
DESPRE ROSTUL CONTEMPORAN AL HERMENEUTICII

Congresul „PAUL RICOEUR: Poetics and Religion“ (28-31 octombrie 2008), prin irepro-
ºabila organizare ºi mai ales prin diversitatea tematicã ºi calitatea conferinþelor ºi a comunicãrilor
prezentate de participanþi, depãºeºte graniþele unei întîlniri profesionale mai mult sau mai puþin
formale între membrii unei comunitãþi academice, constituindu-se într-un eveniment cultural
exemplar, detaºat, dar întru totul pilduitor pentru lumea politicã în care trãim. Cãci la Facultatea
de Teologie a Universitãþii Catolice din Louvain (Belgia), unde a avut loc evenimentul, s-au adu-
nat cercetãtori ºi profesori din mai toate þãrile europene, din Statele Unite, Asia, Africa de Sud ºi
Australia pentru a-ºi comunica unul altuia noile ipoteze de lucru pe care le suscitã lectura atentã
ºi pasionatã a unui mare autor, pentru a intra într-un dialog interdisciplinar ghidat de o dezirabilã
„fuziune a orizonturilor“ ºi în acelaºi timp de o nealteratã înþelegere a intenþiilor autorilor.

Am avut plãcerea de a participa la aceastã întâlnire, la invitaþia domnului Pieter Vandecasteele,
Ph. Candidate, K. U. Leuven, organizator, alãturi de prof. dr. Joseph Verheyden, K. U. Leuven, ºi
dr. Theo L. Hettema, Protestant Theological University, Utrecht. Pe domnul Pieter Vandecasteele
l-am cunoscut în 2007, când m-a onorat cu prezenþa domniei sale la susþinerea comunicãrii „Her-
meneutica încrederii ºi hermeneutica suspiciunii“ pe care am prezentat-o, la propunerea doamnei
Lutgard Lams, Ph. D., la Universitatea Catolicã din Bruxelles, unde m-am aflat, pentru douã
sãptãmîni, în cadrul unui unui stagiu de cercetare efectuat în baza acordului de cooperare ºtiinþificã
între Academia Românã ºi Academia Regalã Flamandã de ªtiinþe ºi Arte din Belgia.

Revenind la protagonistul evenimentului pe care îl relatez, trebuie spus cã importanþa filoso-
fului francez ale cãrui preocupãri descind din hermeneuticã ºi fenomenologie este vizibilã în chiar
maniera cititorilor sãi împãtimiþi (dar nu idolatri) de a repune în discuþie, dincolo de text ºi inter-
pretare, forþa poeticã a simbolului, metaforei ºi acþiunii, problematica umanului sub aspect esen-
þial, dar ºi perspectiva istoricã, ideologicã, utopicã, eticã, juridicã din volumele Du text à l’action,
Soi-même comme un autre, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Le mal, Parcours de la reconnaissance
ale cãror teme recurente sunt viaþa ca „metaforã“ ºi creaþie istorico-politicã, libertatea, teroarea,
speranþa, atestarea, recunoaºterea.

În primele douã zile ale Conferinþei, dupã cuvântul de bun venit ºi introducerea rostite de prof.
Dr. J. Verheyden, au fost audiate ºi dezbãtute urmãtoarele prelegeri: J. Greisch (Paris), „Lire, Inter-
préter, Comprendre: vers une herméneutique philosophique de la religion“; M. Junker-Kenny
(Dublin), „Between Universality and Singularity: Recognition, Conviction, and Public Theology“;
P. Kenny (Dublin), „Beyond the Text: Ricœur and the Struggle for a hermeneutically sensitive
Theology“; L. Boeve (Leuven), „Naming God in Open Narratives: Theology between Deconstruc-
tion and Hermeneutics“; D. Stiver (Abilene), „One Philosophy, Many Theologies: A Hermeneu-
tical Spiral from Ricœur to Theology“; A. Thomasset (Paris), „L’herméneutique biblique comme
meta-éthique théologique“; B. Blundell (New Orleans), „A Good Story Well Told: Toward a
Christian Narrative Identity“.

Miercuri seara, pe 29 octombrie, în incinta istoricei instituþii Peeters Publishers a fost prezen-
tatã cercetarea Paul Ricoeur. Primary and Secondary Bibliography. 1935-2008 (F. D. Vansina and
P. Vandecasteele), urmatã de o recepþie. Conferinþele prezentate pe 30 ºi 31 octombrie au fost in-
spirate de mari teme precum: J. Van den Hengel (Ottawa), „Practical Theology: From Text to Ac-
tion“; F.-X. Amherdt (Fribourg), „L’herméneutique de P. Ricœur: quel profit pour la théologie
pratique?“; J. Porée (Rennes), „Finitude et transcendance: une philosophie à deux foyers“; C. Rea-
gan (Kansas), „Conversations with Paul Ricœur“; G. Taylor (Pittsburgh), „Hermeneutics and the
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Legal Imagination“; T. Hettema (Leiden), „Spirituality and Biblical Hermeneutics“; P. Bühler
(Zürich), „Ricoeur’s concept of distanciation as a challenge for theological hermeneutics“.

Pe parcursul celor trei zile ale Congresului, prelegerile au alternat cu prezentarea comuni-
cãrilor participanþilor încã neconsacraþi în exegeza ricoeurianã: Â. Cardita ( Barcelona), „The
Ways from the Text to the Action. Impulses for a Theology of the Believing Existence according
the Reading of one of Paul Ricoeur’s Books“; C. Dickinson (Leuven), „The Absent Notion of Ca-
nonicity“; A. Graves (Denver, USA), „Revelation, Sacred and Secular: Ricoeur on the Uniqueness
of Scripture“; N. van den Haak (Amsterdam, Olanda), „Ricoeur: Law and Conscience“; S. M.
Barranca (Maryland), „Legal Limits and Ethical Conundrums: Paul Ricoeur’s Complementary
Course“; J. Wiebe (McGill University, Canada), „Ricoeurian Justice — The Intersection of Philo-
sophical and Theological Ethics“; Corneliu C. Simuþ (Emanuel University, România), „Ricoeur’s
Notion of Fallibility and Its Significance for Contemporary Theological Radicalism and Philoso-
phical Non�]Realism“; C. Moonen (Leuven), „Singularity in Manfred Frank: Poetics and the
Boundaries of Hermeneutics“; D. Pellauer (DePaul University, USA), „Ricoeur’s Critical Appro-
priation of Kant’s Philosophy of Religion“; G. Pati (Valparaiso University, India), „Poetics and
Religion: Reading Malayalam Poems with Ricoeur’s Lens“; B. Matz (Carroll College, Helena,
USA), „Reading Early Christian Socio�]Ethical Texts with Ricoeur“; S. Douglass (University of
Colorado, USA), „Gregory of Nyssa, Ricoeur and Heidegger: «The Origin of the Work of Texts»“;
B. A. Butcher (Ottawa), „«We do not conceal your Benevolence»: The Course of Liturgical Re-
cognition“; dr. A. Daughton (Dublin), „Toward an Intercultural Hermeneutic in a Global World:
Ricoeur’s Ethic of Recognising the Other“; M. Moyaert (Leuven, Belgium), „Ricoeur, Narrative
Hospitality and Interreligious Conflict Resolution“; A. Kunnath (Paris), „The Jacob Narrative as a
Recognition Narrative: Through the Looking Glass of Paul Ricoeur“; E. Nathan (Leuven), „From
New Covenant to New Creation: Saint Paul between Ideology and Utopia“; M. J. Coelho (Lisa-
bona), „Ricoeur’s Dialectic’s between Love and Justice: Contributions to a Narrative Work of a
Happy Memory“; L. Stuparu (Bucureºti), „La vertu symbolique de l’idee de la reconnaissance
dans l’horizon ouvert par Paul Ricoeur“; M. Grgic (University of Nova Gorica, Slovenia) and prof.
Dr. I. Skamperle (Ljubljana, Slovenia), „Paul Ricoeur between Linguistics, Semiotics, and Philo-
sophy: the Theory of Symbol“; M. A. Vallée (Université de Montréal, Canada), „De Gadamer à
Ricoeur: vers une conception herméneutique du langage?“; M. Y. Cheung (K. U. Leuven, Bel-
gium), „Imagination, Meaningful Action and Parabolization: Towards a Hermeneutical Under-
standing of Christian Praxis“; J. Vodicar (University of Ljubljana, Slovenia), „Poeticalness of the
Metaphor at Paul Ricoeur as Educational Possibility for Philosophy of Life“; G. Worgul (Pitts-
burgh, USA), „Ricoeur, Imagination, and Presence“; A. M. Mealey (Leeds Trinity and All Saints,
UK), „Ricoeur: Initiator of New Directions in Catholic Moral Theology“; J. Stewart (University
of Exeter & University of Leeds, UK), „Paul Ricoeur and «the Human Person, Adequately Consi-
dered»“; M. Wong (Melbourne), „Theological Anthropology as informed by the Changeux–Ri-
coeur Dialogue on Science, Philosophy & Religion“; A. Loute (K. U. Leuven, Belgium), „Le par-
don peut-il être collectif? Réflexions à partir de Paul Ricoeur“; P. Royannais (Lyon), „La théologie
est-elle possible dans la pensée de Ricoeur?“; A. Halsema (Amsterdam), „Attestation orAccounta-
bility? A Confrontation between Ricoeur’s «Little Ethics» and Butler’s Poststructuralist Ethics“;
prof. dr. J. S. Dreyer (University of South Africa), „Rights, Responsibilities, and Recognition in
Education for Democratic Citizenship“; T. Folens (Leuven), „Activity and Passivity in Ricoeur’s
Concept of the Subject, in Dialogue with Emmanuel Levinas“; M. Purcell (University of Edin-
burgh, Scotland), „Ricoeur and Levinas: Illeity and Discriminating Just Responses“.

Dintre comunicãrile ce intersecteazã domeniile politicului, socialului, eticului ºi juridicului pot
fi detaºate, dincolo de celelalte titluri vizibile, „Hermenutics and Legal imagination“ (prof. dr.
George Taylor), „Le pardon peut-il être collectif?“ (A. Loute), „Rights, Responsibilities, and Re-
cognition in Education for Democratic Citizenship“ (prof. dr. J. S. Dreyer).

„Hermeneutica legalã“, arãta George H. Taylor, nu are nevoie de nicio pledoarie pentru a fi ac-
ceptatã drept temã de discuþie viabilã în cadrul unui astfel de congres deoarece, pe de o parte,
aceastã ramurã este profitabil informatã de cãtre hermeneutica lui Ricoeur, iar pe de alta o extinde
ºi o rafineazã pe aceasta din urmã. Astfel, de exemplu, accentul pus de Ricoeur pe autonomia se-
manticã a textului se regãseºte în contextul legal american. Cãci, în ciuda disputei dintre concep-
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þiile liberale ºi conservatoare depre jurisprudenþã, existã un consens general privitor la faptul cã
interpretarea legalã este preocupatã de înþelesul textului, ºi nu de intenþia autorului. Deoarece le-
gislaþia sau curtea de justiþie pretind obedienþa faþã de termenii textului promulgat, „expresia sa
este limitatã la domeniul autoritãþii legitime“.

Pentru Alain Loute, tema iertãrii are puterea de a transforma istoria noastrã în „tradiþie vie“,
dar în acelaºi timp nu se confundã cu un fel de amnistie ce tinde spre uitarea injustiþiilor trecute.
Orizontul de aºteptare pe care îl deschide o astfel de atitudine ne face capabili sã ne angajãm în
acþiuni ºi sã creãm instituþii juste. „Ricoeur considerã cã este posibilã o deschidere colectivã a
puterii transformatoare a iertãrii. Pentru el, anumite gesturi publice, cum ar fi cererile de iertare
din partea oamenilor de stat, se pot înscrie în sfera politicului. ªi totuºi, referinþa la astfel de gesturi
rãmâne nesatisfãcãtoare. Între aceste gesturi ºi transformarea instituþiilor, nu se aflã o cale ce ar
trebui demarcatã? În aceastã chestiune, Ricoeur s-a limitat la afirmaþia cã puterea acestor gesturi
de a acþiona asupra instituþiilor þine de o secretã alchimie“.

Teza centralã a comunicãrii prof. dr. J. S. Dreyer este cã cetãþenia democraticã necesitã nu nu-
mai o culturã a drepturilor ºi responsabilitãþilor omului, dar ºi una a recunoaºterii. Or, acest subiect
poate fi gândit într-un mod nuanþat cu ajutorul viziunii lui Paul Ricoeur din „Parcours de la re-
connaissance“, mergând în chip dialectic de la recunoaºterea ºi nerecunoaºterea identitãþii la aceea
a alteritãþii.

Numãrul mare al celor dornici sã-ºi expunã într-o manierã argumentatã convingerile, motiva-
þiile, criticile la acest congres conferã evenimentului aura unei lecþii despre ceea ce este o comuni-
tate ºtiinþificã globalã ºi ce înseamnã a comunica ºtiinþific: dacã tot nu mai poate fi spus nimic nou
pentru istovita noastrã lume postmodernã, cel puþin sã menþinem în atenþie o operã deopotrivã
provocatoare ºi cãlãuzitoare. Cãlãuzitoare ºi rodnicã din punct de vedere filosofic, etic, juridic,
teologic ºi nu în ultimul rând politic, deoarece o societate condusã de politicieni neinformaþi spiri-
tual este sãracã în principii ºi generatoare de conºtiinþe nefericite ce cautã, compensatoriu, printr-o
neloialã luptã adesea, o recunoaºtere individualã sau colectivã de care de fapt nu este nevoie. O
concluzie la toate cele de mai sus ar putea suna astfel: cât de bine ar fi ca ºi comunitãþile politice
sã se constituie dupã modelele reuºite ale comunitãþii ºtiinþifice!

Lorena Pãvãlan Stuparu

COMUNISMUL — INTEGRARE ªI CONFORMISM

La data de 25 martie 2009, Florin Müller, cercetãtor ºtiinþific al Institutului de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, prezintã, în cadrul seriei de conferinþe lunare a
institutului, o analizã a regimului comunist în România din punctul de vedere al mecanismului de
integrare – conformism – marginalizare socialã, abordare care, aºa cum precizeazã încã de la
început conferenþiarul, este prea puþin discutatã, insistându-se, chiar în mediul academic, mai de-
grabã asupra componentei represive a unui regim totalitar de extremã stângã. Dupã cum reiese ºi
din titlul conferinþei expuse, Comunismul în România — ipostaze ale integrãrii ºi conformismului,
teza autorului, contrarã criticii dominante, dar ºi mai confortabile, poate, a comunismului româ-
nesc ca ideologie ºi regim, se articuleazã în jurul politicilor nonrepresive, cu accent pe integrare ºi
conformism, ca reacþie socialã: „Represiunea comunistã... nu constituie principalul levier acþional
al comunismului“, afirmã conferenþiarul în introducerea analizei sale ce vizeazã sã demonstreze
cã: „Mult mai relevantã este obþinerea aproape fireascã, ºi ca o consecinþã a represiunii, de masive
oportunitãþi în zona serviciilor publice, în sectorul birocraþiilor de tip militar ºi mai ales civil, aflate
în permanentã dinamicã“.

Pentru a argumenta aceastã afirmaþie, autorul se opreºte asupra claselor sociale existente în
România, explicând în ce fel, mânate de care anume logicã, începând cu deceniul al patrulea al se-
colului trecut, acestea au înþeles/exploatat oportunitãþile ivite pentru a se integra unui regim politic
atractiv pentru ele, dupã cum susþine autorul, mai degrabã din perspectiva monopolului pe care îl
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deþinea asupra puterii economice ºi politice ºi asupra redistribuirii ei. În aceastã cheie s-ar explica
ritmul de intrare în Partidul Comunist Român în anii 1944-1946 — exemplul cel mai ilustrativ din
punct de vedere „cantitativ“ fiind anul 1944, când PCR cunoaºte cel mai mare volum de intrãri din
întreg spaþiul est-european —, cu dificultãþile identificate de autor în ceea ce priveºte nemulþu-
mirile partidului faþã de devierile de stânga sau de dreapta, manifeste mai ales în timpul campaniei
din noiembrie 1946; dorinþa de integrare a burgheziei — etapa de verificare din anii 1948-1950
venind cu corijãri „timide“ la aceastã integrare, ce îi asigura acces la putere, confort economic ºi
statut social; sau integrarea claselor mijlocii ºi inferioare în anii ’50, ’60, ’70, în cazul cãrora auto-
rul nu vorbeºte despre integrare politicã, ci de o integrare perifericã, social-economicã, în care
„«puterea pastoralã» concede bunuri ºi servicii“ ºi care a funcþionat prin strategii de integrare pro-
fesionalã, prin industralizare, prin „transformarea socialistã a agriculturii“. Aprofundând tema dez-
bãtutã, conferenþiarul aduce în discuþie limitele acestei integrãri, dar ºi frontiera, destul de uºor de
trecut, dintre integrare ºi conformism, cu referire atât la elite cât ºi la clasele mijlocii ºi inferioare,
ºi introduce în ecuaþia explicaþiei mai mulþi factori: în cazul elitelor, vorbim de caracterul predic-
tibil al regimului comunist ºi statutul „incert ºi ingrat“ al ideologiei oficiale marxiste; în cazul cla-
selor mijlocii ºi inferioare, la acelaºi caracter predictibil al regimului se adaugã lipsa unei culturi
sindicale specifice lumii anglo-germane ºi o anumitã „urã de sine“. Toate acestea sunt elementele
unui blocaj al sistemului ideologic — stalinist, apoi neostalinist — pe care l-au ºi întreþinut, apoi,
într-o stare de imobilism, de echivoc, de mimetism, de supunere formalã, „situaþie ce mulþumeºte
ambele pãrþi“.

Partea de dezbateri a conferinþei a fost deschisã de cercetãtor ºtiinþific Ion Goian, care a apre-
ciat densitatea de idei ºi seriozitatea abordãrii subiectului, cerând în acelaºi timp „decriptarea“
folosirii de cãtre autor a expresiei „urã de sine“ în contextul temei date. De asemenea, dl Goian
sugereazã cã abordarea în bloc a comunismului pe perioada 1945-1989 nu ia în considerare dis-
tincþia necesarã între douã etape: cea anterioarã anului 1962 — perioada deplinã a comunismului
„clasic“, derivat din modelul stalinist, dar aplicat la realitãþi diferite, având în centru problema
luptei de clasã; cea de dupã 1962, caracterizatã de reconstituirea la nivel global a relaþiilor dintre
sisteme ºi de funcþionarea teoriei convergenþei, iar în ceea ce priveºte comunismul românesc, de
instalarea definitivã a regimului, de depãºirea problemei luptei de clasã, în locul cãreia apare în
centrul preocupãrii problema integrãrii României în noul sistem internaþional, cu proiectul lui
Ceauºescu de a gãsi o cale de acces spre o zonã mai centralã a sistemului internaþional, proiect
eºuat dupã 1975, ca urmare a convergenþei între marile puteri. Naþionalismul lui Ceauºescu era, în
acest context, un naþionalism de lumea a treia.

Cercetãtor ºtiinþific Aristide Cioabã susþine necesitatea distincþiei între douã etape ale comu-
nismului românesc, dar precizeazã cã într-o a doua etapã a acestuia, ce debuteazã în epoca Con-
gresului al IX-lea al PCR, România, la fel ca ºi celelalte state comuniste, cautã soluþii la problema
orânduirii comuniste, instalate dupã faza de tranziþie, dar despre care Marx nu teoretizase. Naþio-
nalismul românesc poate fi interpretat ca recuperare a anumitor valori naþionale ºi cãutare a unei
cãi proprii, a unui socialism adaptat la realitãþile naþionale. În privinþa integrãrii ºi a conformis-
mului, dl Cioabã precizeazã cã este necesar sã se distingã între adevãraþii agenþi ai socialismului
ºi populaþia cu o tradiþie a servilismului ºi care acceptã regimul ca pe un dat natural.

O abordare a comunismului românesc din unghiul teologiei politice este propusã de cercetãtor
ºtiinþific Cristi Pantelimon, care formuleazã o întrebare referitoare la relaþia dintre regim ºi Bise-
ricã, întrebare care ar putea genera un rãspuns cu privire la caracterul organic sau nonorganic al
comunismului în România.

În încheiere, dl Marin Diaconu precizeazã cã, dacã în cadrul conferinþei au fost folosite con-
ceptele de „comunism“ ºi „regim comunist“ ca sinonime, trebuie în realitate sã se opereze o dis-
tincþie terminologicã între ele.

Textul conferinþei prezentate de dl Müller va fi publicat, parþial, în Revista de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale.

Ruxandra Luca
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