
REPUBLICA MOLDOVA.
ÎNTRE ESTUL CARE SE ÎNCHIDE ªI VESTUL CARE SE DESCHIDE

Preºedintele Academiei de ªtiinþe a Moldovei,
Academician GHEORGHE DUCA

Întâmplãtor, dar, mai curând, nu, între cele „7 teme fundamentale“, atacate în cuprin-
sul cãrþii „7 teme fundamentale pentru România 2014“, tema republicii Moldova urmea-
zã imediat dupã cea care deschide dezbaterea — tema Europei într-un ceas de rãscruce.
Plasarea subiectului legat de Republica Moldova de prezentul ºi viitorul societãþii
noastre, în capul prioritãþilor acestui demers intelectual de mare anvergurã, poartã pentru
noi o încãrcãturã aparte. Prinsã între Est ºi Vest, societatea noastrã trãieºte astãzi mo-
mente inedite sau, aºa cum remarcã unul din autorii acestui volum, trãim momentul în
care „Estul se închide, iar Vestul îºi deschide porþile“. Vestul, într-adevãr, îºi deschide porþile
în faþa Republicii Moldova, fapt care nici nu putea fi imaginat pânã mai ieri, înainte de criza
ucraineanã, dar pânã unde? Care este finalitatea acestei deschideri? ªi înseamnã oare in-
tegrarea europeanã, nu numai în accepþia noastrã, dar ºi în cea a occidentalilor, ºi adera-
rea europeanã? ... Pânã a avea un rãspuns explicit la aceastã întrebare, avem certitudinea
cã societatea noastrã va putea beneficia de avantajele asocierii la UE, va putea iniþia un
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program de modernizare care s-o ajute sã se apropie de standardele europene în cele mai
diverse domenii, s-o ajute sã ocupe un loc cuvenit în marele concert european.

Totodatã, meritã sã ne întrebãm dacã Estul, la rândul sãu, se închide realmente sau avem
a face cu o iluzie opticã, mai ales cã tendinþele pro-est capteazã un segment semnificativ
ºi al scenei politice din Republica Moldova? Efectul închiderii Estului, ca urmare a pasu-
lui pe care Ucraina pare decisã sã-l facã spre Europa, în acest moment încã nu este tranºat,
ci, mai mult decât atât, Estul însuºi îºi reconfigureazã obiectivele strategice ºi încearcã
sã articuleze o ofertã de alternativã prin formarea unei Uniuni Economice Eurasiatice.
Estul, dacã ar fi sã ne cantonãm în aceeaºi paradigmã, nu numai cã pune temeliile unor
noi construcþii geopolitice, ca alternativã la proiectul european, dar ºi îºi ia toate mãsurile
pentru a se menþine în prim plan în fostul spaþiu sovietic. Aºa cum o demonstreazã evolu-
þiile recente, din sfera relaþiilor bilaterale moldo-ruse sau din Ucraina, Estul are suficiente
pârghii pentru a specula pe seama vulnerabilitãþilor noastre. Estul nu renunþã, iar, în
aceste circumstanþe, mediile intelectuale de pe ambele maluri ale Prutului au datoria de
a privi cu un pas înainte ºi de a încerca sã previnã factorii de decizie asupra riscurilor care
pot apãrea, dar ºi sã propunã argumentele potrivite pentru menþinerea noastrã pe orbita
europeanã, argumente care sã convingã ºi Estul asupra seriozitãþii ºi ireversibilitãþii acestei
opþiuni. (Astfel, dialogul cu Rusia, pentru cã despre aceasta vorbim, nu poate fi ignorat,
ci, dimpotrivã, el trebuie intensificat ºi multiplicat de acum încolo, mai ales cã acesta nu cere
mari investiþii, doar investiþii intelectuale ºi voinþã politicã, ºi mai ales cã necesitatea dia-
logului cu Federaþia Rusã constituie ºi una din recomandãrile desprinse din acest volum.)

În abordarea autorilor celor „7 teme fundamentale pentru România 2014“, partene-
riatul strategic dintre Chiºinãu ºi Bucureºti nu poate fi privat de moºtenirea comunã is-
toricã, lingvisticã, culturalã ºi identitarã, pentru cã, în caz contrar, riscãm sã golim de
substanþã aceastã relaþie privilegiatã, pe care am reuºit s-o edificãm împreunã de-a lun-
gul a peste douã decenii. România este ºi rãmâne prietenul ºi avocatul nostru în compe-
tiþia pentru Europa, este þara care ne cunoaºte ºi ne simte cel mai bine, ne este alãturi ºi
la bine ºi la rãu, este þara care ne adãposteºte pe fiecare dintre noi ca indivizi aparte ºi
este gata, aºa cum aratã ºi sondajele de opinie, analizate ºi în paginile acestei lucrãri, este
gata ºi pentru un efort de reunificare, în cazul unui blocaj european sau în caz de forþã
majorã, dacã o majoritate a cetãþenilor Republicii Moldova se vor pronunþa în acest sens.
Curajul ºi amplitudinea intelectualã, angajamentul ºi onestitatea cu care autorii acestei
lucrãri abordeazã subiectul reunificãrii ca un „plan B“, mai ales cã avem în faþã modelul
reuºit al reunificãrii germane, pot fi interpretate ca o probã de aplecare academicã asupra
unor subiecte sensibile ale istoriei recente. Pânã atunci, însã, societatea noastrã trebuie
sã urmeze neabãtut interesul naþional al integrãrii europene, contând în continuare pe
sprijinul României, al altor þãri europene ºi, bineînþeles, pe contribuþia mediilor intelec-
tuale, ºtiinþifice ºi culturale, pentru care avem toatã consideraþia ºi care, avem convin-
gerea, nu vor pregeta sã punã umãrul la soluþionarea celor mai complicate probleme pe
care ni le poate rezerva viitorul ºi destinul.

În final, nu întâmplãtor, autorii lucrãrii se referã la rolul pe care Academia Românã
l-a jucat în anii ’90 ai secolului trecut la realizarea unui consens naþional asupra direc-
þiilor fundamentale de dezvoltare a României ºi de asumare plenarã a interesului de ade-
rare la familia europeanã ºi euroatlanticã. Atingerea unui consens naþional asupra cursu-
lui nostru de integrare europeanã reprezintã un obiectiv de importanþã vitalã ºi pentru so-
cietatea noastrã de astãzi. Din aceastã perspectivã, experienþa Acordului de la Snagov,
prin care toate forþele politice româneºti au subscris la interesul naþional de aderare la
UE ºi NATO, rãmâne pentru noi un exemplu de reflecþie asupra destinului societãþii, de
angajare ºi asumare a celor mai exigente responsabilitãþi în faþa prezentului ºi viitorului
ºi, nu în ultimul rând, o sursã de inspiraþie în demersul nostru european.

Felicitãri autorilor ºi coordonatorilor acestui volum, care va trezi interesul larg pe am-
bele maluri ale Prutului, iar dvs. tuturor celor prezenþi aici, vã mulþumesc pentru atenþie!
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ROMÂNIA, PARTEA INTELECTUALÃ A CONTRACTULUI

LUCIAN-ªTEFAN DUMITRESCU

Când scria, în 2012, UnCivilization. Urban Geopolitics in a Time of Chaos, Gregory
Copley atrãgea atenþia asupra perioadei de interregn specifice rãstimpului post-Rãzboi
Rece1. Strategul australian denumea perioada în discuþie una de crato-metamorfozã.Adi-
cã o perioadã de recompunere a centrilor de putere care nu vor mai avea alonjã naþionalã,
ci mai degrabã suprafaþã urbanã. Cu alte cuvinte, Gregory Copley relua viziunea braude-
lianã a economiilor lumii organizate în jurul a câtorva oraºe-stat. Existã totuºi o cale pen-
tru împiedicarea fãrâmiþãrii arhitecturilor statale, precizeazã Copley. Sau, oricum, pentru
încetinirea ritmului crato-metamorfozei. Calea este o grand strategy ce pivoteazã în ju-
rul axiologiei politice fundamentale a unui centru de putere. Chestiunea dimensiunii
identitare a oricãrui proiect strategic o aduce în discuþie ºi Erik Ringmar2. Pentru polito-
logul suedez e nevoie sã ºtii mai întâi cine eºti ca sã poþi afirma cu claritate ce-þi doreºti.
Urmarea este cã atâta vreme cât chestiunea identitarã nu este rezolvatã, explicaþiile din
ºtiinþele sociale ce cautã impulsurile acþionale exclusiv în zona interesului vor eºua la-
mentabil. Paradigma realistã din sfera relaþiilor internaþionale susþine cã cel mai im-
portant interes al statului este supravieþuirea sa. Dar statul nu este doar o formulã biro-
craticã, ci este un melanj birocratico-cultural. Prin urmare, supravieþuirea statului nu se
referã doar la prezervarea unei formule birocratice, ci mai ales la pãstrarea unei axiologii
ce asigurã legitimitatea ºi funcþionarea angrenajului birocratic. Aceastã axiologie este
întotdeauna particularã în modernitate, adicã naþionalã. Concluzia este una singurã. Fãrã
o definire precisã a proiectului naþional, statele au ºanse mari sã se fãrãmiþeze într-un
rãstimp dominat de crato-metamorfozã.

De ce am adus în discuþie chestiunea identitarã? Se aratã în postfaþa lucrãrii 7 teme
fundamentale pentru România 2014 cã societatea româneascã este mãturatã acum, odatã
cu intrarea în structurile euroatlantice, de al treilea val al modernizãrii. Tot aici se preci-
zeazã cã, acum parcã mai mult ca niciodatã, este nevoie de un „proiect naþional“ dezvol-
tat pe multiple etaje instituþionale. Observaþia e corectã. Depinde însã unde se formu-
leazã acest proiect naþional. Pentru cã proiecte naþionale au fost contruite ºi avansate ºi
pe parcursul celorlalte douã faze ale modernizãrii, corespunzãtoare Pax Britannica ºi Pax
Sovietica3. Important, în contextul Pax Americana, e ca Bucureºtiul sã aibã un rol mai
activ în construirea proiectului naþional. E nevoie deci ca Bucureºtiul sã fie promovat de
la un rol pasiv, de implementare a arhitecturilor instituþionale imaginate în marile capi-
tale ale lumii, la un rol activ, de elaborare a acestuia.

Vitalã însã pentru imaginarea oricãrui proiect naþional este „partea necontractualã a
contractului“, despre care se discutã în prefaþa lucrãrii. Fãrã aceasta, România va conti-
nua sã rãmânã fractalã, incapabilã deci sã negocieze articularea ºi implementarea unui
proiect de þarã pliat pe propriile sale experienþe instituþionale. Mai ales intelectualitatea
postdecembristã, care, în bunã parte, ºi-a manifestat disidenþa post festum, dupã cãderea
regimului Ceauºescu, a dovedit o mefienþã teribilã faþã de proiectele naþionale. Dupã
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exagerãrile protocroniste ºi naþionalist-comuniste din anii ’70-’80, reacþia a fost fireascã.
Cu atât mai fireascã a fost reacþia în discuþie dacã se þine seamã de ambientul politic ime-
diat subsecvent aceluia dominat de partidul-stat, ubicuu în câmpul manifestãrilor consti-
tutive (spirituale ºi economice) ºi al celor regulative (juridice ºi administrative) ale so-
cietãþii comuniste. Dar din aceastã reacþie îndreptatã împotriva unui stat sufocant s-a nãs-
cut o pasiune, aproape religioasã, împotriva statului, un stat oricum ineficient, incapabil
sã gestioneze complexitatea instituþionalã impusã de Pax Americana. Din pãcate, ferven-
þa discursului anti-statal a fost nerodnicã. A nãscut naraþiuni ale societãþii civile, dar nu
ºi atitudini civice. Mai grav a fost cã din repulsia faþã de stat s-a nãscut ºi idiosincrazia
pentru naþiune, ajungându-se astfel la un „orientalism autohton“, adicã la incapacitatea
elitei intelectuale locale de a tâlcui corect propriul mediu instituþional ca urmare a îmbrã-
þiºãrii, uºor fanatice, a formulelor euristice ventilate de centrele administrative în jurul
cãrora graviteazã lumea. E uºor rizibil sã cântãreºti cu etaloane conceptuale post-naþio-
nale realitãþi instituþionale cu contururi naþionale vagi. Asupra acestei doxe intelectuale
atrag atenþia Dominique Schnapper ºi Pierre Manent. Pentru proeminentul discipol al lui
Raymond Aron, politica se referã la a face lucruri împreunã ºi la a pune lucruri împre-
unã.4 Din acest punct de vedere, trei cadre instituþionale au închegat demersurile politice
în istoria umanitãþii. Este vorba despre cetate, imperiu ºi naþiune. Manent constatã cã de-
mocraþia cristalizatã ºi consolidatã de statul suveran se îndreaptã acum împotriva sta-
tului, mânatã de sentimentul asemãnãrii umane. Ce nu se înþelege însã, subliniazã Manent,
este cã superioritatea statului faþã de societate, ca ultimã diferenþã, este condiþia egalitãþii
ºi a asemãnãrii. Principalele critici ale statului modern au vãzut în el un nivelator social.Aceste
critici au omis însã sã ia în calcul faptul cã „sentimentul asemãnãtorului“ (Tocqueville),
al egalitãþii politice adicã, a fost creat tocmai de acest nivelator social.5 Oare va mai per-
sista acest sentiment în momentul dispariþiei nivelatorului? Dupã Schnapper, naþionalul
per se nu este sursã de conflict.6 Dar e limpede cã atunci când organizaþiile politice pre-
dominante sunt cele naþionale, rãzboaiele vor fi naþionale. Pentru numãrul colosal de vic-
time produs de cele douã Conflagraþii Mondiale e responsabilã mai degrabã dimensiunea
birocraticã ºi industrialã a rãzboiului, ºi mai puþin cea naþionalã, conchide Schnapper în
siajul lui Max Weber. Sã condamni dimensiunea naþionalã a politicului, fãrã sã þii cont
de specificul organizaþiei politice naþionale, ce poate fi democraticã, autoritarã sau tota-
litarã, vãdeºte fie loialitatea faþã de formulele ideologice post-naþionale, fie traumele
produse de un regim totalitar. Lucrarea de faþã propune reluarea dezbaterii despre proiec-
tul naþional de o manierã rece, obiectivã, cu calm analitic. Din aceastã perspectivã, dar
ºi din perspectiva aglutinãrii unui volum semnat de autori cu extracþii instituþionale ºi in-
telectuale foarte diferite, cartea în discuþie este într-adevãr o prezenþã insolitã în spaþiul
academic local. Un nou proiect naþional (dar nu ºi naþionalist) pentru România este cu
atât mai urgent în contextul unei Uniuni Europene decriptate de John McCormick ca stat
segmentar.7 Spre deosebire de Robert Cooper8, care laudã securitatea postmodernã dise-
minatã de Uniunea Europeanã, o Uniune Europeanã prea germanã aº adãuga9, John
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McCormick argumenteazã cã Uniunea Europeanã este un stat segmentar (Sektoralstaat).
Caracteristica principalã a statului segmentar este apariþia microsferelor transnaþionale
cu impact direct asupra politicilor Uniunii Europene, microsfere transnaþionale care
scapã însã reglementãrilor guvernamentale. Ceea ce vrea sã spunã de fapt McCormick
este cã vor apãrea mai multe Europe: o Europã comercialã, o Europã energeticã, o Europã
a statului bunãstãrii, o Europã agricolã, o Europã preocupatã de mediul înconjurãtor etc.
În cadrul fiecãreia dintre aceste microsfere vor exista state ce vor constitui in group-ul
ºi state care vor forma out group-ul. Consecinþa va fi o Uniune Europeanã ce va tolera,
de drept ºi de fapt, discrepanþe majore de bunãstare, libertate economicã ºi protecþie so-
cialã între membrii sãi. Într-un cuvânt, Uniunea Europeanã ca stat segmentar va fi de fapt
o Uniune Europeanã cu cel puþin douã paliere politico-economice: metropolã ºi peri-
ferie. Ce fel de ordine democraticã va produce o astfel de formulã instituþionalã transna-
þionalã? Dar, înainte de orice, ce fel de proiect civilizaþional va impune o astfel de Uniu-
ne Europeanã unei Românii fractale, cu o parte necontractualã a contractului extrem de
strãvezie?

Folosesc un criteriu foarte subiectiv ºi împart în douã tabere sociologii interesaþi de
politicã. În prima categorie intrã cei care l-au citit pe Emile Durkheim. În a doua îi includ
tot pe cei care l-au citit pe Durkheim, dar care, comparativ cu primii, au receptat o nuanþã
importantã din scrierile clasicului francez. Anume cã principalul liant al solidaritãþii so-
ciale în lumea modernã este cel naþional. Altfel spus, graniþele, axiologia ºi instituþiile
majore ale societãþilor moderne sunt de fapt proiecþii ale statului-naþiune. Durkheim pare
uºor sibilinic în privinþa nuanþei de mai sus, dar cine se uitã cu atenþie la conceptul de
densitate dinamicã va constata chiar textura etnicã a acesteia. Varianta republicanã utili-
zatã de Durkheim pentru densitatea dinamicã este aceea de parte necontractualã a con-
tractului, sintagmã care a inspirat ºi titlul acestei prezentãri.

Un merit major al lucrãrii pe care o disec aici este cã pune pe tapet chestiunea pãrþii
necontractuale a contractului numit România. Prin parte necontractualã a contractului
înþeleg, alãturi de Durkheim, postamentul regulilor informale, internalizate ca doxã, ce
susþine o arhitecturã instituþionalã formalã. Acolo unde postamentul format din regulile
informale este ºubred, piramida instituþionalã formalã se prãbuºeºte. De salvat, fireºte,
se vor salva cei aflaþi în vârful acesteia. Depãºind însã discuþia metaforicã ºi uºor agaba-
riticã din punct de vedere conceptual, afirm cã acolo unde regulile informale funcþio-
neazã, existã un dram de consens, actorii sociali se percep unii pe ceilalþi ca insiders, adi-
cã participanþi la acelaºi joc, respectând aceleaºi reguli, ºi având o þintã comunã.10 Þinta
comunã a actorilor politici, cel puþin în modernitate, a fost cea naþionalã. Fireºte, aici voi
fi contrazis de sociologii din prima categorie, adicã de cei care nu doar cã pun socialul
deasupra politicului, dar care considerã totodatã cã socialul este perfect autonom în ra-
port cu politicul. Din aceastã perspectivã, singura componentã a cetãþeniei este cea so-
cialã (programe asistenþiale, pensii, salariu minim etc.), fiind ignorat atât palierul civil
(dreptul la liberã exprimare, dreptul de proprietate), cât ºi cel politic (dreptul de a alege
ºi de a fi ales, dreptul de a participa la viaþa politicã), componente ce se profileazã în ca-
drul comunitãþii politice naþionale. Inerþia euristicã de mai sus nu trebuie condamnatã,
desigur, fiindcã e în prelungirea modelor intelectuale neutralizante, care au înlocuit reli-
giosul cu politicul, politicul cu economicul, iar, mai nou, economicul cu culturalul/civi-
lizaþionalul. Dar revin la chestiunea instituþionalã, ºi afirm cã acolo unde regulile in-
formale nu funcþioneazã, actorii politici vor tinde sã perceapã diferenþele dintre ei ca
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fiind insolvabile. În astfel de ambiente instituþionale, unde rupturile sunt înþelese ca
având valoare ontologicã, adversarii politici nu se vor evalua drept concurenþi, parti-
cipanþi deci la jocul politic naþional, ci mai degrabã ca inamici, de care e bine sã te desco-
toroseºti cât mai rapid. Bineînþeles, compromisul politic este imposibil în aceste cir-
cumstanþe. Ceea ce este îngrijorãtor însã, este cã regulile formale ale jocului politic, res-
pectiv constituþia, legile electorale, procedurile de soluþionare a conflictelor etc., nu vor
fi interpretate în raport cu interesul naþional, ci în raport cu interesul de partid. Con-
secinþa obnubilãrii fundamentului informal al oricãrei contrucþii instituþionale formale
este cã, pe de o parte, ethosul contractual nu se va traduce nici în doxe ºi nici în habitu-
suri specifice, iar pe de altã parte, va asigura ocurenþa unei elite din cale afarã de prag-
matice. Subdezvoltarea ethosului contractual este monedã curentã în statele clientelare,
polarizate social, cu medii instituþionale gangrenate din pricina corupþiei, ºi caracterizate
de disfuncþionalitãþi administrative marcante. Aici, numãrul cetãþenilor formali11 este
mic. Cât priveºte elita cu conduitã pragmaticã hipertrofiatã, acþiunea politicã a acesteia
vizeazã termenul scurt (de regulã, un ciclu electoral), nu manufactureazã consens între
cetãþeni ºi instituþiile publice, dar nici între politicieni, ºi este responsabilã pentru crista-
lizarea sentimentului neputinþei colective. În sondajele de opinie, elita hiperpragmaticã
este campioana încrederilor mici, în jurul a 20%. De regulã, elita cu acest profil venti-
leazã, ca formulã identitarã, un excepþionalism negativ, de genul „ne meritãm soarta”,
duce trena ideologiilor ne-locale în propriul spaþiu politic, ºi respinge ca retrograde orice
formule de dezvoltare care propun luarea în considerare a dependenþei de traseu.12 Adicã
a carenþelor instituþionale specifice unui centru administrativ aflat la marginea imperiilor
vreme de milenii ºi care nu poate implementa rapid ºi eficient formule instituþionale ela-
borate în centrele administrative care au creat imperii.

Nu sunt deloc de neglijat secþiunile dedicate Uniunii Europene, Republicii Moldova,
erei digitale pe care o traverseazã România, revoluþiilor no face, chestiunii economice
sau aceleia religioase. Dar dintre cele ºapte etaje ale cãrþii, pe cel politic l-am gãsit cel
mai ofertant. E ºi un defect profesional aici, dar înainte de orice e palierul ce trebuie re-
novat rapid pentru ca ansamblul instituþional numit România sã se poatã înfileta eficient
într-o arhitecturã instituþionalã europeanã, a cãrei þintã identitarã este umanitatea, dar
care, deloc paradoxal, este dominatã ºi economic ºi ideologic de particularismul german.
Patriotismul constituþional al lui Habermas, ca principalã formulã ideologicã de soluþio-
nare a loialitãþilor post-naþionale, e elocvent în acest sens.13 Simultan, partea politicã pa-
re cea mai ofertantã secþiune a lucrãrii ºi pentru cã politicul pare sã fie „cauza ordinii sau
dezordinii omeneºti“.14 Dincolo de faptul cã viziunea secularã a lui Manent e în acord
cu referenþialul liberalismului clasic, secþiunea dedicatã „mecanismelor gripate ale po-
liticii româneºti“ constatã câteva dintre tarele politice majore ale României contem-
porane. Este vorba despre lipsa strategiilor pe termen lung, absenþa consensului dintre
politicieni, încrederea scãzutã a cetãþenilor în instituþiile publice, deprofesionalizarea
masivã a elitelor politice, percepþia negativã pe care profesioniºtii o au despre mediul po-
litic, ideologizarea strict formalã a partidelor locale, ca urmare a aderãrii la familiile po-
litice europene. Sunt discutate aici efectele funeste ale introducerii votului uninominal,
ca încercare ratatã de modificare a criteriilor privind selecþia elitelor. Votul uninominal
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nu doar cã a crescut nepermis costurile campaniilor electorale, ºi a crescut astfel inci-
denþa corupþiei, dar a amplificat dependenþa politicienilor de primari ºi de preºedinþii de con-
silii judeþene, a scãzut importanþa politicianului în raport cu partidul politic ºi, totodatã,
a propulsat în Parlament mai curând politicienii capabili sã aspire voturi ºi mai puþin po-
liticienii cu expertizã. Reideologizarea partidelor politice pentru evitarea traseismului
politic ºi pentru creºterea încrederii cetãþenilor în politicieni, înlocuirea votului uninomi-
nal cu votul pe liste, încercarea de minimã consensualizare a politicii autohtone, reforma
constituþionalã pentru reechilibrarea raporturilor de putere dintre instituþiile sta-tului, dar
ºi altele, sunt doar câteva dintre rãspunsurile la gâlceava politicã ce face atmosfera insti-
tuþionalã din România greu respirabilã.

Se aratã undeva cã lucrarea constituie travaliul intelectual al generaþiei ’89, al acelora
pe care prãbuºirea Zidului Berlinului i-a gãsit trecuþi de vârsta majoratului. ªi, în bunã
mãsurã, aºa este. Îndrãznesc sã spun cã diferenþele dintre, bunãoarã, generaþia 1907,
adicã generaþia lui Eliade, Cioran, Þuþea, Vulcãnescu º.a., ºi generaþia 1989 sunt substan-
þiale. ªi sunt substanþiale mai ales din perspectiva circumferinþei intelectuale a maeºtri-
lor. România post-decembristã n-a oferit tinerilor participanþi la evenimentele din de-
cembrie 1989 maeºtri precum Vasile Pârvan, Rãdulescu-Motru, Nae Ionescu, Dimitrie
Gusti, Nicolae Iorga º.a. A oferit în schimb perspective euristice de tipul orientalismului
rãsãritean, adicã modele interpretative separate complet de realitãþile instituþionale ale
României post-comuniste. Faptul cã într-un spaþiu academic încã dominat de acest pã-
gubos orientalism rãsãritean, în care producþia intelectualã legatã de România este slab
precizatã, iar ºcolile de gândire locale, cu paradigmele subsecvente, întârzie sã se pro-
fileze, se editeazã un tom despre România, ticsit cu idei reformatoare, de bunã calitate
academicã, este o reuºitã în sine. O reuºitã care demonstreazã cã partea intelectualã a
contractului numit România are nutrienþii necesari pentru a funcþiona în parametri nor-
mali. Când se va iþi ºi componenta spiritualã, iar dimensiunea politicã va deveni efi-
cientã, contractul numit România va redeveni seducãtor în primul rând pentru cetãþenii
români. Volumul de faþã e stenic nu numai prin înãlþimea academicã ºi numãrul mare de
idei pe care-l propune lectorului. E stenic graþie profilãrii unei generaþii care, dupã multã
vreme, se gândeºte la România în afara ºabloanelor tipice orientalismului rãsãritean, pre-
valent în spaþiul academic local al ultimului sfert de veac.
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