
MACHIAVELLI ªI MACHIAVELLISMUL

Între 8 ºi 10 octombrie 2009 s-au desfãºurat lucrãrile Simpozionului Internaþional New Studies
on Machiavelli. Approaches and Historiography dedicat studiilor despre viaþa, opera ºi activitatea
filosofului italian Niccoló Machiavelli. Organizarea acestui erudit eveniment ºtiinþific a avut loc
sub înaltul patronaj al Academiei Române, prin Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþio-
nale, în colaborare cu Universitatea din Bucureºti ºi cu Facultatea de ªtiinþe Politice din cadrul
aceleiaºi universitãþi.

Deschiderea lucrãrilor conferinþei a avut loc în ziua de 8 octombrie la orele 15.00 la Institutul
de Cercetãri Politice al Universitãþii din Bucureºti situat în strada Spiru Haret nr. 8. La deschiderea
lucrãrilor simpozionului au conferenþiat: prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, rectorul Universitãþii din
Bucuerºti, prof. univ. dr. Daniel Barbu, directorul Institutului de Cercetãri Politice, prof. univ. dr.
Gheorghe Lencan Stoica, în calitate de coordonator al acestui eveniment ºtiinþific, prof.univ. dr.
Ion Bulei, directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale. În aceeaºi zi au avut
loc ºi câteva intervenþii ale unor specialiºti din strãinãtate (SUA, Ungaria, Franþa, Italia, Federaþia
Rusã) ºi din România.

Prof. Enzo Baldini de la Universitatea din Torino a avut un discurs de deschidere în care a sus-
þinut importanþa acestui eveniment ºtiinþific pentru cercetarea academicã, cât ºi pentru mediul uni-
versitar interesat de problematica machiavellianã. Au mai luat parte la deschiderea lucrãrilor con-
ferinþei: prof. univ. Cristian Preda, decanul Facultãþii de ªtiinþe Politice, cercetãtor ºt. I dr. Ion Go-
ian, de la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, Luciana Ghica, lector univ. la Facul-
tatea de ªtiinþe Politice, Gianfranco Borelli, de la Universitatea din Napoli.

În seara zilei de 8 octombrie invitaþii ºi organizatorii conferinþei s-au deplasat în staþiunea tu-
risticã Sinaia, unde au continuat discuþiile pe diferite teme. Vineri, 9 octombrie 2009, lucrãrile con-
ferinþei s-au desfãºurat în sala de conferinþe a Universitãþii din Bucureºti situatã în cartierul Cum-
pãtu din Sinaia. Lucrãrile au fost moderate în prima parte de cãtre prof. dr. Gheorghe Lencan Stoi-
ca ºi au prezentat comunicãri ºtiinþifice, printre alþii: Enzo Baldini — Aspects théoriques du ma-
chiavélisme, Ion Bulei — Le machiavélisme dans la politique de la Roumanie moderne, Genaro
Maria Barbuto — Le écrits de Guicciardini sur le discours de Machiavel.

În a doua parte a susþinerii comunicãrilor a moderat prof. dr. Enzo Baldini de la Universitatea
din Torino. Au prezentat comunicãri, printre alþii: Gianfranco Borelli (Napoli) — La signification
de la notion de plebe dans la pensée politique de Machiavel, Luciana Ghica (Bucureºti) — Un
maitre destine a l’oubli? Les références à Machiavel et à ses travaux dans la pensée contem-
poraine, Luigi Mascili Migliorini (Napoli) — Machiavel et Ibn Khaldun, Iacob Soll (New Jersey)
—Méthodologie d’étude du machiavélisme, Gabriel Sebe (Bucureºti) —Machiavélisme: une per-
spective d’innovation socio-politique, Thyerry Ménissier (Grenoble) — Machiavel, machiavé-
lisme et secret à l’âge moderne et contemporaine.

Discuþiile au continuat pe diferite teme seara la cinã ºi au fost identificate câteva intenþii de
colaborare pe viitor în ceea ce priveºte preocupãrile ºtiinþifice abordate. Sâmbãtã, 10 octombrie,
lucrãrile conferinþei au fost conduse de cãtre prof. dr. Gianfranco Borelli; au prezentat: Gheorghe
Lencan Stoica (Bucureºti) — Gramsci chercheur de l’opéra Machiavelli, Mark Youssim
(Moscova) — Machiavélisme en Russie: Stalin et Machiavel, Toma Roman (Bucureºti) — Échos
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des écrits de Machiavel dans les ouvrages de Caragiale, Ion Goian (Bucureºti),Machiavel et ma-
chiavélisme dans la culture roumaine, Ana Bazac (Bucureºti) — De Machiavel a Althusser. Partea
a doua a lucrãrilor a fost condusã de cercet. ºt. I dr. Ion Goian, care a moderat lucrãrile mai multor
cercetãtori, printre care menþionãm pe: William Connel (New Jersey) —Machiavel et la tradition
florentine de L.B. Alberti, prof. dr. Raisa Radu (Academia de Studii Economice Bucureºti), Mihai-
Alin Gherman (Alba Iulia) — Le machiavélisme en Transylvanie, entre les 16-18 ème siècles.
Dupã dezbaterile care au avut loc în urma prezentãrii comunicãrilor ºtiinþifice au urmat mai multe
prezentãri de carte ale autorilor: Ion Goian, Machiavelli enigmaticul, Publishing ISPRI, 2009,
Gheorghe Lencan Stoica, Machiavelli filosofo della politica, La Citta del Sole, Napoli, 2003,
Cristina Ion, La Politique de Machiavel: Art de la Guerre ou art de la paix?, Bucarest, Edition
dell’Academie Roumaine, 2008.

Susþinerea comunicãrilor ºtiinþifice a avut loc în limbile francezã, italianã ºi englezã. Partea a
doua a zilei de 10 octombrie a fost rezervatã unei excursii de documentare la complexul muzeal
Peleº, dupã care a fost vizitat castelul Bran ºi mai apoi excursia a continuat cu vizitarea oraºului
Braºov ºi a principalelor obiective turistice din urbe. Seara a urmat un dineu la care au luat parte
toþi invitaþii la conferinþã, ocazie cu care s-au discutat mai multe proiecte ºtiinþifice ce urmeazã a
fi derulate în viitor.

Conferinþa care a avut loc la Sinaia a fost o reuºitã din toate punctele de vedere ºi a marcat o
nouã tendinþã de cercetare ºtiinþificã în ceea ce priveºte domeniul filosofiei politice, în general, ºi
cel care se ocupã de viaþa ºi opera lui Niccoló Machiavelli, în special. Au fost proiectate alte ma-
nifestãri pe aceeaºi direcþie de cercetare care vor avea loc în diferite þãri din Europa ºi, probabil,
din America.

Enache Tuºa

ROMÂNIA ªI STATUTUL EUROPEAN AL MOLDOVEI

La 16 noiembrie 2009, Aula „I.H. Rãdulescu“ a Bibliotecii Academiei Române a gãzduit dez-
baterea cu tema Republica Moldova între vecinãtatea eternã ºi integrarea europeanã, organizatã
de Institutul European din România în colaborare cu Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Interna-
þionale alAcademiei Române ºi cu sprijinul Fundaþiei Paneuropa ºi al Bibliotecii Academiei Române.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul reprezentanþii organizatorilor, prof. univ. dr. Ion
Bulei, directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, ºi
Gabriela Drãgan, directoarea Institutului European din România, Efim Chilari, însãrcinat cu afa-
ceri a.i., ministru-consilier, Ambasada Republicii Moldova în România, ºi Raluca Anghel, director
al Diviziei Cooperare cu Republica Moldova din Ministerul Afacerilor Externe al României. Pro-
fesorul Ion Bulei a mulþumit numeroºilor participanþi pentru interesul arãtat faþã de aceastã temã
ºi i-a felicitat pe studenþii ºi doctoranzii care au avut iniþiativa organizãrii dezbaterii, ca ºi pentru
interesul faþã de problema româneascã, în general. În acelaºi timp, directorul ISPRI ºi-a exprimat
speranþa ca prin acest tip de conferinþe sã se gãseascã rãspunsuri la întrebãri precum: încotro, Re-
publica Moldova? Rãmâne în vecinãtate sau se integreazã în UE? În acest sens, profesorul Bulei
l-a întrebat pe viceprim-ministrul Republicii Moldova, Ion Negrei, dacã domnia sa considerã cã
apropierea faþã de UE este condiþionatã de renunþarea la politica antiromâneascã. Rãspunsul dom-
niei sale a fost cã politica antiromâneascã a îndepãrtat Chiºinãul de UE ºi, prin schimbarea acestui
mesaj, Republica Moldova se va apropia mai mult de România ºi de UE.

Directoarea IER, Gabriela Drãgan, ºi-a exprimat încrederea cã astfel de evenimente vor deter-
mina mai buna cunoºtere a realitãþilor din Republica Moldova ºi din România ºi o adaptare a po-
liticilor lor în spiritul integrãrii europene. Pentru a întãri hotãrârea Republicii Moldova de inte-
grare în structurile europene, ambasadorul Efim Chilari a arãtat cã þara sa va încerca sã valorifice
toate posibilitãþile oferite de Parteneriatul Estic ºi, în consecinþã, la 12 ianuarie 2010 va începe ne-
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gocierile cu UE în privinþa liberalizãrii vizelor ºi a liberului schimb. Ministrul-consilier al Repu-
blicii Moldova a mai adãugat cã obiectivul þãrii sale în cadrul Parteneriatului Estic este de a trans-
forma Republica Moldova într-o „poveste de succes“ ºi rolul României este determinant în pro-
cesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Directoarea Diviziei de Cooperare a României cu
Republica Moldova, Raluca Anghel, a apreciat cã aceastã conferinþã are loc la momentul oportun
întrucât Republica Moldova se aflã, în acest moment, „la o rãscruce de drumuri“, pentru cã peste
douã luni vor începe negocierile pentru semnarea Acordului de Asociere cu UE. Domnia sa a mai
adãugat cã este un moment favorabil dezvoltãrii relaþiilor României cu Republica Moldova, iar
una dintre prioritãþile României în materie de politicã externã ar trebui sã fie susþinerea Republicii
Moldova în demersul de a deveni stat membru al UE. În încheiere, Raluca Anghel a mai adãugat
cã România face, în acest moment, demersuri pentru a ajuta din punct de vedere financiar Repu-
blica Moldova, stat care este lovit din plin de criza economicã.

Prima sesiune a dezbaterii, Geopolitica tranziþiei de la est la vest, a fost deschisã de Ion Ne-
grei, doctor în istorie, viceprim-ministru al Republicii Moldova, care a considerat cã în aceastã eta-
pã Republica Moldova este un stat aflat în cãutarea propriei identitãþi. Destrãmarea URSS ºi cãde-
rea regimului totalitar comunist au pus o amprentã aparte asupra destinului Republicii Moldova
întrucât între Republica Moldoveneascã ºi Republica Moldova, noul stat democrat din 1991, a exi-
stat o discontinuitate. Prin urmare, avem de-a face cu douã entitãþi politice diferite, iar Republica
Moldova nu reuºeºte sã se afirme pe deplin ca stat suveran, fapt demonstrat ºi dupã alegerile din
aprilie 2009. Atunci s-a vãzut, încã o datã, cã þara înregistreazã mari carenþe în privinþa respectãrii
drepturilor omului ºi statului de drept. În continuare, viceprim-ministrul a prezentat cele douã per-
spective antagonice asupra viitorului þãrii. Prima vizeazã dezvoltarea statului moldovenesc mo-
dern printr-o atitudine antiromâneascã ºi antioccidentalã. Vorbitorul a considerat cã moldove-
nismul proclamat ca ideologie de stat odatã cu venirea comuniºtilor a adus mari prejudicii statului
de drept ºi a înrãutãþit relaþiile cu România. Federalizarea Republicii Moldova în mai multe entitãþi
„vine din Rãsãrit“ cu scopul de a îndepãrta Republica Moldova de valorile europene. A doua ati-
tudine constã în reînnodarea relaþiilor cu România ºi integrarea Republicii Moldova în UE. În opi-
nia viceprim-ministrului Negrei, moldovenismul izolaþionist nu ar aduce Republicii Moldova be-
neficii ºi ar trebui scos de pe agendã pentru a fi deschise porþile integrãrii europene. Prin urmare,
actualul guvern doreºte deblocarea relaþiilor cu România ºi normalizarea acestora. În întâmpinarea
acestei dorinþe a fost semnatã Convenþia de Mic Trafic la Frontierã, acord prin care peste un milion
de moldoveni au cãpãtat dreptul de a intra pe teritoriul românesc ºi prin care românii pot intra liber
pe teritoriul Republicii Moldova. Viceprim-ministrul Ion Negrei a adãugat cã în faþa Republicii
Moldova se deschide perspectiva eliminãrii statutului de eternã vecinãtatate ºi a apariþiei perspec-
tivei integrãrii în UE. Domnia sa a mai adãugat cã Republica Moldova face parte din Europa ºi cã
prin sprijinul României aceastã perspectivã poate deveni realitate.

Oleg Serebrian, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, s-a referit la situaþia ac-
tualã în care se aflã Republica Moldova ºi în legãturã cu care predominã „sentimentul de fali-
ment“. Vorbitorul a încercat sã rãspundã unor întrebãri precum: este Republica Moldova un proiect
falimentar? Existã ºanse de recuperare? În opinia domniei sale, sentimentul falimentului se re-
gãseºte la mai multe niveluri ºi sub diferite forme. Sentimentul falimentului economic este deter-
minat de faptul cã dintre toate statele Europei, Republica Moldova a evoluat, dupã anul 1991, cel
mai puþin din punct de vedere economic, înregistrându-se o involuþie economicã în raport cu în
anul 1988, când nivelul de trai din Republica Moldova era mai ridicat decât în România sau Bul-
garia. Dupã anul 1991, majoritatea întreprinderilor s-au închis, statul confruntându-se cu problema
depopulãrii, cauzatã atât de puternica emigrare a moldovenilor peste hotare, cât ºi de exodul mol-
dovenilor cãtre capitala care a devenit suprapopulatã. Sentimentul falimentului politic este datorat,
în mare mãsurã, clasei politice ºi frecvenþei cu care se schimbã partidele politice. Sondajele de opi-
nie publicã demonstreazã lipsa de încredere a cetãþenilor în capacitatea liderilor politici de
rezolvare a impasului în care se aflã Republica Moldova. Mai mult decât atât, pentru mulþi cetãþeni
moldoveni singura persoanã care poate scoate þara din crizã este Vladimir Putin. Un alt factor po-
litic ce indicã falimentul politic îl reprezintã problema transnistreanã. De asemenea, la crearea unui
asemenea sentiment concurã imixtiunea mediaticã practicatã intens de Rusia. Sentimentul fali-
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mentului psihologic sau moral este determinat de perceperea Republicii Moldova „nu ca stat“ („În
Republica Moldova ca stat nu crede nimeni, indiferent cã este vorba de moldoveni, ruºi, ucrainieni
sau de gãgãuzi“), ci, în condiþiile existenþei „problemei transnistrene“, drept „conglomerat de uni-
tãþi“. Moldovenii care se identificã cu românii vãd ca soluþie alipirea de România, cei care se iden-
tificã cu ruºii vãd Moscova ca fiind vectorul dupã care ar trebui sã se ghideze. În plus, discursul
clasei politice din timpul campaniei electorale oferã mai curând o abordare geopoliticã decât una
politicã. Nu existã responsabilitate politicã în Republica Moldova, iar sentimentul este acela cã
destinul Republicii Moldova ar trebui sã depindã fie de Moscova, fie de UE sau de Bucureºti. Poli-
tologul moldovean a formulat câteva întrebãri retorice: ce înseamnã Transnistria ºi care sunt li-
mitele sale geografice? A fãcut România mult sau puþin pentru sprijinirea Republicii Moldova?
Implicarea Moscovei în Republica Moldova este prea mare sau a UE este prea timidã? Oleg Sere-
brian a îndemnat România sã sprijine moral, economic ºi politic Republica Moldova ºi sã joace
rolul de „doctor“ pentru tratarea problemelor ei.

Moderatorul primei sesiuni a conferinþei, profesorul Ion Bulei, a adãugat cã este dificil de gãsit
o responsabilitate ºi de stabilit o politicã de clarviziune în problema Republicii Moldova.

În continuare, Ion Varta, doctor în istorie, Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de
ªtiinþe a Moldovei, a prezentat o incursiune în istoria Republicii Moldova, consideratã necesarã
pentru analiza opþiunilor proest ºi provest pe care le are Republica Moldova în acest moment.
Domnia sa a considerat anul 1711 ca un an de referinþã pentru destinul Republicii Moldova, an în
care Dimitrie Cantemir a pãrãsit Republica Moldova. Odatã cu acel moment a avut loc marele
exod al moldovenilor cãtre Rusia. În acelaºi secol XVIII, Republica Moldova constituia un impor-
tatnt grânar pentru ruºi. Ion Varta a amintit publicului cã perioada cea mai beneficã din istoria Re-
publicii Moldova a fost cuprinsã între anii ’30 ºi ’40 ai secolului XIX, când Basarabia era orientatã
cãtre valorile occidentale. În aceºti puþini ani favorabili, þara a realizat, între altele, o reformã
agrarã ºi una a educaþiei (învãþãmântul primar a devenit obligatoriu).

Dan Dungaciu, sociolog, cercetãtor al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al
Academiei Române, a precizat la începutul prezentãrii sale cã va vorbi despre aspiraþii întrucât
considerã cã problema Republicii Moldova trebuie situatã între aspiraþiile interne ºi evoluþiile in-
ternaþionale. Cheia de înþelegere a istoriei recente a þãrii ºi a situaþiei sale interne este datã de eve-
nimentele ce au avut loc în anul 2007, când, pentru prima datã, opoziþia a câºtigat alegerile, iar
noul preºedinte ales, Vladimir Voronin, a renunþat la parteneriatul politic ºi a trecut la rãzboiul po-
litic. Dan Dungaciu a considerat cã între marile dileme actuale ale Republicii Moldova se numãrã
dilema constituþionalã, generatã de „ºubrezenia Constituþiei þãrii“. În anul 2000, din republicã se-
miprezidenþialã, Republica Moldova a devenit republicã semiparlamentarã, schimbând ºi sistemul
de vot. Paradoxal este faptul cã, deºi preºedintele este votat ºi ales de Parlament, are încã prero-
gativele unui preºedinte ales de popor. O altã mare dilemã a fost consideratã cea a partidelor din
coaliþie, determinatã de faptul cã, în acest moment, în Republica Moldova nu existã preºedinte, iar
amânarea alegerii unuia poate fi nelimitatã. Dan Dungaciu a prezentat câteva perspective asupra
acestui fond de dileme. Una dintre ele vizeazã acordul semnat de Republica Moldova cu FMI.
Acest acord practic blocheazã o dezvoltare economicã pentru Republica Moldova, iar moldovenii
nemulþumiþi de situaþia actualã vor protesta, lucru ce nu va face decât sã întãreascã aspiraþiile in-
terne. A doua perspectivã este cea legatã de Tratatul de la Lisabona, care va intra în vigoare în 2014
ºi va muta accentul deciziei politice înspre Europa Vesticã. O altã perspectivã de care a vorbit cer-
cetãtorul este cea legatã de Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE. Republica Moldova
mai are de aºteptat cel puþin 12 ani pentru statutul de membru al UE, iar liberalizarea vizelor nu-i
ajutã pe tinerii moldoveni sã lucreze în strãinãtate, ci doar sã cãlãtoreascã. Prin urmare, „unionis-
mul inimii“ din anii ’90, bazat pe istorie, s-a transformat în „unionismul minþii“, profund prag-
matic, bazat pe viitor ºi pe prosperitate. O altã perspectivã pe care a amintit-o vorbitorul a fost cea
legatã de fenomenul „spiralei tãcerii în privinþa problemei transnistrene“. În finalul prezentãrii
sale, Dan Dungaciu a considerat cã printre cele mai importante probleme actuale ce vizeazã relaþia
România–Republica Moldova este cea a duratei în care România va fi þarã de frontierã pentru
Republica Moldova ºi Ucraina ºi a sensului asumãrii de cãtre România a Parteneriatului Estic.

Adrian Cioroianu, doctor în istorie, profesor la Universitatea din Bucureºti, ºi-a axat expune-
rea pe relaþia Republicii Moldova cu UE. În opinia sa, nu se poate pune problema ca cetãþenii Re-
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publicii Moldova sã nu fie parte a Europei geografice, deºi contextul pentru integrarea Republicii
Moldova în UE este actualmente nefavorabil. Motivele acestei situaþii au fost considerate, pe de o
parte, faptul cã dupã anul 2005 Vladimir Voronin nu a fãcut nimic pentru îmbunãtãþirea relaþiei cu
UE ºi cu România ºi, în al doilea rând, faptul cã NATO nu se va mai extinde cãtre est. În plus,
Constituþia Republicii Moldova ar trebui modificatã atât în ceea ce priveºte problema transnis-
treanã, cât ºi în privinþa problemei neutralitãþii. La acestea trebuie adãugat faptul cã Rusia va face
tot ce poate pentru ca Republica Moldova sã nu se apropie de UE.

Cu toate astea, având în vedere cã Parteneriatul Estic al UE este primul semn oficial, formal
care s-a fãcut în direcþia europeanã, partidele de la Chiºinãu trebuie sã-ºi gãseascã corespondent
în marea familie a partidelor din UE pentru a se putea apropia de Bruxelles. Adrian Cioroianu a
considerat cã se întrevede o reformã lungã ºi dureroasã pentru Republica Moldova.

Gabriela Drãgan, director general al Institutului European din România, a moderat cea de-a
doua sesiune a dezbaterii, Politici europene ºi cooperare economicã regionalã, care a fost deschisã
de Victor Þvircun, doctor în istorie, director al Institutului pentru Integrare Europeanã ºi ªtiinþe
Politice al Academiei de ªtiinþe a Moldovei. Cuvântul sãu a vizat opþiunea politicã a Republicii
Moldova de dupã 1991 ºi procesul de miºcare a „pendulului politic moldovenesc între est ºi vest“.
Cercetãtorul moldovean a asemãnat Republica Moldova cu un copil, rãmas orfan dupã des-
trãmarea URSS, ºi a considerat cã þara are o structurã artificialã, lipsitã de conþinut, ca rezultat al
conducerii sale de-a lungul mai multor decenii de la Moscova ºi al faptului cã pe plan intern nu s-a
creat o elitã politicã. Miºcarea „pendulului politic moldovenesc“ dupã 1991 ºi schimbarea direc-
tiei sale de la vest la est ºi invers a fost în funcþie de partidele politice aflate la guvernare. Victor
Þvircun a susþinut cã organizarea economiei naþionale a Republicii Moldova ar trebui sã constituie
o prioritate în strategia politicã de dezvoltare a þãrii, iar maladia corupþiei, ce se regãseºte atât pe
verticalã cât ºi pe orizontalã, ar trebui sã fie neapãrat eradicatã.

Cristian Ghinea, politolog, director al Centrului Român pentru Politici Europene, s-a referit în
prezentarea sa la modul în care este perceputã Republica Moldova la Bruxelles, anume ca fiind
„puþin vizibilã“ ºi, în mãsura în care este vãzutã, apare „prin lentila Federaþiei Ruse“. În opinia sa,
Republica Moldova ar trebui sã fie pregãtitã din punct de vedere tehnic pentru a deveni membru
al UE. Deºi, în acest moment, UE nu vrea sã supere Rusia în problema Chiºinãului, geopolitica se
schimbã ºi trebuie sã se insiste ca Republica Moldova sã fie vizibilã la Bruxelles. În privinþa cre-
dibilitãþii calitãþii României de avocat pentru cauza Republicii Moldova în Europa, Cristian Ghi-
nea a considerat cã Bucureºtiul nu este credibil în aceastã posturã, întrucât în aceastã problemã nu
existã o comunicare foarte bunã a României în UE. Cu toate acestea, domnia sa a afirmat cã Ro-
mânia este singura þarã care poate fi avocatul Republicii Moldova în Europa.

Sergiu Panaite, director al Programului Bridging Moldova, Fundaþia Soros România, coautor,
împreunã cu Cristian Ghinea, al cãrþii Moldova. La rãscruce, a arãtat cã anumite instituþii ale sta-
tului sunt create în scopul de a controla unele activitãþi. Republicii Moldova i s-a cerut de cãtre UE
reforma justiþiei, separarea puterilor în stat, respectarea drepturilor omului, eradicarea corupþiei,
iar implementarea legislaþiei a fost punctul sãu cel mai slab. Dupã pãrerea lui Sergiu Panaite, în
acest moment existã douã planuri pentru Republica Moldova: primul este planul maximalist ce
presupune promovarea unor reforme rapide ºi includerea Republicii Moldova în Balcanii de Vest,
al doilea plan, cel minimalist, presupune ca Republica Moldova sã beneficieze de avantajele Par-
teneriatului Estic al UE. Caracterizarea pe care a fãcut-o cãrþiiMoldova. La rãscruce a fost cea de
radiografie a democraþiei de la Chiºinãu aºa cum s-a vãzut ea în perioada dintre cele douã scrutinuri.

Ultima prezentare a dezbaterii a fost susþinutã de conf. univ. dr. Ghenadie Ciobanu, de la Aca-
demia de Studii Economice din Republica Moldova, care a analizat din perspectivã economicã Re-
publica Moldova de dupã 1991. În opinia domniei sale, procesul de privatizare a constituit o ade-
vãratã problemã pentru Republica Moldova, la ea adãugându-se eºecul infrastructurii pieþei de ca-
pital, ce s-a dorit o copie a modelului ceh, multitudinea societãþilor pe acþiuni fictive, volumul ma-
siv al tranzacþiilor în domeniul asigurãrilor. Profesorul Ghenadie Ciobanu a considerat cã emigra-
rea masivã a populaþiei moldovene cãtre Rusia ºi vest este datoratã problemelor economice majore
ale Republicii Moldova.

Numeroasa participare ºi amploarea discuþiilor ce au urmat celor douã sesiuni au reflectat inte-
resul deosebit pentru tema relaþiilor româno-moldovene ºi pentru evoluþia statutului european al
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Republicii Moldova ºi, deopotrivã, direcþiile de analizã ºi de conlucrare ale exponenþilor acade-
mici, politici ºi diplomatici în acest sens.

Oana-Alexandra Simion
PARTICIPARE ªI PASIVITATE POLITICÃ

ÎN SISTEMUL DEMOCRATIC

Conferinþa susþinutã la 25 noiembrie a.c. de Lorena Pãvãlan Stuparu, cercetãtor principal la In-
stitutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, a lansat ºi susþinut ºtiinþific premisa cã esenþa
democraþiei o constituie participarea cetãþenilor la viaþa politicã, sprijinitã ºi „hrãnitã“ de respon-
sabilitatea ºi libertãþile sociale ºi politice cetãþeneºti. Argumentarea s-a axat pe trei dimensiuni
principale: concepþiile participative ale cetãþeniei, relaþia dintre participare ºi emoþie politicã ºi
relaþia dintre participare ºi cultura civicã.

În ceea ce priveºte concepþiile participative ale cetãþeniei, cercetãtoarea a luat în considerare
actualele concepþii, racordate la importanþa deliberãrii în jocul politic, propunând ca repere teore-
tice studiile lui Benjamin Barber, Philippe Braud, Pierre Rossanvalon sau Pierre Manent, stabilind
politic, istoric ºi filosofic faptul cã participarea cetãþenilor în jocul electoral (fie ea participare di-
rectã sau indirectã) constã în suma comportamentelor sociale cultivate în Cetate, adicã într-o co-
munitate umanã organizatã dupã anumite norme ºi principii. Pe traseul ideilor lui Stuart Langton,
Lorena Pãvãlan Stuparu a suprapus participarea cetãþeneascã participãrii politice, considerând cã
primul termen este preferabil celuilalt, fiind unul preponderent normativ, încãrcat de noi valenþe
ale noþiunii de cetãþean. În ciuda confuziei pe care un atare termen (participarea politicã) o pro-
voacã în studiile de specialitate ºi în realitatea democraticã, elementele conºtiente ale participãrii
cetãþeneºti ºi coexistenþa cu ceilalþi devin marca ipostazei individului ca actant politic ºi social ce
are dreptul sã participe la exerciþiul participãrii politice (ca membru al corpului învestit cu autori-
tate politicã, ori ca alegãtor al membrilor unui astfel de corp).

Al doilea palier al analizei a adus în prim-plan imaginea cetãþeanului spectator, lãsând vulne-
rabil termenul de participare cetãþeneascã la presiunea factorului emoþional, element care justificã
acþiunea ºi implicarea cetãþeneascã, participarea electoralã, subsumate în ceea ce Mill numea „o
ºcoalã a spiritului public“.

A treia dimensiune a teoretizãrii a urmat observaþia lui Comte, plasând originea ºi legitimitatea
puterilor într-un spaþiu binecunoscut autoarei, acela al hermeneuticii politice, considerând cã ju-
decata fiecãrui „spectator“ ar trebui sã se traducã periodic prin vot, prin aprobare sau blamare, prin
implicare ºi participare.

Lorena Pãvãlan Stuparu a plasat disponibilitãþile de cooperare, critica constructivã ºi toleranþa,
dar ºi forþa de convingere, fermitatea, perseverenþa, încrederea în sine ºi în valorile promovate în
„cofrajul“ ideatic pe care Gabriel Almond ºi Sidney Verba îl aproximau prin „calitãþi ale carac-
terului democrat“ sau „culturã civicã“. Depãºind un cadru de facturã strict modernã, analiza ape-
leazã la noþiuni cum ar fi „ego deschis“ (Laswell), inclusiv în faþa provocãrilor emoþionale, într-un
timp diferenþiat în funcþie (ºi) de opþiunile/constrângerile subtile ale activitãþii simbolice.

Conferinþa a adus în prim-plan bivalenþa spaþiului emoþional ºi raþional în care este implicat
cetãþeanul, evitând acordarea definitivã într-un spaþiu conceptual bine determinat al atributului de
împlinire sau neîmplinire a sensului participativ, prin participare exageratã sau absenteism masiv
(în acest context, referirea la spaþiul românesc devenind un argument pentru ceea ce înseamnã de-
clinul participãrii sau slaba participare la acþiunea electoralã).

Profesorul Ion Bulei, directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, a des-
chis dialogul: o provocare la dezbateri pe marginea implicaþiilor teoretice actuale ale participãrii
ºi pasivitãþii politice, plasând în prim-planul dezbaterilor incertitudinile ºi ezitãrile participãrii în
democraþie, întrebându-se cât de benefic sau de dãunãtor pot fi un activism exagerat sau un pa-
sivism extrem.

Bogdan Popescu a subliniat ideea de a nu reduce participarea politicã la aceea reprezentatã de
vot, în contextul în care participarea contemporanã este diseminatã în acþiuni fãrã ecou imediat
(apelul la telematicã, participarea prin intermediul Internetului — Facebook, Twitter). Rudolf

6 VIAÞA ªTIINÞIFICÃ / MISCELLANEA 124



Dinu a considerat aceastã formã indirectã de participare politicã drept un stimul, un input, într-un
sistem de comunicare devenit autosuficient.

Preocupat de implicaþiile istorico-politice ale fenomenului, Florin Müller a direcþionat discuþia
cãtre aspectele consacrate ale relaþiei participare-putere politicã, readucând în atenþie probleme
precum: elitism ºi circulaþia elitelor, raþionalitatea actului decizional închis, grup de interese. Ga-
briela Tãnãsescu a considerat cã tema conferinþei viza participarea cetãþeneascã, inclusiv la nivelul
spaþiului public, ºi nu decizia politicã la vârf. Bogdan Popescu a propus în acest context al discuþiei
reglementarea instituþiei de lobby în România, cu importanþa sa în fluidizarea ºi transparentizarea
participãrii politice. Cristinel Pantelimon a abordat problema din perspectiva imposibilitãþii parti-
cipãrii totale, idee comentatã de Cristian-Ion Popa în sensul imposibilitãþii participãrii directe ºi
totale, ideal inaccesibil în societãþile actuale, diferite de democraþiile antice ale comunitãþilor de
mici dimensiuni. În societãþile complexe actuale, democraþia reprezentativã a luat locul demo-
craþiei directe ca formã a participãrii politice (deºi tot astãzi republicanismul susþine posibilitatea
ºi obligativitatea unei participãri cetãþeneºti cât mai largi).

Pentru Viorella Manolache o atare problematicã se cere revãzutã din perspectiva filosofiei po-
litice postmoderne, prin apelul la ceea ce Habermas numea „asociaþii comunicaþionale“, recipro-
citatea provocând efecte participative în sensul cã membrii acestor asociaþii pot sã-ºi controleze
reciproc contribuþiile pe care le aduc în interacþiune. Polisul contemporan ºi-a modificat structura
de rezistenþã, ºi-a diluat centrul ºi ºi-a reactivat periferiile, cetãþenii nefiind altceva decât neotri-
buri cu existenþã episodicã — model dominant de expresie antistructuralã ºi de sociabilitate, ca
atare. Plasându-se în afara bornelor fixe ale participãrii strict electorale, fenomenul îi apare Hen-
rietei Aniºoarei ªerban pliat pe teoriile postmoderne care vãd cetãþeanul un „subiect multiplex“,
iar participarea, un model acþional multifaþetat, extins pânã la forme de intersectare (cu parti-
ciparea socialã, culturalã, economicã) ºi care declanºeazã mecanismele unei acþiuni politice mai
mult sau mai puþin conºtiente de aceastã extindere a domeniului participãrii, prin asociaþii, ONG-uri,
petiþii online, miºcãri spontane etc. — participare care poartã (ºi) politic însemnele globalizãrii.

Pentru Constantin Nica, participarea electoralã reprezintã forma cea mai clarã prin care cetã-
þenii intrã în contact cu universul puterii politice, iar în acord cuAristide Cioabã, participarea poli-
ticã este disputatã de presiunea puterii locale ºi centrale, angajare care presupune niveluri diferite
ºi ierarhizate de competenþe, un spectacol diferit, ca loc comun al mizelor împãrþite.

Raporturile subiectului uman cu politicul, efectele psihologice, sociale, politice, emoþionale
ale participãrii ºi pasivitãþii politice în sistemul democratic au fost interpretate de Lorena Pãvãlan
Stuparu ca instrumente acþionale ºi retorice creatoare de „rãspuns“ politic, iar reconsiderarea prac-
tico-filosoficã a conceptelor de participare ºi reprezentare au fost considerate „probleme ale demo-
craþiei“ în care mecanismele generãrii ºi ale funcþionãrii implicãrii reciproce nu mai constituie ele-
mente exterioare ºi distincte de practicã politicã, acestea reprezentând, dimpotrivã, factori consti-
tutivi ai noului spectacol participativ.

Henrieta Aniºoara ªerban
Viorella Manolache
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