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Citez aici deviza Europei pentru a introduce dezbaterea unei cãrþi: Dan Dungaciu, Ele-
mente pentru o teorie a naþiunii ºi naþionalismului (Bucureºti, Editura ISPRI, 2012, 324 pp.).

Într-adevãr, potrivit avertizãrii preliminare ferme a autorului, lucrarea nu este ºi, ca
atare, nu trebuie înþeleasã ca o prezentare a unor teorii „naþionaliste“, româneºti ºi strãi-
ne, potrivnice sau sceptice faþã de prezentul ºi viitorul Uniunii Europene (p. 10). Lucra-
rea profesorului Dan Dungaciu este rezultatul unui efort explicativ-comprehensiv de
mare amplitudine, care convoacã ºi supune evaluãrii critice marile teorii sociologice ºi
antropologice, moderne ºi contemporane dedicate problematicii identitar-naþionale, de-
gajând totodatã, într-un plan secund, „prolegomenele unei teorii a naþiunii ºi a naþiona-
lismului“ (p. 10).

Lucrarea este alcãtuitã dintr-un Preambul: „Criza identitarã europeanã ºi criza teori-
ilor identitare — Ideea de naþiune la începutul secolului XXI“ — ºi trei mari capitole
tematice: „Modernitate ºi naþiune“ (I), „Naþiunea ºi provocãrile (post)modernitãþii“, (II)
„Europa, naþiunea ºi postmodernismul (III).

Rândurile de faþã au un obiectiv destul de limitat — acela de a expune ºi a propune
dezbaterii academice româneºti cadrul conceptual general, teoretic ºi metodologic, pre-
cum ºi anumite concluzii dezvoltate în aceastã carte de reputatul autor în sfera proble-
maticii naþiunii, naþionalismului ºi a relaþiilor internaþionale, în general.
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În analiza procesului istoric actual al integrãrii sau unificãrii continentale, efortul au-
torului de a gãsi echilibrul just sau unitatea în multiplicitate este imediat sesizabil în uti-
lizarea recurentã a unei expresii plastice: a vorbi despre identitatea europeanã fãrã a vor-
bi despre identitatea naþionalã este ca ºi cum „ai bate din palme cu o singurã mânã“ (p. 19).
În definitiv, dinamica, precum ºi sincopele sau „impasurile“ procesului sunt determinate
în mod hotãrâtor de modul în care decidenþii politici ai statelor naþionale participante iz-
butesc (sau eºueazã) sã gestioneze normativ ºi instituþional raportul identitar naþional-
european. „Pentru cel care urmãreºte fenomenul îndeaproape“, afirmã în mod progra-
matic Dan Dungaciu, „miza aceasta nu este economicã, nici socialã sau chiar pur poli-
ticã: miza majorã a integrãrii europene este cea identitarã (politico-culturalã)“ (p. 20).

Urmându-l pe Anthony D. Smith, autorul prezintã trei mari interogaþii care preocupã
mediile academice europene, ºi nu numai: 1) natura naþiunii ºi naþionalismului (acesta
din urmã fiind înþeles deopotrivã ca sentiment ºi ideologie politicã — p. 38); 2) originea
lor — anticã, medievalã sau modernã; 3) rolul lor în stãrile ºi în schimbãrile istorice ºi
societale actuale (p. 30).

Iar rãspunsurile tipice sunt organizate antitetic astfel: 1) disputa organicism vs. vo-
luntarism asupra apariþiei ºi statutului ontic al naþiunilor — proprie secolelor XVIII-XIX
— resuscitatã ºi resemnificatã astãzi în termenii dihotomiei primordialism vs. instru-
mentalism; 2) perenialismul vs.modernismul naþiunii ºi naþionalismului; ºi 3) constructi-
vismul social vs. perspectiva etno-simbolicã asupra trecutului, prezentului ºi viitorului,
reale sau „inventate“ ale naþiunilor ºi naþionalismelor.

Din aceastã dezbatere multisecularã, se contureazã astãzi câteva teorii macrosociolo-
gice declarate concurente, alternative, dar în bunã mãsurã complementare:

Modernismul— este în mare mãsurã tributar teoriei radicale a lui Karl Marx. Statele
naþionale (sau „burgheze“) sunt creaþii moderne, apãrute ca urmare a dezvoltãrii capita-
lismului, proces istoric de mare anvergurã care a cuprins întregul continent european,
dislocând, adesea în mod brutal, mase enorme de þãrani europeni din „idioþia vieþii de la
þarã“ pentru a-i arunca în „apele îngheþate ale calculului egoist“ al capitalismului primi-
tiv practicat în marile oraºe, devenite centre industriale ºi comerciale.

O versiune mai moderatã a modernismului, în care dimensiunea socio-culturalã este
preeminentã faþã de economie, este ilustratã astãzi de Ernest Gellner, potrivit cãruia sta-
tele-naþiuni sunt derivate necesare ale apariþiei epocii moderne, industriale. Dar încã în
secolul al XIX-lea sociologul german Ferdinand Tönnies argumenta cã societatea naþio-
nalã modernã nu este „nici (numai) comunitate, nici (numai) societate, ci un melanj unic
între cele douã, respectiv — cu o definiþie oximoronicã — o «comunitate de cetãþeni»“
(p. 13). Într-adevãr, meritul durabil al teoriei lui Tönnies este acela cã, prin abordarea ti-
pologicã ºi comparativ-istoricã a celor douã feluri de asociaþii umane — Comunitatea ºi
Societatea — a oferit o explicaþie propriu-zis sociologicã a originii capitalismului ºi a
statelor naþionale moderne. Dacã alþi sociologi clasici au identificat causa efficiens a
acestui proces istoric de mari dimensiuni în domeniul economic sau chiar militar,
Tönnies o descoperã în domeniul social. Dacã Marx trata disoluþia comunitãþilor tradi-
þionale ca o consecinþã a emergenþei capitalismului, Tönnies, asemenea lui Hegel, care a
teoretizat tranziþia de la familia tradiþionalã la societatea civilã, considerã societãþile na-
þionale moderne organizate în state o consecinþã necesarã a pierderii, într-o mãsurã sau
alta, a modului de viaþã comunitar în tranziþia de la Gemeinschaft la Gesellschaft.

În sfârºit, o altã versiune a modernismului — politic — plaseazã în centrul scenei
statul, care a transformat societãþile premoderne în naþiuni prin instituþiile sale (fiscali-
tate, birocraþie, învãþãmânt public etc.), aºa cum argumenteazã astãzi Charles Tilly sau
Anthony Giddens. Tema este desigur eminamente weberianã, precum este imediat sesi-
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zabil, dupã marele sociolog german ºi discipolii sãi, emergenþa întreprinderii libere sau
a capitalismului fiind însoþitã de dezvoltarea birocraþiei publice, „raþional-legale“ în ma-
rea tranziþie europeanã de la vechiul stat feudal, domenial, în care activitãþile statului erau
finanþate în principal din venituri derivate din proprietãþile Domnitorului, la statul fiscal, fi-
nanþat din taxe regulate impuse asupra noilor antreprenori privaþi din economia de piaþã.

Cât priveºte postmodernismul sau „invenþionismul“, ilustrat mai ales de autori cu-
noscuþi precum Eric Hobsbawm sau Benedict Anderson, care argumenteazã în general
cã statele naþionale actuale sunt în bunã mãsurã construcþii ideologice moderne, chiar
„invenþii“, deºi i se poate admite un anumit rol demistificator, nu are propriu-zis un sens
lãmuritor. Dacã orice asociaþie umanã în care membrii sãi nu se cunosc în mod ne-
mijlocit este „comunitate imaginatã“, întreaga abordare are puþine virtuþi explicative,
deoarece orice grup social de mari dimensiuni este astfel: partidele politice, sindicatele
profesionale, practicanþii diferitelor sporturi naþionale ºi suporterii lor sau ecologiºtii de
pretutindeni. Dacã „imaginat“ vrea sã semnifice, însã, cã naþiunile organizate în state ar
fi comunitãþi „ne-reale“, entitãþi fictive existente doar în minþile cetãþenilor sau, eventual,
doar în minþile conducãtorilor lor, deopotrivã politicieni demagogi, atunci se pune în mod
logic întrebarea care sunt, dupã aceºti autori, comunitãþile „reale“, „variabilele indepen-
dente“ de la care poate porni explicaþia sociologicã ºi istoricã. Dupã cum conchide Dan
Dungaciu, invenþioniºtii indicã, faute de mieux, vechile „clase sociale“ conflictuale —
un recurs retoric precar la marxismul reducþionist, care este, inclusiv în opinia mea, de
puþin folos epistemologic ºi practic-politic în societãþile plurale contemporane (p. 34).

Existã însã ºi perspective alternative la modernism ºi postmodernism, ºi anume: pri-
mordialismul ºi etno-simbolismul. Primordialismul identificã naþiunile ca unitãþi „pri-
mordiale ºi naturale“ ale umanitãþii, înrãdãcinate în „rudenie, etnicitate ºi în bazele ge-
netice ale existenþei umane“, iar naþionalismul este recunoscut ca „ubicuu ºi universal“
(Anthony D. Smith). Naþiunile sunt „extensii ale rudeniei“, dezvoltãri naturale ºi cultu-
rale ale unitãþilor elementare (familiile ºi clanurile), bazate pe „legãturi primordiale“ (de
sânge, de limbã, de obiceiuri, religie, teritoriu etc.), legãturi care subzistã perpetuu ca un
dat la un nivel de profunzime greu accesibil acþiunilor ºi interacþiunilor istorice ulterioa-
re ºi, cu atât mai mult, relaþiilor civile-contractuale schimbãtoare din societãþile moderne
ºi contemporane.

Cât priveºte etno-simbolismul, acesta privilegiazã dimensiunea subiectivã a subzis-
tenþei ºi persistenþei nucleelor etnice în autoinstituirea istoricã a naþiunilor, subliniind în-
semnãtatea crucialã a miturilor fondatoare, a eroilor ºi a experienþelor exemplare ale tre-
cutului ca forme spirituale durabile de întemeiere politicã a prezentului.

Dupã cum afirmã însã autorul — ºi aceasta este o temã recurentã în întregul sãu de-
mers — toate aceste teorii sau paradigme explicativ-comprehensive ale fenomenului na-
þiunii ºi naþionalismului, deºi pe „piaþa academicã“ europeanã actualã se autopropun
drept concurente, alternative, ele sunt, ºi trebuie considerate astfel, în bunã mãsurã com-
plementare, obiectul de studiu lãsându-se chiar mai bine fixat ºi înþeles din acest joc mul-
tiplu al perspectivelor teoretice ºi metodologice. Pe de altã parte, divergenþele profunde
sunt ireductibile, astfel încât o „mare naraþiune“ sau o „teorie unicã“ a naþiunii ºi naþio-
nalismului nu este posibilã ºi, de bunã seamã, nici dezirabilã (p. 37).

Determinarea identitãþii naþionale în felul arãtat rãmâne însã unilateralã fãrã considerarea
corelativã necesarã a altor/altei identitãþi, a celei europene, în acest caz, potrivit dialecticii
elementare unu-multiplu ºi þinând seama de avertismentul preliminar al autorului de a nu
încerca „sã batem din palme cu o singurã mânã“. „Ce înseamnã însã «identitate euro-
peanã»?“ — dincolo de accepþiunile curente ale sintagmei care par sã o descrie în mod pre-
ponderent prin negarea, „deconstruirea“, chiar „demitizarea“ identitãþii naþionale (p. 287).
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În trecut, identitatea europeanã a fost asimilatã cu creºtinismul: „creºtinãtatea sau Eu-
ropa“ (Novalis); cu libertatea: „conºtiinþa libertãþii individuale“ (Hegel) ºi cu ºtiinþa: „pe
cât se crede în ºtiinþã, este vorba de Europa“ (Nietzsche).

În termeni mai largi, aceasta poate fi privitã ca o entitate unicã-ºi-pluralã, care cu-
prinde identitãþile naþionale proprii în cercuri concentrice, desemnând pe rând: geografia
europeanã — de la Atlantic la Urali — ca frontiere teritoriale ale continentului; istoria
europeanã — succesiunea creaþiilor ºi experienþelor exemplare comune, de la polis-ul
grec, prin feudalism, pânã la formele economice ºi politice moderne ºi contemporane ale
capitalismului ºi ale statelor naþionale guvernate de regimuri democratice, constituþio-
nale; cultura europeanã — moºtenirea greco-romanã, iudeo-creºtinismul, pânã la revo-
luþiile moderne în cunoaºterea bazatã pe încrederea în analiza factualã, experienþã, faili-
bilism ºi spirit critic etc. Într-un cunoscut rezumat, fatal selectiv, realizat de Jürgen Ha-
bermas ºi Jacques Derrida acum un deceniu în controversa lor cu intelectualii americani,
identitatea europeanã este specificatã astfel: „Creºtinismul ºi capitalismul, ºtiinþa na-
turalã ºi tehnologia, Dreptul Roman ºi Codul lui Napoleon, forma de viaþã burghezã-ur-
banã, democraþia ºi drepturile omului, secularizarea statului ºi a societãþii — [care] au
devenit proprietatea comunã a Occidentului, dacã nu chiar a întregii lumi“. Nu existã na-
þiuni europene care sã nu aspire sau sã nu se „identifice“, mai mult sau mai puþin, cu
aceste forme ºi „valori istorice“ perene care au asigurat strãlucirea unicã a Europei în
toatã multiplicitatea ei ireductibilã.

Naþiunile europene, creaþii istorice particulare, unice, nu pot fi însã nemuritoare.
„Aºa cum au avut un «început», vor avea, probabil, ºi un «sfârºit»“, afirmã în chip de con-
cluzie Dan Dungaciu. Aceste forme de organizare umanã, care au rãspuns, în durata lungã
a istoriei europene ºi a istoriei lumii, nevoilor ºi aspiraþiilor vitale, obiective, subiective
ºi existenþiale ale membrilor lor, nu pot ºi nu trebuie sã fie înlocuite de alte organizãri
abstracte, supranaþionale, incapabile sã împlineascã în mod just, eficient ºi la acelaºi nivel
de profunzime aceste nevoi ºi aspiraþii. Europa unitã politic va rãmâne puternicã pe scena
actualã a lumii în mãsura în care va reuºi sã apere, sã conserve ºi chiar sã cultive bogãþia
extraordinarã a multiplicitãþii identitãþilor sale naþionale — este pledoaria energicã ºi
mesajul sever al acestei cãrþi excelente pe care o recomandãm cãlduros cititorilor.

SPECTATOR LA MECIUL NAÞIUNII CU EUROPA.
ETNICITATEA, NAÞIONALISMUL ªI PROVOCÃRILE

CONFRUNTÃRII EUROPEI CU REALITATEA

DARIE CRISTEA

Elemente pentru o teorie a naþiunii ºi naþionalismului a lui Dan Dungaciu este o re-
evaluare de cãtre autor atât a complexului de fenomene socio-politice din jurul etnicitãþii
ºi naþionalismului, cât ºi a modului în care o serie de studii ºi articole proprii pe tema în
cauzã au rezistat, cum s-ar spune, în confruntarea cu testul timpului.

Testul timpului, da, pentru cã statutul modernitãþii de epocã a vitezei nu a fost afectat
de postmodernitate decât în sensul accelerãrii vitezei. În consecinþã, istoria s-a accelerat
la rândul ei ºi pare cã se petrece pe durate scurte, cu transformãri uneori uimitoare, dar
ale cãror efecte pe termen lung sunt greu de anticipat. Sau este greu de anticipat dacã vor
avea urmãri pe termen lung ºi semnficative istoric.
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Practic, materialul pentru Elemente pentru o teorie a naþiunii ºi naþionalismului este
procurat prin reevaluarea ºi pe alocuri rescrierea unor teze mai vechi, dar nu foarte vechi,
ale autorului, în aºa fel încât selecþia sã fie semnificativã pentru „ideea de naþiune la în-
ceputul secolului XXI“, cum spune titlul studiului iniþial al noului volum, text care ex-
plicã ºi justificã alcãtuirea întregii cãrþi.

O parte dintre textele cuprinse aici le regãsim în volumul, mai extins, publicat de au-
tor în 2004 (Naþiunea ºi provocãrile (post)modernitãþii, Tritonic, Bucureºti, 2004), la
vremea aceea intenþionat a aºeza pe masa cititorului din România o colecþie de teorii ºi
fapte care sã marcheze domeniul explicãrii sociologice a fenomenului naþiunii ºi naþio-
nalismului. Contextul era cel de „strict“ început al noului mileniu ºi secol, într-un mediu
politic dominat de euro-optimism ºi într-unul cultural-teoretic fascinat de postmoder-
nism ºi de deconstrucþia structurilor explicative clasice sau, pur ºi simplu, a celor consi-
derate învechite. Încã de atunci, Dan Dungaciu atrãgea atenþia asupra pericolului echiva-
lãrii unui moment de optimism exagerat — ºi, în istorie, un moment poate dura câþiva
ani — cu „inevitabilul“ mers al istoriei.

A trecut un deceniu peste episodul editorial respectiv. Ca sã parafrazãm o „zicere“
celebrã, un deceniu este un pas mare pentru om, dar un pas mic pentru omenire, pentru
istorie. Iatã-ne în acelaºi secol încã foarte tânãr, dar cu schimbãri geopolitice treptate
fundamentale faþã de începutul lui strict cronologic. De unde ºi reevaluarea textelor care
pãreau cumva pesimiste la începutul anilor 2000 ºi evidenþierea semnificaþiei elemen-
telor de istorie a teoriilor naþiunii ºi naþionalismului — într-un context în care postmo-
dernismul categoric riscã sã fie lãsat în urmã de evenimente, revenirea la „core“-ul isto-
ric al teoriilor etnicitãþii ºi naþionalismului nu poate fi decât pozitivã în efortul înþelegerii
unui fenomen cãruia i se profeþeºte sfârºitul din zece în zece ani ºi care reapare cu aceeaºi
ritmicitate ca o evidenþã empiricã.

De altfel, spaþiul teoretic european postbelic ºi în special cel post-Rãzboi Rece a avut
pe alocuri o tendinþã stranie de a nu vorbi despre semnificaþia politicã a naþiunii ºi naþio-
nalismului, tocmai din cauza unor traume istorice asociate cu acestea. Lectura etnicitãþii
ºi naþionalismului prioritar prin traume e paradoxalã într-o societate europeanã suprasa-
turatã discursiv de drepturi ºi nondiscriminare ºi, pânã la urmã, o societate europeanã ca-
re deþine un aparat normativ neegalat în istorie în privinþa medierii ºi afirmãrii între drep-
turi individuale ºi drepturi colective, între drepturi ale majoritãþilor ºi drepturi ale mino-
ritãþilor, între drepturi ale statelor ºi drepturi ale minoritãþilor, între drepturi ale statelor
mari ºi drepturi ale statelor mici.

Cu toate acestea, autorul aratã, spunem noi, o gentileþe aparte faþã de euro-optimism
la ceas de grea încercare pentru comunitatea europeanã. Studiul introductiv, Criza identi-
tarã europeanã ºi criza teoriilor identitare — Ideea de naþiune la începutul secolului
XXI, cel care prilejuieºte alcãtuirea actualei ediþii din efortul autorului de a întocmi o teo-
rie sociologicã sinteticã a naþiunii ºi naþionalismului nu are un ton revanºard ºi nici nu
înlocuieºte ideologia la modã acum zece ani (ca ºi acum 20 de ani, ca ºi acum 30 de ani
etc.) cu vreo ideologie care sã proclame o altã stare de fapt ºi un alt sfârºit, de parcã am
asista la un meci între naþiune ºi Europa. Studiul pur ºi simplu constatã cã neglijarea
euro-optimistã sau, uneori, mondialistã a naþionalismului a fost depãºitã în mod repetat
— ºi uneori catastrofic — de evoluþiile istorice recente, pânã când structura explicativã
lãsatã în urmã s-a transformat, din teorie în ideologie, prin refuzul confruntãrii cu reali-
tatea empiricã ºi prin izolarea în invenþionism.

Tocmai în vederea conservãrii tonului analitic ºi a virtuþilor explicative, construcþia
prezentului volum cuprinde în structura sa texte care îi dau inclusiv un profil aºezat un-
deva între un tratat ºi un manual, de bunã seamã ºi în vederea apropierii cititorului tânãr,
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preocupat, într-o formã sau alta, de studiul geopoliticii ºi relaþiilor internaþionale inclusiv
prin grila de lecturã a teoriilor naþiunii ºi naþionalismului.

Dupã studiul introductiv care pune momentul actual traversat de comunitatea euro-
peanã sub semnul unei crize, nu doar economice ºi sociale, ci ºi identitare, nu doar iden-
titare, ci ºi a teoriilor despre identitate, avem un capitol care descrie principalele elemente
ale dezbaterii sociologice în domeniul etnicitãþii ºi naþionalismului: care sunt paradig-
mele, teoriile, ºcolile de gândire, ºcolile efective dar ºi organizaþiile/instituþiile care dau
tonul în spaþiul teoretic de profil.

Urmeazã o parte care cautã sã aºeze bazele teoretice ale raportului modernitate-na-
þiune, cu o atenþie deosebitã acordatã doctrinei naþionale în spaþiul românesc în raport cu
cele douã mari modernizãri naþionale — din timpul „micii“, respectiv al „marii“ Uniri.
Partea a doua scoate convenþional fenomenul naþional din modernitate ºi îl plaseazã în
contextul „provocãrilor (post)modernitãþii“, paranteza aleasã pentru a fi folositã de autor
în grafia conceptului dovedindu-se de bun augur, având în vedere cã raportul naþiune-
postmodernitate, ne aratã totuºi evenimente mai vechi sau mai recente, nu s-a clarificat
încã. Rãmâne astfel de vãzut dacã transformãrile postmoderne ale naþiunii ºi naþionalis-
mului au avut capacitatea de a modifica structura politicã ºi colectiv-atitudinalã din jurul
fenomenului sau, dacã nu cumva, ºi-au redus efectele la cele ale unei mode culturale ºi
academice.

A treia parte, Europa, Naþiunea ºi postmodernismul, este încã o reevaluare, cea a ra-
portului dintre cele trei noþiuni ºi realitãþile corespondente (în mãsura în care conceptele
sus-numite au reuºit sã le surprindã). Punerea în relaþie a celor trei elemente trebuie co-
relatã cu actualul context politic, cu modul în care de la un euro-optimism hegemonic s-a
trecut la o teoretizare a istoricei dar aproape caricaturalei bãtãlii dintre Europa ºi Naþiune
în condiþii de crizã. Pânã la urmã, ne asigurã autorul, nu criza economicã ºi financiarã
(care, între noi fie vorba, bãtea la porþile Europei în timp ce în România ºi Bulgaria se
lansau artificiile integrãrii europene) a adus criza ideii europene ºi redefinirile naþionale
în interiorul Comunitãþii.

Criza nu a fãcut decât sã ilustreze comportamentul unui bloc geopolitic, geoecono-
mic, geocultural, confruntat cu prima mare încercare din existenþa sa (nu chiar atât de
scurtã, dar care a beneficiat totuºi de contexte favorabile sub semnul bunãstãrii) care
ameninþã sã îi schimbe valorile ºi promisiunile. Iar provocãrile au continuat — vedem
situaþia de la graniþa de est a UE dupã Vilnius 2013 — dar nu atât sub forma lor postmo-
dernã, a unei comunitãþi care se prãbuºeºte sub propria decadenþã dictatã de bunãstare
cât sub aspecte destul de clasice: recesiune, ºomaj, sistem social a cãrui sustenabilitate
este serios discutabilã pentru prima datã în istoria Uniunii, ameninþãri cu redecupãri de
frontiere în fostul spaþiu sovietic.

Care este deci viitorul fenomenului etnic ºi naþional într-o lume suprasaturatã de is-
torie recentã, deci o lume în care suntem contemporani cu istoria prin intermediul
breaking-news-urilor, fãrã a ºti însã care dintre ºtirile care, cum s-ar spune, „make the
news“ vor sfârºi prin a „face“ ºi istorie? Desigur, este greu de spus.

Lecþia însã este evidentã: evacuarea unui fenomen semnificativ din istorie pentru
simplul fapt cã încurcã o lecturã simplistã a evoluþiei unui proiect, fie el ºi bine inten-
þionat, nu rezolvã nimic. Europa celei de-a doua jumãtãþi a secolului XX ºi cea de în-
ceput de secol XXI este, pânã una alta, una a coabitãrii dintre Comunitatea Europeanã ºi
naþiunile europene, la fel cum, în interiorul acestora din urmã, este una a coabitãrii dintre
naþionalism majoritar ºi naþionalisme minoritare.

Cum spuneam, meciul naþiunilor cu Europa este, pânã la urmã, un produs imagologic
hilar al celor care nu înþeleg cã sociologia trebuie sã renunþe la modele explicative sim-
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pliste ºi sã ia în calcul o multitudine de variabile, multe dintre ele nu tocmai coerente
unele cu altele.

Pânã la urmã, poþi sã scoþi un fenomen din cartea de istorie ºi chiar dintr-o explicaþie
sociologicã. Vei obþine însã o naraþiune cu accente superstiþioase ºi vei sfârºi prin a înþe-
lege tot mai puþin ce se întâmplã în jurul tãu.

Cel puþin deocamdatã, Europa are la bazã acest ingredient, atât de greu ºi el de închis
într-o singurã categorie, cu atâtea manifestãri particulare, nu de puþine ori contradictorii
ºi pe care, dintr-o curioasã orbire sociologicã, ne-am învãþat sã îl vedem doar cu ocazia
situaþiilor tensionate din jurul lui sau, într-un context mai pozitiv, doar cu ocazia festi-
vitãþilor prilejuite de zilele naþionale.
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