
STAGIU DE DOCUMENTARE ÎN CADRUL ACADEMIEI RUSE

În intervalul 9–21 septembrie 2007 am efectuat împreunã cu prof. univ. Gheorghe Stoica o vi-
zitã de documentare în Federaþia Rusã. Aceastã documentare face parte din schimburile interaca-
demice între Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Romane ºi diferite
institute de cercetãri din cadrul academiilor partenere.

La Moscova am avut plãcerea sã ne întâlnim, sã discutãm ºi sã schimbãm câteva publicaþii cu
prof. Alla Alexeevna Yaz’Kova, director al Institutului Europei al Academiei de ªtiinþe a Federa-
þiei Ruse. Dupã cum ºtiam de la colegii români din cadrul I.S.P.R.I., interesul colegilor ruºi pentru
relaþiile academice este deosebit, fapt îmbucurãtor, având în vedere potenþialul ºtiinþific al Acade-
miei de ªtiinþe a Federaþiei Ruse. Situat pe strada Mahovaja numãrul 11-3B, foarte aproape de
Kremlin, institutul fiinþeazã într-o clãdire deosebitã din punct de vedere arhitectural, aducând
aminte de cultura arhitectonicã rusã de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX.
Rezultatul concret al acestei vizite a constat în iniþierea unui proiect comun de cercetare cu tema
„Geopolitica zonei Mãrii Negre în secolul XXI“. Timp de cinci zile (10–15 septembrie 2007) am
avut plãcerea sã consultãm bibliografia disponibilã în biblioteca institutului ºi sã constatãm faptul
cã existã o cantitate foarte mare de informaþii, cãrþi de actualitate în ceea ce priveºte problematica
U.E., precum ºi lucrãri referitoare la þãrile din sud-estul Europei, printre care ºi România. Deose-
bita amabilitate ºi ospitalitatea doamnei prof. Alla Yaz’Kova au fãcut posibilã organizarea unor
discuþii cu cercetãtorii din cadrul Institutului Europei ºi a unei vizite de studiu la Academia de ªti-
inþe a Rusiei. Printre acestea se poate remarca întâlnirea pe care am avut-o cu dr.AlexeyA. Gromyko,
director al Centrului de Studii Britanice din cadrul Institutului Europei. Domnia sa ne-a mulþumit
pentru efortul de a ne deplasa la Moscova, pentru interesul nostru de a studia în Institutul Europei.
În acelaºi timp, dr. Gromyko a confirmat interesul de a participa la schimburile interacademice de-
rulate de cãtre Academia de ªtiinþe a Federaþiei Ruse în parteneriat cu Academia Românã. Pe data
de 16 septembrie 2007 am vizitat Academia de ªtiinþe a Rusiei unde s-a desfãºurat o sesiune de
comunicãri ºtiinþifice a Comisiei Istoricilor din România ºi Federaþia Rusã. În cadrul acesteia am
constatat interesul deosebit pe care ambele pãrþi îl manifestã în domeniul cercetãrii istoriei recente
precum ºi al relaþiilor ruso-române. Cercetãtorii români de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“
ne-au invitat sã participãm la lucrãrile comisiei ºi în acest cadru profesorul Stoica a vorbit despre
necesitatea cooperãrii ruso-române prin intermediul culturii.

În data de 17 septembrie 2007 am vizitat Institutul de Stat din Moscova pentru Relaþii Interna-
þionale (M.G.I.M.O.) unde ne-au fost prezentate departamentele de studiu ale acestuia. Institutul
pregãteºte viitorii diplomaþi ai Federaþiei Ruse. Am fost impresionaþi de dimensiunile ºi de organi-
zarea institutului, precum ºi de faptul cã un numãr important de studenþi cunosc limba românã, se
preocupã de studiul mediului politic românesc ºi de cunoaºterea ºi aprofundarea culturii române.
Prof. Tatyana Sharova, prodecan al institutului, ne-a primit cu o deosebitã amabilitate ºi a fost ghi-
dul nostru. De altfel Tatyana Sharova cunoaºte foarte bine România datoritã faptului cã a lucrat la
Ambasada Federaþiei Ruse din Bucureºti timp de mai mulþi ani. Discuþiile care au urmat s-au con-
stituit în proiectul amintit la care ºi-au dat acordul ºi cercetãtorii de la Institutul Europei. Probabil
cã acest proiect se va constitui într-o conferinþã pe problema Mãrii Negre care va avea loc anul viitor
sub egida I.S.P.R.I. Excelentele interprete Anna Kabanova ºi Tatyana Sharova au asigurat discu-
þiile în limba românã. Profesoara Kabanova va veni în România în februarie 2008, când va vizita
ºi I.S.P.R.I. pentru a se documenta asupra studiului limbii române.
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Pe data de 18 septembrie 2007 am vizitat Facultatea de Istorie a Universitãþii Lomonosov. De-
canul Karpov ne-a primit cu mare amabilitate ºi ne-a prezentat baza materialã a facultãþii. Domnia
sa ne-a oferit câteva publicaþii pentru a le înmâna unor colegi istorici din România ºi ne-a propus
o colaborare ºtiinþificã în cadrul unor proiecte viitoare. Sperãm ca în viitor colaborãrile noastre cu
cercetãtorii din Federaþia Rusã sã fie mai consistente ºi sã putem valorifica aceste colaborãri pen-
tru mediul academic românesc.

Enache Tuºa

ETICA ANGAJAMENTULUI ªI POLITICA DE REZISTENÞÃ.
APLICAÞII ÎN CONTEXTUL ROMÂNESC CONTEMPORAN

Miercuri, 28 septembrie 2007, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Acade-
miei Române a gãzduit conferinþa cu titlul Etica angajamentului ºi politica de rezistenþã. Aplicaþii
în contextul românesc contemporan, susþinutã de Henrieta ªerban.

Conferenþiara ºi-a propus sã decripteze o nouã perspectivã aplicatã eticii politice în condiþiile
în care sechelele neostructuralismului — ca recidivã a modernitãþii târzii — se mai resimt în majo-
ritatea intervenþiilor actuale, postmoderne.

Având ca punct de reper teoretizarea propusã de Simon Critchley în Infinitely Demanding.
Ethics of Commitment, Politics of Resistance (London, New York, 2007), Henrieta ªerban lan-
seazã douã paliere de discuþie: unul teoretic generalizant (construit pe ipoteza cã niciun limbaj,
nicio formulare nu sunt inocente, fiecare formã de discurs posedând narativitatea sa proprie) ºi
unul aplicativ, vizând politica româneascã ºi „excepþionalismul“ modelului de politicã autohtonã.

Pornind de la teoria lui Critchley, Henrieta ªerban relevã cã trãim într-o epocã depolitizatã, postde-
mocraticã, a unui nihilism generalizant, marcatã de acte de injustiþie. Dezamãgirii i se opune uimirea,
într-o ecuaþie dihotomicã incompletã. Aceastã opticã indusã respinge imaginea proteicã a unei lumi
etice în care individul se vrea activ politic, angajamentul nefiind altceva decât sursa de putere politicã,
rezistenþa la coroziunea impusã de structurile politice stabilite. În acest context, politica devine un joc
de denumire, un discurs fãrã identitate, un angajament pe cont propriu, o forþã motivaþional-eticã.

Regândind aceste scheme prestabilite, vorbitoarea lanseazã ºi clarificã o serie de concepte:
disens vs. consens, nihilism activ vs. nihilism pasiv, cerere eticã vs. aprobare. Etica, concluzioneazã
Henrieta ªerban, este metapoliticã anarhicã, inventivitate, imaginaþie, tenacitate, viclenie. De
aceea subiectivitãþile etice nu sunt atât arbitrare sau relativiste, cât mai degrabã flexibile ºi con-
juncturale sau, în limbaj postkantian, articulaþii ale unei cereri etice concrete marcate de o an-
vergurã universalã.

Ultima parte a comunicãrii enunþã modelul american, ca model tipic al politicii de rezistenþã.
Anticipând efectele acestei mutaþii istorice decisive, ale acestei „descãlecãri“ ce implicã unitatea
ºi multiplicitatea, apelul la reperele discursului bushian, a definirii ºi concretizãrii noþiunii de
„duºman“, lanseazã întrebarea ce model se poate ascunde dincolo de sau în spatele acestei im-
plicãri reciproce? Terorismul ºi totalitarismul, ereziile ºi tendinþele ecumenice se implicã reciproc,
iar autoritatea se autoanihileazã.

Aplicate spaþiului politic românesc, schemele funcþionale ale lui Simon Critchley îi oferã
Henrietei ªerban posibilitatea de a analiza în mod critic încercarea lui Petre Roman de a negocia
cu grupurile din societatea civilã, în scopul unei alianþe de campanie, pentru o reprezentare directã
în Parlament. O atare intenþie politicã devine, potrivit Henrietei ªerban, ipocritã, nefãcând altceva
decât sã sporeascã ambiguitatea politicã.

Discuþiile care au urmat prezentãrii Henrietei ªerban s-au axat pe clarificarea unor termeni-
cheie ai noii opþiuni lansate de etica angajamentului ºi a politicii de rezistenþã. Ion Bulei, directorul
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, a deschis un dialog dinamic, propunând cla-
rificarea nuanþelor impuse de ideea de democraþie ºi de þintele acþiunii politice.
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În acelaºi context de discuþie, Cristinel Pantelimon a propus regândirea „moralei vechi“ în sen-
sul deturnant al acesteia de la rãul aparent înspre binele unei „angajãri cu capãt“. Potrivit lui Florin
Müller, înstrãinarea individului devine o formã de apãrare a anihilãrii interioritãþii sale, nefiind
altceva decât o marcã a identificãrii ºi a prestigiului individului într-un spaþiu violentat de dimen-
siuni fluctuante. Bogdan Popescu a situat sursa acestei disfuncþionalitãþi în incapacitatea elitei de
a se debarasa de atributele modernitãþii.

Gabriela Tãnãsescu a considerat teza lui Critchley a implicãrii ºi angajamentului individual,
„pe cont propriu“, ca având o totalã încãrcãturã utopicã. Angajarea individualã — ca „rezistenþã la
coeziune“ sau la ceea ce s-ar putea numi la limitã regimuri democratice conformiste — poate sus-
þine un principiu al agonismului disensual constitutiv vieþii politice ºi, ca urmare, o „metapolitcã
anarhicã“, fãrã ca prin acesta sã faciliteze condiþiile de posibilitate ale unei etici politice melioriste.
În sine, participarea susþinutã doar de subiectivitatea politicã ºi de rezistenþa la coeziune, aºadar o
participare nevalidatã interacþional (grupal, comunitar), social sau comunicaþional, este situabilã
în registrul revendicãrilor personale ori private ºi nu în cel al impactului asupra unei politici che-
mate sã respecte valorile morale.

La rândul sãu, Cristian-Ion Popa a pus în discuþie aserþiunea lui Simon Critchley, evocatã de
vorbitoare, potrivit cãreia promotorii politicii externe americane actuale ar vãdi o bunã cunoaºtere
a filosofiei politice moderne. El a semnalat, în schimb, prezenþa unei foarte viguroase retorici
neoprotestante în discursul politicii externe americane, foarte evidentã de altfel în speech-urile
preºedintelui George Bush.

Într-un registru constant deconstructivist, Viorella Manolache a semnalat constanþa intero-
gaþiei cu privire la relaþiile existenþe între „ascendentul din ce în ce mai mare al raþiunii“ asupra
gândirii, ideologiilor ºi a tehnicilor guvernamentale asupra restricþiilor tot mai accentuate aduse
azi libertãþilor individuale ºi colective pe fondul unui „recul“ al speranþei într-o emancipare gene-
ralã a umanitãþii ºi a persistenþei „totalitarismelor“ de tot felul.

Dacã Daniela Ionescu afirma cã modelul iluminist e depãºit tocmai prin regândirea noþiunii de
„pradã“, de spaþiu vital, de demonizare, Aristide Cioabã propunea o regândire a nihilismului prin
intensificarea paradoxalã a participãrii social-politice, considerând cã Simon Critchley propune un
model neoanarhist, ca alternativã pentru un nihilism blocant la nivelul deciziei politice.

Potrivit prezentãrii Henrietei ªerban, reconstrucþia eticii politice rãmâne parte a unui registru
activ de ethical language— discurs care nu e altceva decât un prizonierat al eului în celãlalt, o du-
alitate care se cere rediscutatã, clarificatã ºi actualizatã (ºi) în spaþiul politic românesc.

Viorella Manolache

SCHIMBURI INTERACADEMICE

Intervalul 8–21 octombrie 2007, în care am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea Ca-
tolicã din Bruxelles în cadrul Acordului de colaborare încheiat între Academia Românã ºi Aca-
demia Regalã Flamandã de ªtiinþe ºi Arte din Belgia, a reprezentat o fericitã ocazie de a contribui
la realizarea proiectului de colaborare iniþiat încã de acum doi ani de Henrieta Aniºoara Mitrea în-
tre Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale ºi instituþia mai sus menþionatã.

Dând curs invitaþiei doamnei profesoare Lutgard Lams, Ph. D., Catholic University Brussels,
am prezentat pe data de 19 octombrie, în cadrul aceleiaºi universitãþi, conferinþa „Hermeneutica
încrederii ºi hermeneutica suspiciunii“, în limba francezã. Tema, gânditã ca un studiu comparativ
între noþiunea de „hermeneuticã a suspiciunii“ propusã de Paul Ricoeur ºi aceea de „hermeneuticã
a încrederii“ bazatã pe concepþia lui Mircea Eliade în relectura lui Matei Cãlinescu, s-a bucurat de
o bunã receptare din partea unui auditoriu educat în spiritul pedagogiei încrederii în celãlalt, în
sensul prezenþei, acþiunii ºi rostirii lui, virtute ce transpare pentru vizitatorul strãin la toate nive-
lurile societãþii belgiene: un model pozitiv de europenitate, ca esenþã a respectului pentru demni-
tatea umanã ºi pentru cultura dialogului. Au fost întrebãri ºi discuþii legate de textul acesta ºi de
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text în general, de contextele ideatice ºi istorice ale scrierii ºi citirii, ceea ce a impus prezentarea
câtorva informaþii legate în special de istoria României din prima jumãtate a secolului XX, în care
a evoluat viziunea lui Mircea Eliade, despre hermenutica creatoare, adoptatã ca metodã în dome-
niul istoriei religiilor, o „cale regalã“ de acces cãtre hermeneutica totalã, idealul oricãrui demers
interpretativ: care nu presupune invenþie, ci restituire a faptului studiat într-o viziune cât mai apro-
piatã de semnificaþia lui originarã, capabilã sã schimbe paradigma înþelegerii fenomenului res-
pectiv din unghiuri exterioare ºi de cele mai multe ori încãrcate de prejudecãþi. De aici, pornind de
la subiectul credinþei în sensul unei experienþe umane chiar ºi atunci când în aparenþã acesta lip-
seºte, s-a putut decupa înþelesul mai general al hermeneuticii încrederii ca atitudine specificã siste-
melor democratice, în care chiar ºi cel mai neînsemnat individ, lucru sau propoziþie se pot în prin-
cipiu afirma. Potrivit acesui concept generos, chiar ºi hermeneutica suspiciunii, ca reacþie dubita-
tivã în faþa sursei unui fenomen, poate avea ºi o dimensiune pozitivã, þinând de întrebarea iniþialã
adresatã obiectului interpretãrii. Comunicarea va fi publicatã în unul dintre viitoarele numere ale
revistei în limbi strãine ºi introdusã pe site-ul www.fonds.ricoeur, unde de altfel a fost inclus ºi ti-
tlul conferinþei.

În toatã aceastã perioadã am beneficiat de eficientele servicii ale bibliotecii KUB, dotatã cu
importante surse bibliografice din domeniul ºtiinþei ºi filosofiei politice ºi istorice, ceea ce mi-a
permis documentarea (fiºare, xerocopiere) ce va fi valorificatã pe parcursul elaborãrii studiilor
despre cultura politicã ºi filosofia conservatoare a istoriei, cuprinse în planul de cercetare ºi editare
al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române.

Totodatã, în cadrul unor întâlniri ºi discuþii, profesoara Lutgard Lams ºi-a exprimat interesul
domniei sale ºi al colegilor de la Departamentul de Filosofie ºi Comunicare pentru temele „Filo-
sofia integrãrii europene“ (care la sfârºitul anului trecut s-a materializat într-un studiu publicat în
volumul „Tendinþe actuale în filosofia politicã“, coordonat de Gabriela Tãnãsescu), „Mass Media
ºi Democraþia“ (tema numãrului2/2006 al revistei în limbi strãine care apare sub egida ISPRI),
„Cultura politicã româneascã“, sugerindu-mi-se necesitatea traducerii ºi difuzãrii acestora.

Am primit totodatã acordul de colaborare cu studii la revistele institutului nostru, de continuare
a schimbului de experienþã ºi de iniþiere, pe viitor, a unui program comun de cercetare interdisci-
plinarã, acþiuni în mãsurã sã deschidã noi perspective asupra cercetãrii, dintr-un loc geometric al
Europei în care lucrurile investite cu pasiune ºi disciplinã merg de la sine.

Lorena Pãvãlan Stuparu
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