
KOSOVO, O MANIFESTARE A GLOCALIZÃRII

Conferinþa susþinutã de cercetãtoarea Henrieta Aniºoara ªerban la Institutul de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale ºi-a propus trasarea coordonatelor unei naraþiuni speciale, care a vizat, es-
tomparea balansului dintre memoria individualã ºi pluralitatea memoriilor colective exfoliate din
„experienþa slabã“ în care historia devine propriul sãu subiect.

Pornind de la ceea ce Roland Robertson desemna prin glocalizare (ca relaþie între/dintre global
ºi local, (supra)punând discursului despre localitate, comunitate, casã un discurs global, ca reþea
interconectivã culturã globalã-culturã localã), Henrieta Aniºoara ªerban ºi-a propus ca ipotezã de
lucru confirmarea faptului cã noþiuni precum globalitate ºi localitate sunt relative, considerând
utilã corelarea discuþiei despre condiþiile de producere a pluralismului cultural, datelor pluralismu-
lui geografic. Cu menþiunea cã rescrierea unui numãr infinit de istorii ideosincretice a exacerbat
particularismele de tot felul, naþionalismele ºi miºcãrile etnic-separatiste.

Termenul glocalizare rãmâne (multi)faþetat, mozaicat, rãsturnat în/de reflexii ºi irizãri (auto)re-
flexive. Confuzia unor atari sufixe, prefixe, alipiri oximoronice (supra)liciteazã micro-naraþiuni
multiple care nu îºi propun o stabilizare sau o legitimare universalizantã. Perspectivele multiple
modificã optica fenomenului: cultura postmodernã renunþã a mai fi rezultatul unei rupturi faþã de
proiectul modernitãþii, ci devine consecinþa radicalizãrii acestuia, tema traductibilitãþii intercultu-
rale devenind axã pentru o schemã funcþionalã a postmodernismului (drept — „non-credibilitatea
asupra metanarativului“ ºi — epistemologic — drept respingere a unicitãþii metateoriei, metodei
ºi a adevãrului).

Potrivit Henrietei Aniºoara ªerban, globalizarea a împins Kosovo cãtre autonomie.
Democraþia kosovarã devine un construct mai degrabã teoretic ºi disfuncþional, în a cãrui

existenþã comunitatea internaþionalã joacã un rol extrem de important.
(Supra)punând logica modernã a imperiului, ecuaþiei lumii în miºcare (de facturã postmoder-

nã), imperiile edificate într-o lume statocentricã încep sã fie percepute ca vechi, depãºite de noi
modele globaliste, racordate la logica teoriilor dependenþei, a imperiilor cu structurã dualã (mar-
cate de dihotomii evidente: centru/periferie, exploatare, împrumut cultural sau modernizare), în
care separaþiile rigide dintre state dispar, sub presiunea unor entitãþi ce dinamiteazã însãºi existenþa
ºi rolul tradiþional al statului-naþiune.

Efectând o analizã de conþinut a titulaturilor partidelor kosovare care au obþinut peste 5% în
alegerile generale din 2007, se poate observa, potrivit Henrietei Aniºoara ªerban, cã un atare etni-
cism nu este decât o formã de naþionalism albanez. Numãrul mare de partide nu aduce ºi o realã
diversitate în reprezentarea de interese democratice, dat fiind cã majoritatea reprezintã interesul
naþional kosovaro-albanez.

Operând cu instrumente specifice inventarierii politicii economice, educaþiei ºi culturii, demo-
craþiei kosovare, evaluãrile ºi cercetãrile Henrietei Aniºoara ªerban concluzioneazã faptul cã un
stat precum Kosovo este mai mult un „stat neterminat“ ºi care deºi ºi-a declarat independenþa este
mai degrabã doar suveran, fiind de fapt un stat divizat între un nord sârbesc ºi un sud dominat de
albanezi, având ca indicatori negativi depresia economicã, corupþia, crima organizatã de import
albanez (dar nu numai), problemele etnice ºi naþionalismul albanez, instabilitatea statului.

Cu o menþiune: studiile de evaluare ale situaþiei politice ºi ale democraþiei din Kosovo apre-
ciazã cã organismele principale ale Uniunii Europene care opereazã în teritoriu (EULEX, EUSR
sau ECLO), cuantificate cu realizãri modeste, au eºuat. UE nu a fãcut demersuri pentru a integra
Kosovo în Procesul de stabilitate ºi asociere pentru o ºansã realã la integrare în Uniune!
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Discuþiile care au urmat comunicãrii au fost moderate de directorul Institutului de ªtiinþe Poli-
tice ºi Relaþii Internaþionale, Ion Bulei, care a remarcat deschiderea ºi provocarea actualã a unei
atari problematici.

Pentru Ion Goian, din perspectivã filosoficã ºi geopoliticã, sfârºitul metanaraþiunilor reprezintã
doar un deghizaj postmodern, în spatele acestora fiinþând altele naraþiuni gata sã îºi dispute întâie-
tatea.

Dacã Gheorghe Stoica propunea o întoarcere la tarele moderne ale ideii de dominaþie — im-
periu, pentru Aristide Cioabã ºi Cristian Ion Popa termenul de postmodernism ar circula încã fala-
cios, într-un context contort, marcat de confuzie ºi manipulãri, întreþinând bãnuiala cã ar fi vorba,
de fapt, de una dintre nenumãratele „mode moderne“ sau de una dintre „multele depãºiri“.

Pentru Viorella Manolache, neîncrederea în metapovestiri (cãderea în desuetudine a dispozi-
tivului metanarativ de legitimare) cere ea însãºi o naraþiune teoreticã (chiar dacã una “imperfectã
ºi impurã“, aproximativã ºi ezitantã uneori, care este în mod necesar parazitarã faþã de alte siste-
me) ale cãrei reziduuri ºi valori, inconºtient preluate, mãrturisesc cã epoca postmodernã nu este o
epocã culturalã de o noutate radicalã.

(Re)aduse în perimetrul cronosofiilor, desemnele unei geografii transparente propuse de Hen-
rieta Aniºoara ªerban confirmã faptul cã istoria se regenereazã (chiar dacã, în cazul Kosovo, prin-
tr-un mecanism de autoconstrucþie exercitat din afarã) spre a ni se recomanda drept (historio)grafie.

Lumea postistoricã a devenit o variantã în care dorinþa de „tihnitã autoconservare“ a fost pla-
satã deasupra dorinþei de a risca într-o luptã pentru prestigiu. O competiþie în care recunoaºterea
universalã ºi raþionalã a înlocuit lupta pentru dominaþie ºi în care eforturile lumii contemporane
tind la refacerea stãrii pierdute de uniune paºnicã.

Viorella Manolache

TENDINÞE ÎN GEOPOLITICA SPAÞIULUI EX-SOVIETIC

La data de 27 ianuarie 2010, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române a gãzduit prima conferinþã din acest an, din seria conferinþelor sale lunare, cu tema „Geo-
politica spaþiului ex-sovietic: între hegemonia Rusiei ºi structurile euroatlantice“, susþinutã de drd
Oana Simion, asistent cercetãtor în cadrul ISPRI.

Structura conferinþei a fost deosebit de generoasã ºi a reflectat tendinþa Rusiei de a-ºi menþine
influenþa politicã ºi geopoliticã asupra fostelor state sovietice. În expunerea sa, autoarea a pornit
de la definirea termenului de geopoliticã în concepþia unor teoreticieni precum Friedrich Ratzel,
Rudolf Kjellen, Halford J. Mackinder, Ion Conea, oprindu-se, evident, asupra celor mai semnifica-
tive curente din geopolitica Rusiei, aparþinând lui Aleksander Dughin, Dmitri Trenin ºi Ghenadi
Ziuganov, dupã care s-a ocupat de delimitarea geograficã ºi tendinþele geopolitice ale spaþiului ex-
sovietic.

Referitor la orientãrile politicii externe ale Rusiei postsovietice, conferenþiara a precizat cã
Moscova este preocupatã în special de „vecinãtatea apropiatã“ asupra cãreia încearcã sã-ºi menþinã
influenþa politicã ºi sã-ºi exercite controlul ºi este deranjatã de extinderea NATO în acest spaþiu.
Relaþia Rusiei cu NATO din cadrul Parteneriatului existent este una destul de tensionatã ºi limitatã,
cu multiple sincope. Iar dintre fostele state sovietice, doar Georgia ºi Ucraina manifestã aspiraþii
clare de integrare în structurile euroatlantice.

În continuare, conferenþiara a surprins, ca element esenþial al poziþiei geostrategice a Rusiei în
zonã, resursele energetice ºi a precizat cã politica energeticã ruseascã reprezintã atuul cel mai im-
portant ºi mijlocul de presiune asupra statelor dependente de gazele ruseºti, în încercarea de a-ºi
menþine controlul în „vecinãtatea apropiatã“.

Un alt subiect fierbinte al acestei zone, abordat de vorbitoare, a fost existenþa conflictelor din
Caucazul de Sud, în legãturã cu care a semnalat o implicare redusã a organismelor internaþionale
în stabilizarea zonei. Spre exemplu, implicarea UE prin „politica de vecinãtate“ nu a contribuit
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semnificativ la ameliorarea acestor conflicte. Aceasta pentru cã, a explicat vorbitoarea, pe de o
parte, nu existã un consens general în interiorul UE referitor la aceastã regiune ºi, pe de altã parte,
pentru cã nici Rusia nu agreeazã o astfel de implicare activã, ci mai degrabã o respinge. Cum o
soluþie pacifistã pe termen scurt nu se întrevede referitor la soluþionarea acestor conflite, conferen-
þiara a considerat cã o posibilã soluþie ar consta într-un „management eficient al acestor conflicte
prin acþiuni care sã împiedice reactivarea acþiunilor militare în zonele conflictuale“.

În ultima parte a expunerii, conferenþiara s-a concentrat asupra miºcãrii separatiste din Trans-
nistria — regiune în care Rusia are propriile interese strategice ºi de securitate — prin care poate
þine Republica Moldova sub tutela sa politicã. Ca o concluzie vorbitoarea a afirmat cã Rusia se
aflã în poziþia de arbitru în acest spaþiu al concurenþei dintre NATO, UE ºi SUA.

Conferinþa a trezit vii dezbateri care au pus în discuþie o serie de probleme precum: cãtre cine
anume se îndreaptã cu precãdere prioritãþile Rusiei în acest spaþiu — cãtre Caucaz sau cãtre
Ucraina; care sunt interesele UE în acest spaþiu ºi ce rol joacã statele din spaþiul ex-sovietic; ce
posibilitãþi de implicare are România ca membrã a UE în privinþa Basarabiei, în condiþiile în care
unirea Basarabiei cu România nu-i doritã de niciuna dintre pãrþi; relaþia ºi totodatã distincþia între
Rusia ºi SUA; apropierea Rusiei de Germania care ridicã serioase probleme SUA care se simt
concurate de Europa Occidentalã. Au solicitat intervenþia mai mulþi cercetãtori (prof. univ. dr. Ion
Bulei — directorul institutului, Ion Goian, Cristian Pantelimon, Constantin Nica, Aristide Cioabã)
care au apreciat acest proiect ºi au fãcut sugestii ºi recomandãri bibliografice.

Textul acestei conferinþe este publicat, parþial, în actualul numãr al Revistei de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale.

Sanda Cincã

DIMENSIUNI TEORETICE ALE REVOLUÞIEI FASCISTE

Se poate vorbi despre o teorie a revoluþiei fasciste în România? Este o întrebare la care în-
cearcã sã ofere un rãspuns cercetãtorul Florin Müller care a susþinut conferinþa cu titlul Revoluþia
fascistã – dimensiuni teoretice: cazul românesc, în data de 24 februarie la Institutul de ªtiinþe Po-
litice ºi Relaþii Internaþionale. Specialist în fenomenul extremei drepte româneºti, Florin Müller
abordeazã aceastã temã cu multã precauþie datoritã faptului cã „asupra definirii «revoluþiei fas-
ciste» nu existã decât abordãri tangenþiale, sau «minoritare»“. Acesta este motivul pentru care pro-
pune „reîntoarcerea la termenii de bazã «revoluþie» ºi «fascism» pentru a proba istoric ºi teoretic
capacitatea cuplãrii celor doi termeni“. Privitor la revoluþie, modelele care sunt avute în vedere
sunt revoluþia francezã începutã în 1789 ºi cea comunistã începutã în 1917. Astfel Florin Müller
susþine cã revoluþiile, indiferent de natura lor, nu se identificã cu un sens prestabilit al istoriei, cu
alte cuvinte nu poate fi invocat un istoricism clar conturat pentru comprehensibilitatea lor; nu re-
prezintã necesitatea legicã a istoriei; nu semnificã singura variantã posibilã a istoriei, chiar dacã,
existã forþe sociale mai pregnante care se impun în faþa agenþilor pasivi ai istoriei.

Pentru definirea fascismului sunt aduºi în discuþie intelectualiii de dreapta ai perioadei interbe-
lice. Mihail Polihroniade, de pildã, considerã cã „revoluþia legionarã“, este o secvenþã istoric supe-
rioarã antisemitismului de tip cuzist, ºi insistã asupra diferenþelor dintre naþionalism ºi cuzism.
Polihroniade stabileºte ºi obligativitatea existenþei unor precondiþii pentru producerea revoluþiei,
cât ºi a unei „forþe politice revoluþionare“, pe care o identificã în Garda de Fier ºi a cãrei primã
sarcinã ar fi „revoluþia eticã“. Aceasta poate fi realizatã prin distrugerea caracteristicilor negative,
prezente, cu deosebire, în lumea urbanã româneascã: venalitatea, lichelismul, „oportunismul de
ambiþii ºi de interese“. Polihroniade stabileºte ºi obiectivul politic obligatoriu al Garzii de Fier,
care era “reforma statului românesc“.

În discuþie sunt aduse ºi mai multe texte publicate în Cuvântul, ziarul oficial al Miºcãrii Legio-
nare. Între acestea se remarcã cele scrise de P.P. Panaitescu, în opinia cãruia esenþa legionarismului
o reprezintã ruptura totalã cu trecutul recent. Traian Brãileanu argumenteazã în favoarea instituirii
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primatului politicului asupra economicului, elitei politce de tip nou revenindu-i misiunea de a dis-
truge primatul economic, în calitatea acestuia de camuflaj al conducerii evreieºti asupra statului.
Pe de altã parte, Traian Herseni a fost interesat mai cu seamã de palierul social al noii construcþii
sociale, în care rolul cel mai important revenea þãrãnimii. Aderenþii Miºcãrii din mediul rural tre-
buiau sã devinã modele pentru întreaga zonã de pauperitate înconjurãtoare. Pentru Ion Veverca
Miºcarea legionarã era un grup politic ce se manifesta, dupã atmosfera „decadenþei morale“ ºi a
„dezmãþului politic“, „ca un protest istoric al sufletului þãrii, umilit ºi batjocorit de o clasã condu-
cãtoare coruptã ºi fãrã ideal“. Sensul Miºcãrii Legionare era, în opinia lui Veverca, „afirmarea
drepturilor naþionalismului integral“.

În finalul conferinþei, Florin Müller constatã existenþa preocupãrilor ideologilor legionari de a
gãsi de fapt repere ale unei „revoluþii proprii“. Între aceste repere se aflã: o voinþã explicitã de a
distruge „lumea veche“; precizarea diferenþierilor masive dintre conþinutul noii antropologii poli-
tice ºi declasarea psihologicã, socialã, politicã ºi istoricã a lumii vechi; dorinþa de a construi o lume
nouã.

Dezbaterile asupra conferinþei susþinute de Florin Müller au suscitat interes printre partici-
panþi. Cercetãtorul ºtiinþific Ion Goian a remarcat demersul de readucere în discuþie a unor intelec-
tuali ai epocii, fãrã a le aplica niºte grile prestabilite. De asemenea Ion Goian a þinut sã precizeze
faptul cã deºi la origini termenul de revoluþie înseamnã întoarcerea într-un cerc, ea a ajuns sã
însemne ieºirea dintr-un cerc. „Astãzi când vorbim de revoluþie ne gândim la evoluþie“, a mai
precizat Ion Goian. El a mai a adus în discuþie ºi un alt aspect, viazvi de faptul cã fascismul apare
în Italia ºi cautã rãspunsuri la problemele Italiei similar nazismului în Germania. Legionarismul
românesc este sau nu fascist?, se întreabã Ion Goian. Miºcarea legionarã se proclamã ca aparþi-
nând miºcãrii fasciste, dar de fapt nu încearcã sã rãspundã unor probleme ale societãþii româneºti,
în condiþiile în care problema fundamentalã a societãþii româneºti dupã primul rãzboi mondial este
problema construcþiei unui stat care sã rãspundã necesitãþilor celor mai profunde ale societãþii ro-
mâneºti. Cercetãtorul ºtiinþific Lucian Jora precizeazã în acest context cã nu este vorba doar de un
fenomen românesc, ci ºi polonez, austriac, de fapt unul european ce s-a manifestat în perioada
interbelicã.

Cercetãtorul ºtiinþific Cristian Popa are obiecþii viazvi de termenul revoluþie. „Dacã o numim
revoluþie, ea nu s-a împlinit, era ºi foarte greu sã fie aplicatã“, susþine Cristian Popa. În opinia sa,
fascismul ºi comunismul sunt reacþii împotriva modernitãþii, ambele miºcãri având un cult al sta-
tului, care trebuia sã rezolve toate problemele societãþii. Întrebându-l pe conferenþiar unde se si-
tueazã, ca poziþie, în peisajul editorial prolific dedicat temei legionarismului din România, cerce-
tãtorul ºtiinþific Gabriela Tãnãsescu a considerat cã sintagme precum „descriere raþionalã“, folo-
sitã în cursul prezentãrii, oarecum pleonasticã dacã este aplicatã unei cercetãri teoretice de tip aca-
demic, au avut menirea de a semnala într-un mod impropriu delimitarea de abordãrile focalizate
asupra «temeiurilor» spirituale ale legionarismului.

Profesorul Ion Bulei remarcã faptul cã aceste probleme sunt discutate ºi în Italia, unde existã
o dezbatere intensã legatã de lãmurirea fascismului. Noi suntem încã obsedaþi de comunism.

Cristina Vohn
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