
CARPINSCHI, Anton, BOCANCEA, Cristian, Ştiinţa politicului. Tratat, Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998.
PETREU, Marta, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Editura
Polirom, Iaşi, 2011.
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”,
Transilvania, Nr. 11, 2011.
Resurse electronice
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania,
Nr. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_
view/ 45-anul-editorial-2011.html, p. 60 (accesat pe 23 februarie 2013)
_____
NOTĂ: Tabelele şi figurile vor fi incluse în textul articolului şi numerotate în
ordinea apariţiei, după modelul de mai jos. Vă rugăm să nu folosiţi tabelele şi
figurile în mod excesiv.

Tabelul 1: Model de tabel
SISTEMUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Revista Polis foloseşte sistemul de referinţe bibliografice recomandat de
Academia Română.
În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate
cu ajutorul notelor de subsol.
Exemplu:
[…] Este o chestiune pe care politologul român Mattei Dogan o prezintă atât în
studiile sale interbelice, cât şi în lucrările recente1 . […]
_____
1

Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura
Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261.
Bibliografia finală a lucrării reuneşte toate sursele citate în notele de subsol,
listate în ordine alfabetică. Resursele bibliografice consultate de pe Internet vor fi
menţionate într-o secţiune separată. Citarea acestor resurse va respecta regulile
generale privind citarea surselor electronice, precizând data la care documentul
electronic a fost accesat de către autorul articolului.
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Redactarea notelor de subsol
Pentru redactarea notelor de subsol, vă rugăm să folosiţi opţiunea „Footnote” din
programul Word, fontul Times New Roman, 10 pct, spaţiere la 1 rând.
La prima menţiune a autorului / lucrării, nota de subsol va menţiona toate
detaliile sursei bibliografice, inclusiv pagina-paginile, dacă este cazul (utilizaţi
prescurtarea „p.” pentru o singură pagină şi „pp.” pentru pagini multiple).
Menţiunile ulterioare ale aceleiaşi surse bibliografice vor utiliza prescurtările latine
(ibid., op. cit. etc.).
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Instructions to Authors
The Polis Journal of Political Science welcomes original manuscripts which
have not been published elsewhere and are not under review by other scientific
journals.
Once submitted, the manuscripts are made anonymous and sent to our
reviewers for evaluation. You should receive the reviewing form, with the decision
to accept / change / reject your article, within 2 – 5 weeks from our initial
confirmation of receipt.
Please use the following address to send us your manuscripts in electronic form
(.doc or .docx):polis@upa.ro
Before sending us your work, please use the following guidelines to write your
paper. Polis reserves the right to reject the articles which do not comply with these
instructions.
GENERAL STRUCTURE
The Polis Journal of Political Science publishes articles and studies written
in Romanian and English.
All articles should comply with the general standards of academic and scientific
writing, and they must comprise an introductory part, distinct chapters / sections,
and conclusions. The texts should have 20.000 to 40.000 characters with
spaces (10 to 20 standard pages).
Articles should be written using the default page layout in Microsoft Word,
with Times New Roman, 12 pt, 1.5 line spacing, and no additional spaces before
and after paragraphs.
The first page of your article should include the following information: article
title, author(s) name(s) (institutional affiliation and e-mail), an abstract of 200-350
words, and 4-6 keywords.
Please use the following template to format your paper.
ARTICLE TITLE
First name(s) SURNAME
Institutional affiliation
E-mail address
Abstract
Abstract in English, 200-350 words. The abstract should summarize the paper’s
content, mentioning: the research methodology used, the main hypotheses, the main
arguments developed and the paper’s conclusions. Please check the grammar and
lexis of articles written in English if you are not a native speaker of this language
and avoid using programs for automatic translation. We reserve the right to reject
articles with flagrant translation mistakes.
Keywords: 4-6 keywords in English
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All articles must comprise an introductory part, a section devoted to the
paper’s content, divided into chapters and subchapters – in which the research
hypotheses mentioned in the introduction should be argued for or against -, and a
section of conclusions.
Bibliography
BELL, Daniel, The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the
Fifties, Harvard University Press, Cambridge Mass., 2001
FREEDEN, Michael, Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach,
Claredon Press, Oxford, 1996
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”,
Transilvania, No. 11, 2011
Electronic resources
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania,
No. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_
view/45-anul-editorial-2011.html, (accessed on 23 February 2013)
_____
NOTE: Tables and figures should be inserted in the text and numbered in order
of appearance, according to the model below. Please do not use tables and figures in
excess.
Table 1: Table model
CITATION STYLE
The Polis Journal uses the reference style recommended by the Romanian
Academy. In this system, the bibliographical resources quoted in the text are cited in
footnotes.
Example:
[…] In is a matter that the Romanian political science scholar Mattei Dogan
describes both in his interwar studies and in his recent works 1 . […]
_____
1

Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura
Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261.

The paper’s final bibliography assembles all the sources cited in footnotes,
listed in alphabetical order. The bibliographical resources consulted on the
Internet are to be listed ina separate section. These resources should be cited in
agreement with the general rules relative to the citation of electronic bibliography by
mentioning the day on which the electronic document was accessed by the author.
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Footnote format
In order to insert footnotes into your article, please use the „Footnote” option
available in Word, using Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. The first time
an author / a work is cited, the footnote must provide full bibliographical details,
including the page-pages (use the abbreviation „p.” for one page and „pp.” for
multiple pages). The footnotes for subsequent references to the same author / work
should use Latin shortened forms (ibid., op. cit., etc.)
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