
REPUBLICA LUI MACHIAVELLI

La sfârºitul lunii ianuarie a.c., dr. Ion Goian a susþinut conferinþa cu tema: „Republica lui Ma-
chiavelli“.
Conferinþa, dezvoltatã ºi publicatã în actualul numãr al Revistei cu titlul „Discorsi sau Comen-

tarii la prima decadã a lui Titus Livius—Opus Magnus al lui Niccolò Machiavelli. Text ºi context
cultural“ (I), a impresionat audienþa prin erudiþia ºi acribia pe care autorul le-a pus în lucru pentru
cercetarea operelor ºi ideilor acestui mare gânditor politic modern: Machiavelli. Cãci, iatã, contrar
a ceea ce se crede îndeobºte, nu Principele este — ne-a convins conferenþiarul, evocând un numãr
într-adevãr remarcabil de cercetãtori contemporani ai operelor machiavelliene — lucrarea funda-
mentalã a autorului florentin, ci Discorsi... De altfel, dupã cum am aflat în aceastã distinsã împre-
jurare, Principele (în original: De principatibus), acest mic tratat de artã politicã, a fost calificat
de autorul sãu, cu o modestie puþin jucatã, poate, a admis conferenþiarul, drept un „ghiribizzo“, ca-
re însemna, în limbajul colocvial al epocii, „capriciu“, „toanã“, „trãsnaie“ etc. Abia Discorsi...
(Comentarii...) conþin o strãlucitã analizã comparativã, care a întemeiat propriu-zis ºtiinþa politicã
modernã, a regimului republican italian modern ºi a Republicii romane antice.
Perspectiva generalã a Comentariilor, ni s-a explicat, nu poate fi înþeleasã însã cu adevãrat

dacã nu este sesizatã întâlnirea dintre privirea filosoficã pronunþat pragmaticã a lui Machiavelli,
fireascã la un autor care a trãit în proximitatea puterii seculare, incipient-republicane, ºi viziunea
generalã dominantã a epocii, aºa-numitul „umanism civic florentin“.
Aceastã viziune a fost influenþatã în mod covârºitor de lectura proaspãtã a clasicilor Anti-

chitãþii sub imboldul puternic de a reînvia ºi imita, pe cât posibil, împlinirile politice glorioase ale
Romei strãbune. Astfel, Ab Urbe condita— cronica istoriei Romei republicane a lui Titus Livius
— a avut „un impact enorm asupra Renaºterii italiene“, asupra operelor lui Petrarca, Bruni ºi,
bineînþeles, asupra Comentariilor lui Machiavelli. Acest impact major se explicã prin schimbarea
radicalã a percepþiei Antichitãþii faþã de aceea, ºtiutã, a Evului Mediu, care devaloriza „pãgâ-
nismul“ culturii ºi civilizaþiei antice, contrastându-l „creºtinismului“.
În aceastã etapã timpurie a Renaºterii, de „umanism exaltat“ („vor fi ºi papi umaniºti“!), „pu-

ternic ideologizat“, prima generaþie de umaniºti nutreºte pentru Antichitate o preþuire nelimitatã,
„masivã ºi necriticã“. La a doua generaþie, însã, aceea contemporanã lui Machiavelli, caracterul
idealizat al primei viziuni asupra Antichitãþii se estompeazã, fiind preferate judecãþile mai echi-
librate; ba chiar este proclamatã „superioritatea gândirii politico-juridice italiene asupra filosofiei
speculative a grecilor“: „Nu voi sã ºtiu de Aristotel al dumitale“, îi va replica Machiavelli unui
contemporan, fãcând perfect inteligibilã, inclusiv pentru noi, urmaºii lui Caragiale, aceastã schim-
bare fundamentalã de atitudine.
Astfel, sunt contrapuse — a explicat dr. Goian — douã imagini ale Romei antice: Roma lui

Cicero, din De oficiis, stoicã, împãrtãºind valorile morale tradiþionale; ºi Roma lui Titus Livius,
energicã, tulburatã de conflicte politice permanente, aflatã cum era în tranziþia de la epoca repu-
blicanã la cea imperialã, înainte de a porni, ireversibil, pe panta descendentã a istoriei sale mãreþe.
Înþelepþii Florenþei lasã însã acum puþin în urmã „Roma eternã“ a lui Petrarca pentru a se arãta,

destul de brusc, interesaþi în cel mai înalt grad de „devenirea cetãþii“, a Romei, în primul rând, dar
ºi a Cetãþii, în genere. Întocmai cum Titus Livius aºezase în planuri paralele trecutul republican
glorios al Romei ºi prezentul sãu, bulversat de rãzboaie civile a cãror finalitate pãrea a fi, mereu,
aproprierea unipersonalã a puterii politice, tot astfel Machiavelli, aflat la cumpãna secolelor al
XV-lea ºi al XVI-lea, contemplând Italia fragmentatã de necontenite rãzboaie, „mãsura cu gândul
trecutul glorios al pãmântului sãu natal, unde odinioarã strãlucise puterea Romei“. Cât despre Co-
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mentariile sale, o spune el însuºi în Prefaþã, spera cã „cel puþin vor deschide drumul pentru un altul
care, cu mai multã virtute, mai multã inteligenþã ºi judecatã, ar putea sã împlineascã acest þel pe
care mi l-am propus“: anume de a „trovare modi e ordine novi“. „A gãsi lucruri ºi rânduieli noi“
îi urãm la rându-ne dr. Goian în aceastã cercetare asupra operei Florentinului, care a început deja,
cu aceastã pasionatã conferinþã, spectaculos.

Cristian-Ion Popa

DESPRE ALTRUISM ÎN POLITICÃ

Cartea lui Sorin Lavric Noica ºi miºcarea legionarã (Bucureºti, Humanitas, 2007) reuºeºte sã
reconstituie în jurul personalitãþii filosofului român o secvenþã de istorie româneascã încãrcatã
deopotrivã de spiritualitate ºi patos pragmatic (ca urgenþã de a stabili adevãrul local al unei naþiuni
ºi ca suferinþã cauzatã de aceastã dorinþã de redefinire comunitarã), un episod de excepþie reproiec-
tat cu toate luminile ºi neîndoielnicele lui umbre. Din capul locului trebuie spus cã nu avem de a
face cu o pledoarie „neofascistã“, ci mai curând cu o încercare obiectivã realizatã cu bunã credinþã
ºi sensibilitate, cu talent, informaþie ºi ºtiinþã a lucrului bine fãcut de a revaloriza sensul unei opþi-
uni politice aproape inexplicabile din perspectiva unui intelectual de astãzi.
Aceastã lucrare ieºitã din tipare (în sens propriu ºi mai ales în sens figurat) a fost ºi subiectul

întâlnirii din data de 27 februarie 2008 de la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
al Academiei Române cu distinºii invitaþi ai domnului Marin Diaconu: Sorin Lavric, Ion Papuc,
Mãriuca Vulcãnescu.
Prezentându-ºi cartea, Sorin Lavric a pornit de la premisa cã aceastã „temã delicatã“ se referã

la un fenomen încheiat, care þine de perioada interbelicã, ceea ce impune cu atât mai mult cerce-
tarea adevãrului privitor la aceastã perioadã istoricã despre care s-a minþit.
Astfel „istoria“ scrierii acestei cãrþi a început în 2006 (într-un context mediatic destul de infla-

mat de orientarea politicã interbelicã a unor mari gânditori români) cu tentativa de a lãmuri in-
fluenþa legionarismului asupra operei filosofice a lui Constantin Noica, mai precis asupra onto-
logiei nicasiene, tema doctoratului în filosofie al lui Sorin Lavric. Probabil Sorin Lavric a trãit
aceeaºi dramã ca ºi Ioan Petru Culianu când a aflat cã maestrul sãu este exponentul unei miºcãri
politice extremiste. Numai cã Sorin Lavric a procedat ca un veritabil hermeneut care vrea sã în-
þeleagã fenomenul în contextul sãu, pentru a-i stabili identitatea, ºi aceasta nu dintr-o fidelitate
oarbã faþã de maestru, cât din dorinþa sincerã de a-ºi explica acest „glissando“, de a pune problema
în termenii ei proprii ºi nu deformaþi de prioritãþile ideologice actuale.
Constatând cu aceastã ocazie cã „filmul interbelic oficial este tãiat“, astfel încât istoria apare

mãsluitã prin omisiune, denaturare ºi scoatere din context sau pur ºi simplu prin inventarea unor
situaþii care þin mai curând de un imaginar bolnav, autorul procedeazã ca un pasionat detectiv, ho-
tãrât sã gãseascã cel puþin o „soluþie care sã-l mulþumeascã pe dinãuntru“. De aceea cautã ºi gã-
seºte câþiva „martori vii“ ai acelei epoci, pe care, la capãtul ostenelii sale, îi considerã „coautori“
ai cãrþii: Mircea Nicolau (coleg de facultate cu Constantin Noica), ªerban Milcoveanu (medicul
lui C.Z. Codreanu), Gh. Jije (coleg de celulã), Simina Mezincescu (antilegionarã, regalistã), Adina
ºi Mircea Casasssovici (veri primari ai lui Noica, ei înºiºi legionari, cooptaþi de compozitorul cân-
tecelor legionare, Ion Mânzatti; în carte este reconstituit, la pagina 65, „lanþul de prieteni“ prin ale
cãrui verigi Noica l-a cunoscut pe Codreanu: „Haig Acterian, Duiliu Sfinþescu sau Ion Victor
Vojen, dar cel mai probabil prin intermediul lui Miºu Polihroniade“). Aceºtia, din punctul de ve-
dere al autorului, „au oferit pelicula realã“ care conþine toate argumentele interioare ale aderãrii
unor intelectuali de certã calitate moralã la o miºcare politicã violentã ºi primitivã.
Pe scurt, „fenomenul de contagiune psihologicã colectivã stârnitã de C.Z. Codreanu“ poate fi

descris în termenii unei „emoþii asociate cu o viziune de tip religios“.
Este cu atât mai surprinzãtoare, din aceastã perspectivã, adeziunea lui Noica (ale cãrui ambiþii

intelectuale autoformative vizau mai curând „castelul de gheaþã“ rezervat de poetul Ion Barbu gândi-
torilor) la o miºcare, dacã nu de masã, cel puþin a celor care pun pe primul-plan pasiunea, ºi nu raþiunea.
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În plus, „structura de aristocrat a lui Noica“ oferea toate datele „pentru a nu intra în aceastã
miºcare“, cãci „constituþia lui nu suporta o asemenea înregimentare“. În cuvintele lui Sorin Lavric,
este vorba de un „gest de cavalerism, de protest la omorârea lui Corneliu Zelea Codreanu, când
miºcarea era în declin“. Nobleþea care transcende clasa socialã se manifestã prin aceea cã în loc sã
se alieze cu puternicii zilei, Noica se ataºeazã perdanþilor, ca o dovadã în plus cã principiile celor
care nu sunt cu picioarele pe pãmânt susþin ultimele redute ale demnitãþii umane.
Atipicã din punct de vedere politic, continuã Sorin Lavric, Miºcarea Legionarã este în primã

instanþã miºcarea lui Codreanu (cartea dezvoltã cu lux de amãnunte aceastã observaþie); în al doilea
rând aceasta este o miºcare spiritualã; abia în al treilea rând, ºi aceasta mai mult la nivelul
conºtiinþei colective, devine o miºcare politicã. Þintele acestei miºcãri sunt anticomuniste, antise-
mite, anticorupþie (simbolul corupþiei fiind considerat Carol al II-lea). La aceastã miºcare au par-
ticipat mai cu seamã tineri între 18 ºi 21 de ani, „chemaþi de un act de credinþã ºi nu mânaþi de
conºtiinþa celui ce intrã astãzi într-un partid politic“, iar „acest act i-a marcat pentru toatã viaþa“.
Astfel, o primã intenþie a acestei cãrþi, dupã cum autorul însuºi mãrturiseºte, este aceea de a

schimba mãcar „tonul în discursul despre legionari“. ªi, ca proaspãtã cititoare a cãrþii, pot mãr-
turisi cã acest ton nou face o „muzicã“ al cãrei farmec dureros sugereazã posibilitãþile etice ale ro-
mânilor, dispuºi sã îmbrãþiºeze o idee „cu preþul frângerii destinului propriu“.
Domnul Ion Papuc (cãruia, dupã cum a mãrturisit el însuºi la aceastã întâlnire, autorul îi dato-

reazã foarte mult în înþelegerea perioadei interbelice) a prezentat cartea drept „complexã“ ºi, într-un
fel, ca o „judecare, nu doar reabilitare, a Miºcãrii Legionare ºi a relaþiei lui Constantin Noica cu
aceasta“, cu toate cã lucrarea „porneºte de pe o poziþie a secolului XXI ºi îºi asumã o ideologie
strict contemporanã, nontotalitarã neorganicistã“. Specificul cãrþii constã în chiar amprenta „acut
personalã“, „specialã“ a unui gînditor, în calitatea de „mãrturie a unei drame metafizice pe care ºi-o
asumã ºi o trezeºte în noi autorul“. (Într-adevãr, în buna tradiþie a hermeneuticii, cartea lui Sorin
Lavric desfãºoarã poate cea mai bunã dintre posibilitãþile de discurs ale „textului“ interbelic, ilu-
strând cu dexteritate capacitatea de a se pune în pielea personajului, cum interpretarea poate îmbo-
gãþi o creaþie, fie ea politicã sau culturalã.) Autorul, continuã domnul Ion Papuc, „îºi pune o pro-
blematicã ºi o înfruntã cu calitãþi excepþionale. El trãieºte o dramã metafizicã, psihologicã“. (Pro-
babil aceeaºi dramã pe care a trãit-o ºi Ioan Petru Culianu vizavi de Eliade, cum spuneam.) Sorin
Lavric „foloseºte exemplul lui Constantin Noica în relaþie cu Miºcarea Legionarã“, iar „con-
cluziile sunt lãsate cititorului“. În carte autorul „contrazice locul comun cã extremele se ating“
(este vorba despre stânga ºi dreapta politicã), spulberã unele mituri negative, cum ar fi acela al
„echipelor morþii“ (care nu erau altceva decât echipele de propagandã electoralã ale cãror membri
aveau conºtiinþa faptului cã ar putea fi uciºi, iar ceea ce pentru unii poate pãrea fanatism în versul
„ori învingem, ori murim“ nu este altceva decât dãruire). Astfel, autorul sugereazã cã „esenþa Miº-
cãrii Legionare þine de un spirit al martirajului care a hipnotizat tineretul“. Cartea aceasta este cu
totul altceva, cãci „povesteºte Miºcarea Legionarã dintr-un punct care a fost ignorat, ºi anume
dinspre partea intelectualilor“.
Ion Papuc a atras atenþia asupra resorturilor profunde ale aderãrii lui Constantin Noica la Miºcare,

manifeste în publicarea de unul singur ºi a unui singur numãr de autor al revistei Adsum (1940).
În primul rând trebuie spus cã „Adsum“ nu se referã la apelul în timpul „ºedinþelor de cuib“

al celor care muriserã, ci la paragraful din „Faptele Apostolilor“ când preotul Anania rãspunde
chemãrii dumnezeieºti: „Ecce. Adsum, Domine !“. Din aceastã perspectivã evanghelicã, „Noica îºi
imagineazã cã are misiunea dumnezeiascã de a da jos solzii de întuneric, precumAnania lui Saul“.
Este un fel demoarte simbolicã (a „omului vechi“) care face loc „omului nou“, iar în aceastã simbolisticã
se aflã ºi „esenþa misticismului legionar“ care urmãreºte „Învierea, Schimbarea la Faþã, Metanoia“.
Dupã ce Ion Goian a salutat apariþia cãrþii observând cã autorul insistã prea mult asupra laturii

psihologice a personajului, Dan Dungaciu a apreciat metodologia lucrãrii, vorbind apoi despre
„contextul în care a apãrut aceastã carte“, când opinia generalã este formatã printre altele ºi da-
toritã cãrþii lui Zigu Ornea (Anii treizeci. Extrema dreaptã româneascã, Bucureºti, Editura Fun-
daþiei Culturale Române, 1995) care „este canonicã“ . Astfel cã „nu se ºtie dacã va influenþa piaþa
ideilor“. Deºi considerã cã din punct de vedere al sociologiei literaturii „cartea va rãmâne mar-
ginalã“, Dan Dungaciu nu exclude posibilitatea ca un context de aceeaºi naturã precum cel inter-
belic „sã genereze stãri de spirit cel puþin asemãnãtoare“.
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În continuarea dezbaterii, Florin Müller a afirmat cã „trebuie sã renunþãm la empatia cu su-
biectul. Trebuie sã ne situãm într-un cadru analitic, rece, nu prin justificarea ºi exorcizarea subiec-
tului“. Referindu-se la tipul de sursã vie, oralã, Florin Müller considerã cã „un fost legionar nu are
drept de preeminenþã epistemologicã faþã de alte surse“. El vede explicaþia legionarismului lui
Noica în „revolta sa faþã de establishment“ manifestatã în aceastã „religie politicã, unde funcþia re-
ligioasã predominã asupra politicului“.
Gabriela Blebea (de asemenea invitatã) propune o altã perspectivã ºi încearcã sã mute accentul

pe ideea cã „Noica nu avea organ politic“, ceea ce a fãcut cu putinþã ºi unele manifestãri de sim-
patie faþã de regimul comunist în anumite momente. Este o remarcã ce ne reîntoarce la dimen-
siunea eticã a angajamentului interbelic al lui Constantin Noica: un om de culturã, un filosof, un
aristocrat capabil sã admire un alt om (Corneliu Zelea Codreanu) pentru principiile ºi conduita lui,
capabil sã-i recunoascã „aura martiricã“ în pofida lipsei de afinitãþi cu latura intelectualã a per-
sonajului; o conºtiinþã civicã solidarã cu aceia care prin politicã, cel puþin în proiect, doresc cu ade-
vãrat binele public prin restaurarea societãþii pe principii spirituale sau restituirea culturalã (ºi aici
poate fi vorba de simpatia lui Noica faþã de liderii comuniºti care decid publicarea operei integrale
a lui Mihai Eminescu).

Din legionarismul lui Constantin Noica rãmâne intactã ºi suspendatã, adicã esenþialã ºi clarã
indiferent de regimul politic ºi contextul vieþii private, dincolo de mode ºi psihoze colective, do-
rinþa (ca ºi în cazul lui Mircea Eliade) de a face culturã în limba românã. Portretul lui Noica în în-
chisoare obsedat de gândul cã nu-ºi va mai putea scrie cãrþile proiectate este realizat în tuºe expre-
sive de Sorin Lavric.
Totuºi, Noica ºi miºcarea legionarã nu cred cã îi dã satisfacþie unui cititor fost legionar. Este

obiectivã, în ciuda „empatiei“ autorului, o metodã care, aplicatã acestui caz, obþine excelente re-
zultate. Cãci „tot dezastrul legionarilor a venit dintr-o credinþã care a rãbufnit la propriu în actele
lor“, prin „trei mari ºi fatale confuzii: confuzia dintre contemplaþie ºi acþiune; confuzia dintre mis-
ticã ºi politicã; în fine, confuzia dintre viaþã ºi ideologie“ (p. 7).

Lorena Pãvãlan Stuparu

FORMELE FÃRÃ FOND — ÎNTRE BRAND ªI TREND

În seria conferinþelor lunare ale Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale s-a înscris
prelegerea „Formele fãrã fond — un brand românesc“ susþinutã la 28 martie a.c. de Constantin
Schifirneþ, conf. univ. dr. la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul ªcolii Naþio-
nale de Studii Politice ºi Administrative Bucureºti, autorul lucrãrii omonime publicate în 2007 la
Editura Comunicare.ro.
Expunerea autorului a debutat cu precizarea tezei lucrãrii sale — considerarea formelor fãrã

fond drept o caracteristicã a culturii române de la începuturile ei pânã astãzi, drept constanta ei
„posibilitate de adaptare la spiritul timpului“ — ºi a caracterului dorit monografic al demersului
sãu teoretic. În acest sens autorul a trecut în revistã idei premergãtoare celor expuse de Titu Maio-
rescu asupra temei, anume cele ale unor Dinicu Golescu, Ion C. Brãtianu, Ion Heliade Rãdulescu,
Mihail Kogãlniceanu, Ion Maiorescu („masca fãrã creier“), Pompiliu Eliade. Focalizarea expunerii
s-a realizat asupra specificului perspectivei maioresciene a „formei fãrã fond“ — impusã odatã cu
anul 1868 când publica În contra direcþiei de astãzi în cultura românã—, asupra accentelor pam-
fletare ale analizei pe care Maiorescu a fãcut-o modernizãrii societãþii româneºti, instabilitãþii gu-
vernamentale, „exceselor ardelenilor“ (detectabile în revista Familia, la George Bariþiu îndeosebi)
º.a.m.d. „Forma fãrã fond“, forma care nu-ºi gãseºte legãtura organicã cu fondul românesc, cu alte
cuvinte, tipul de modele instituþionale politice ºi culturale moderne transpuse print-o metodã a mi-
metismului, aºadar „artificial“, nefiresc ºi, ca atare, nefuncþional, în contextul naþional românesc,
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reflectã la nivel ideatic, în opinia autorului, realitatea istoricã a unei „dezvoltãri tendenþiale“ în Ro-
mânia. Sub aspect conceptual „modernitatea tendenþialã“ exprimã „un trend“ al modernizãrii Ro-
mâniei cu parcurs „invers“ faþã de cel occidental, aºadar altul decât cel al unei evoluþii structurale,
fireºti, al dezvoltãrii economice urmate de modernizarea politicã. În România afirmarea identitãþii
naþionale ºi dezvoltarea statalã sau construcþia politicã modernã a premers dezvoltarea de tip capi-
talist, aceastã tendinþã a modernizãrii nefireºti fiind manifestã în socialism ca „dictaturã a dezvol-
tãrii“, ca dezvoltare impusã de un regim autoritar.
Prezentarea diferenþei specifice a perspectivei eminesciene asupra „formelor fãrã fond“ ºi asu-

pra beneficiarilor „importului“ problematic de forme, ca ºi a aportului lui Constantin Dobrogeanu-
Gherea în a explica societatea româneascã prin concepte maioresciene — instaurarea socialis-
mului în România prin forme fãrã fond (prin preluarea instituþiilor din þãri care au instaurat socia-
lismul) —, a fost urmatã de examinarea a douã tipuri de abordãri ale temei: cel al evoluþiei de la
formã la fond, ilustrat de A.D. Xenopol, Garabet Ibrãileanu, Eugen Lovinescu („adaptarea la spi-
ritul timpului“, „forma creeazã fondul“), ªtefan Zeletin, Mihail Manoilescu º.a., ºi cel al evoluþiei
de la fond la formã, exemplificat, printre alþii, deAlecu Russo, P.P. Carp, Nicolae Iorga, Constantin
Rãdulescu-Motru. În interiorul acestor linii explicative autorul a evidenþiat diversitatea de per-
spective antropologice, filosofice, psihologice, sociologice ºi, mai larg, culturale care au decantat
multitudinea de accepþiuni ale „formelor fãrã fond“.
O societate româneascã dominatã de forme fãrã fond „ca de o fatalitate“ a fost concluzia auto-

rului, care a explicat acest parcurs existenþial la scarã naþionalã printr-o „relaþie ce þine de interiori-
tatea“ societãþii româneºti — presiunea pentru pãstrarea identitãþii — ºi una „ce þine de exterioritate“
— „românii acceptã cu mare uºurinþã mult din exterior pentru a conserva, pentru a se putea adapta“.
O dezbatere animatã a inspirat prelegerea profesorului Constantin Schifirneþ, care, aºa cum s-a

subliniat în câteva rânduri (Gheorghe Lencan Stoica, Dumitru Bãlãeþ), oferã publicului de azi prin
lucrarea Formele fãrã fond — un brand românesc, o cercetare îndelungatã, cuprinzãtoare ºi repre-
zentativã asupra culturii ºi societãþii româneºti a ultimelor douã secole.
Dintre punctele de vedere exprimate am consemnat ideea (de inspiraþie maiorescianã, la rândul

ei, cred!) cã istoria ºi societatea româneascã au fost explicate în categorii occidentale ce nu sur-
prind în profunzime realitatea româneascã ºi cã, în consecinþã, ar fi necesare alte „elaborate teore-
tice“ (Ion Goian). Pe de altã parte, „forma fãrã fond“ maiorescianã se cuvine a fi subsumatã unei
viziuni estetice a autorului, întrucât forma este un conþinut estetic care trimite la o „relaþie cu un
anumit platonism implicit în filosofia istoriei la Maiorescu“, ºi, de asemenea, la o viziune criticã
întrucât prin „forma fãrã fond“ Maiorescu introduce ideea omului de culturã cu funcþie criticã. În
opinia aceluiaºi vorbitor, în reluarea dezbaterii asupra formei fãrã fond o deosebitã importanþã pre-
zintã sesizarea „dimensiunii care i se potriveºte“, a „semnificaþiei filosofice pe care o are“, exi-
genþa dezbaterilor care se impun încã fiind cea a înlãturãrii tendinþelor de simplificare a temei.
Platonismul este discutabil în cazul „formei“ maioresciene, de vreme ce la Platon ideile

reprezintã lumea esenþelor eterne, identice cu ele însele, inteligibile, lumea obiectivitãþii perfecte
în raport cu lumea realitãþii sensibile, schimbãtoare în funcþie de circumstanþe, diversã ºi particu-
larã, ºi de vreme ce realitatea sensibilã existã în mãsura în care participã la esenþele inteligibile.
Întrucât ideile constituie principiul de existenþã al lumii sensibile, condiþia prealabilã a contem-
plaþiei ºi conversiunii spirituale ºi morale cãtre Binele absolut, statutul lor se înscrie mai curând în
registrul fondului definitoriu (fiinþarea deplin realã, perfectã a ideilor) decât în cel al formei (reali-
tatea sensibilã nu este decât o umbrã lumii inteligibile) (Lorena Pãvãlan Stuparu).
„Formele fãrã fond“, ca sintagmã ce sugereazã imposibilitatea sau inoportunitatea unor schim-

bãri în societatea româneascã tradiþionalã, patriarhalã este, din perspectiva filosofiei politice ac-
tuale, caducã, mai operaþional, probabil, fiind în acest cadru cuplul conceptual „forme sociale
vechi“ — „forme sociale noi“. Cu atât mai „chestionabilã“ este aceastã sintagmã astãzi, dacã ea
vrea sã punã sub semnul îndoielii ºi scepticismului toate schimbãrile sociale ºi instituþionale din
ultimele douã decenii (Cristian-Ion Popa).
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Calitatea de brand românesc a formelor fãrã fond a fost pusã sub semnul întrebãrii cu argu-
mentul cã, în general, societãþile în tranziþie, societãþile în curs de dezvoltare adoptã forme noi (in-
stituþii, mecanisme de organizare etc.) în scopul de a atinge anumite standarde (Bogdan Popescu)
ºi, subsumat acestuia, cu argumentul cã ceea ce ar putea fi considerat specific românesc este nu
atât parcursul unei „modernitãþi tendenþiale“ cât contribuþiile la conturarea unei teorii a formelor
fãrã fond (Gabriela Tãnãsescu).

Gabriela Tãnãsescu

APARIÞII EDITORIALE

Joi 27 martie 2008, începând cu ora 17,00, în prezenþa unei audienþe nu foarte numeroase, însã
formatã preponderent din specialiºti ºi pasionaþi de istorie, în sala de conferinþe Spazio Eventi
Mondadori a prestigioasei edituri italiene omonime, locaþie situatã în plin centru istoric al Veneþiei,
la câþiva paºi de celebra Piaza San Marco, s-a desfãºurat conferinþa publicã având titlul Nuove pro-
spettive per la storia dei rapporti intercorsi tra gli antichi Stati italiani e l’Europa Cen-
tro–Orientale: i recenti approcci della storiografia italo-romena, susþinuta de lector univ. dr. Cris-
tian Luca (Universitatea “Dunãrea de Jos“ din Galaþi) ºi dr. Gianluca Masi (Universitatea din Flo-
renþa). Conferinþa a vizat prezentarea ºi discutarea în spaþiul public italian a douã dintre cele mai
recente lucrãri de specialitate dedicate raporturilor româno-italiene: L’Europa Centro–Orientale e
la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700),
volum editat de Cristian Luca ºi Gianluca Masi, Brãila–Veneþia, Editura Istros, 2007, 335 p. ºi
Cristian Luca, Þãrile Române ºi Veneþia în secolul al XVII-lea. Din relaþiile politico-diplomatice,
comerciale ºi culturale ale Þãrii Româneºti ºi ale Moldovei cu Serenissima, Bucureºti, Editura En-
ciclopedicã, 2007, 486 p. Pe parcursul a mai bine de o orã, cei doi istorici au insistat asupra aspec-
telor noi pe care le reliefeazã, pe temeiul a numeroase surse documentare ºi narative inedite, lucrã-
rile în discuþie ºi asupra progreselor înregistrate în privinþa studierii temeinice a raporturilor politice,
economice ºi culturale româno-italiene. Conferinþa a fost organizatã de Spazio Eventi Mondadori,
Associazione Culturale Italo–Russa din Veneþia ºi Centrul Interdepartamental de Studii Balcanice
al Universitãþii Ca’Foscari din Veneþia, în colaborare cu Universitatea “Dunãrea de Jos“ din Galaþi
ºi Muzeul Brãilei.

Cristian-Ion Popa
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