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Numãrul 3 din 2013 al TRANSYLVANIAN
REVIEW este unul tematic ºi este dedicat civilizaþiei
occidentale, având ca subtitlu Western Civilisation.
Politics, Ideologies, Dystopias. Mai exact, autorii îºi
propun sã cearnã ºi sã discearnã politica de ideologie
ºi ideologia de distopii. Titlul e cu siguranþã captivant
pentru orice persoanã interesatã de zona ºtiinþelor
politice, dar mai ales pentru cei care vor sã înþeleagã,
dintr-o perspectivã academicã, ce se întâmplã cu ci-
vilizaþia occidentalã. Prezentul volum are ºi un uºor
caracter eclectic, limpede pentru oricine parcurge
cuprinsul revistei. Primele douã pãrþi, una dedicatã
interacþiunii politice dintre Statele Unite ale A-
mericii ºi Europa, cealaltã imaginarului distopic, ca-
dreazã bine cu tema numãrului pe care am pomenit-o
mai devreme. Ultima secþiune însã, intitulatãModern
Identities in Trasylvania, pare sã nu aibã nici în clin
nici în mânecã cu tema pivot. Secþiunea este cu sigu-
ranþã branºatã la tematica numãrului în cazul în care
diriguitorii volumului au acceptat teza huntingtonianã
enunþatã în anii ’90, potrivit cãreia Transilvania este
parte a civilizaþiei occidentale, graþie faptului cã pro-
vincia în discuþie a experimenat, laolaltã cu tot Ves-
tul, Evul Mediu, Renaºterea, Revoluþia Industrialã ºi
Revoluþia Francezã, tot atâtea experienþe instituþio-
nale neîmpãrtãºite de teritoriile aflate sub influenþã
otomanã dupã 1453. În aceste condiþii, desigur, Tran-
silvania este mai apropiatã de Vest decât Vechiul Re-
gat, chestiune vãditã ºi de „seriozitatea ardeleanã“, în
realitate doxe ºi habitusuri formale diseminate în zo-
nã de centre administrative mult mai vechi ºi mai efi-
ciente la capitolul socializare politicã decât Bucureº-
tiul. Sau poate cã mai degrabã conþinutul modern al
identitãþilor transilvane apropie secþiunea de tematica
centralã, asta în situaþia în care se acceptã cã numi-
torul comun al Vestului este modernitatea, deºi aceas-
ta pare sã se fi încarnat instituþional în forme multi-
ple, ce-au preluat calapoadele instituþionale pre-exis-
tente. Oricum ar fi, poate cã ar fi fost binevenitã o lã-
murire pentru lectorul ce nu înþelege facil apropierea
dintreModern Identities in Transylvania ºi tema cen-
tralã a numãrului, respectiv Western Civilisation. Po-
litics, Ideologies, Dystopias. Un lector care sperã cã
existã totuºi o legãturã substanþialã, pe acelaºi tron-
son tematic, între cele trei secþiuni ale volumului ºi
care refuzã sã creadã cã la o revistã de un asemenea
calibru este înghesuitã o arie tematicã doar pentru a
rãspunde unor banale rigori de raportare ale unui
proiect, indiferent de instituþia care îl finanþeazã.

Altminteri, dincolo de contribuþia secþiunii dedi-
catã identitãþilor transilvane la caracterul eclectic al
volumului, Modern Identities in Transylvania este

alimentatã de articole proteice în ceea ce priveºte
conþinutul. Bunãoarã, articolul lui Sorin Mitu, Local
Identities from Transylvania in the Modern Epoch
face o apologie interesantã utilizãrii unei grile de lec-
turã de tip provincial în ºtiinþele sociale. Provincial,
cu sensul de renunþare la doxele metodologice de tip
naþional(ist), preeminente în ºtiinþele sociale pânã
prin anii ’90. Chestiunea este remarcatã ºi de Domi-
nique Schnapper care constatã cã odatã cu traversa-
rea, în debutul anilor ’70, de la politics of redistribu-
tion la politics of recognition se recompun treptat ºi
unghiurile de atac din ºtiinþele sociale, în sensul de
diluare a „monopolului paradigmatic“ deþinut de vi-
ziunile etatist-centraliste. Sorin Mitu are dreptate
atunci când subliniazã faptul cã Transilvania a fost
întotdeauna caracterizatã de eterogenitate. A existat,
ºi încã existã, o Transilvanie a românilor, una a ma-
ghiarilor ºi o altã Transilvanie a saxonilor. În moder-
nitate însã, o epocã a metanaraþiunilor violente, mo-
nologia politicã legatã de Transilvania n-a evidenþiat
diversitatea etno-culturalã a provinciei, ci a reliefat
mai curând uniformitatea politicã a acesteia. Nu dis-
cut aici reacþiile la reperele socializãrii politice ven-
tilate de feluritele centre administrative care au con-
trolat Transilvania în modernitate. Subliniez contri-
buþia importantã a lui Sorin Mitu la studiul identi-
tãþilor þãrãneºti. Domnia Sa le rãspunde indirect ace-
lora care constestau existenþa socialului sau a identi-
tãþii naþionale a þãranilor de etnie românã din Transil-
vania secolului XIX. Nu e clar cum îºi imaginau Ro-
mânia þãranii cu pricina, într-un moment în care nu
exista un centru de putere care sã disemineze o Ro-
mânie. Sorin Mitu constatã însã cã anvergura identi-
tãþilor þãrãneºti din Transilvania începutului de secol
XIX transgresa fruntariile satului, care, într-adevãr,
era perceput ca axis mundi, dar pentru þãrani alteri-
tatea începea la marginile Þãrii (Þara Haþegului, Þara
Zarandului etc.), cel mai larg reper identitar al etni-
cilor români. Iatã deci cã schimburile comerciale ºi
instituþiile religioase lãrgiserã cadrele identitare þãrã-
neºti în aºa fel încât acestea sã iasã din matca identi-
tarã a satului. O altã contribuþie importantã a lui Sorin
Mitu, de data aceasta alãturi de Elena Bãrbulescu,
este ºi articolul Romanian Peasant Identities in Tran-
sylvania. Sources, Methods and Problems of Research.
Motivul pentru care reliefez importanþa acestui arti-
col e limpede pentru lectorul familiarizat cu lecturile
din câmpul studiilor despre naþiune ºi naþionalism. Do-
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minat de viziunile moderniste, care contestã caracte-
rul modern al identitãþilor þãrãneºti, discuþiile despre
tiparele identitare premoderne sunt extrem de rare.
Nu neapãrat importanþa acordatã de autori folcloru-
lui, ca sursã principalã de scrutare a identitãþilor þãrã-
neºti, face articolul valoros. Chestiunea nu este o no-
utate, Walker Connor discutând acest principiu meto-
dologic în celebrul studiu dedicat etno-naþionalismu-
lui. Interesant este simþul antropologic al autorilor,
care au priceput cã aparenta naivitate de care dau do-
vadã þãranii (mai degrabã neo-þãrani astãzi) angrenaþi
în discuþii identitare e de fapt un tertip, un mod de
dismulare, a unui calapod identitar pe care modernul
nu-l poate desluºi îndatã, prin intermediul unui inter-
viu nestructurat. Meritã menþionatã aici ºi critica fã-
cutã de istorici studiului documentelor folclorice, un
alt punct tare al articolului în discuþie.

Mã opresc în finalul acestei mini-recenzii la prima
secþiune a revistei, intitulatã Europe and the United
States. Interferences and Discontinuities. Euro-Atlantic
Studies. Având în vedere cã este vorba despre interac-
þiuni geopolitice dintre douã centre de putere, pro-
babil cã era mai nimeritã inserarea în titlul secþiunii a
Uniunii Europene în locul Europei. Uniunea Euro-
peanã continuã sã fie o construcþie politicã greu de
þintuit din punct de vedere conceptual. Sunt însã o se-
rie de abordãri, moderne ºi post-moderne, care reu-
ºesc sã releve înþelesurile politice ale Uniunii Euro-
pene, gen câmp de putere, sferã publicã, guverna-
mentalitate etc. Poate cã perspectiva lui John P.
McCormick asupra Uniunii Europene, vãzutã ca stat
sectorial, este cea mai pertinentã. Nu o discut aici, fi-
reºte. Dar e limpede cã din punct de vedere politic
existã o Uniune Europeanã, strãbãtutã de, e drept, o
serie de fisuri instituþionale, caracterizatã de uniuni
sub-europene, de o zonã euro ºi de o zonã non-euro,
de state aflate în spaþiul Schengen ºi de state membre
UE care nu sunt încã în spaþiul Schengen, de diferenþe
de alonjã economicã între Berlin ºi celelalte capitale
europene etc. E de discutat deci unitatea politicã a
Uniunii Europene. Dar din punctul de vedere al ºtiin-
þelor politice, Uniunea Europeanã e cu siguranþã mai
facil de înºfãcat din punct de vedere conceptual decât
Europa. Ca sã nu mai zic cã Statele Unite interacþio-

neazã geopolitic nu cu Europa, ci fie cu Uniunea Eu-
ropeanã, fie cu statele mebre ale UE.

Toate articolele secþiunii sunt dense pe conþinut
cu un plus parcã pentru articolele scrise de Marius Ju-
can ºi Valentin Naumescu. Mã opresc la cel al lui Va-
lentin Naumescu. Plusul derivã în acest caz dintr-o
prezentare pe larg a contrelor academice dintre „eu-
ropeni“ ºi americani pe tema relaþiilor trans-atlantice,
dar ºi dintr-o prezentare echidistantã a motivelor pen-
tru care Statele Unite nu prea mai au audienþã în rân-
dul intelectualilor europeni (mai ales în rândul inte-
lectualilor europeni veritabili, mai exact cei de stân-
ga), dar ºi a raþiunilor pentru care un neo-conservator
ca Robert Kagan scrie cã americanii par veniþi de pe
Marte, iar europenii de pe Venus, de unde ºi lipsa de
compatibilitate a unei strategii politice ce vizeazã
prestigiul ºi puterea — cea americanã —, cu una cen-
tratã pe pace ºi prosperitate — cea europeanã. Demnã
de menþionat e concluzia articolului. Pe fondul ne-
înþelegerilor dintre Washington ºi Bruxelles, dar ºi
dintre Washington ºi Berlin sau Washington ºi Paris,
pare cã se profileazã un vis chinezesc, într-un context
în care nimeni nu vrea sã fie chinez, indiferent de
ameþitoarele rate ale creºterii economice din China
ori de numãrul de turnuri pentru business apãrute în
Beijing, ca sã-l citez pe Valentin Naumescu. E greu
de crezut cã europenii din zona middle classului vor
sã fie chinezi, indiferent de locul politic al middle
classului într-o Uniune Europeanã a austeritãþii. E ºi
mai greu de crezut cã imensa majoritate a acestora îºi
pune astfel de întrebãri. Dar dacã nu vor învãþa sã fie
europeni, aspect identitar pentru profilarea cãruia
poate cã e nevoie de mai multã Europã instituþionalã,
poate ca la un moment dat, în timp, îºi vor pune în-
trebarea la care s-a gândit Valentin Naumescu. De ce?
Poate pentru cã Pax Sinica stã dupã uºã, Beijingul
fiind de altfel interesat de reformarea sistemului in-
ternaþional, aºa cum ne spunea un ilustru cercetãtor
chinez din câmpul relaþiilor internaþionale, Jiemian
Yang, care ne-a vizitat institutul. Fireºte cã declinul Pax
Americana nu este o condiþie necesarã ºi suficientã
pentru cristalizarea unei Pax Sinica. Dar este totuºi
o condiþie necesarã în acest sens, dincolo de faptul
cã, aºa cum remarca ºi Michael Mann, hegemonia
Washingtonului pare sã fie cea mai scurtã din istorie.


