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Abstract. The article sets out to explore the social settings in which
ethnopolitical entrepreneurs and their essentialist narratives become
particularly effective. Unlike social scientists, who employ a processual
approach on culture and ethnicity, highlighting the fact that both culture
and ethnicity are socially constructed and in a state of permanent flux,
ethnopolitical entrepreneurs draw heavily upon a conception that reifies
culture. According to this perspective, both culture and ethnicity are illustrated
as predetermined and immutable. Whereas social scientists explore the
political rituals or the narratives through which different social categories
are embedded in order either to strengthen or to thin down identity borders,
ethnopolitical entrepreneurs summon social groups through populist
discourses to come into being. I argue that populism, rapid social change,
economic and political insecurity, and the state of civil society should be
taken into consideration in order to accurately grasp the causes of ethnic
violence.
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Cine sunt ºi ce fac antreprenorii etnopolitici

Brubaker constatã cã violenþa interetnicã poate fi facilitatã de procesele intra-
etnice, ce se deruleazã deci în cadrul aceluiaºi grup etnic. Primul dintre acestea ar
fi supravegherea intraetnicã (in-group policing) ce constã în aplicarea de sanc-
þiuni formale sau informale acelor coetnici care traverseazã în mod frecvent gra-
niþele identitare, scopul urmãrit fiind acela de augmentare a stãrii de agregare a
grupului. Un exemplu în acest sens este acela al executãrii palestinienilor bãnuiþi
cã au vândut pãmânt israelienilor1. Un alt mecanism intragrupal de descurajare
a interetnicitãþii consistã în exagerarea sau dramatizarea conflictelor cu mem-
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brii altor grupuri etnice. Este o tacticã des utilizatã pentru a deturna atenþia de la
conflicte ºi clivaje intraetnice spre tensiuni interetnice. Un al treilea mecanism
de intensificare artificialã a tensiunilor interetnice se referã la supralicitarea
ofertei politice de cãtre partide care îºi disputã voturile din acelaºi bazin etnic.
În circumstanþe de acest tip, partidele se prezintã ca fiind mai naþionaliste decât
competitoarele lor, ce sunt zugrãvite ca inerte ori lipsite de iniþiativã în ches-
tiunea etnicã. Al patrulea mecanism se referã la recrutarea pe principii etnice în
bande, grupãri teroriste ºi trupe de gherilã. De regulã recrutorii provin în aceste
cazuri din zona clasei de mijloc, în vreme ce extracþia socialã a combatanþilor se
face mai ales de la baza piramidei sociale. Supralicitarea ofertei politice de cãtre
partidele cu profil etnic ºi recrutarea pe principii etnice în bande, grupãri tero-
riste ºi trupe de gherilã sunt mecanismele principale ale violenþei etnice. Pentru
activarea acestora, antreprenorii etnopolitici joacã un rol pivotal.

În siajul sociologiei lui Pierre Bourdieu, Rogers Brubaker scrie cã antrepre-
norii etnopolitici sunt performeri ai vieþii politici care trãiesc din ºi pentru etni-
citate. Drept urmare, discursul antreprenorilor etnopolitici are ceva din incan-
taþiile premoderne folosite pentru a stimula diferite spirite sã se înfãþiºeze. În
discursurile puternic esenþialiste ale antreprenorilor etnopolitici, ce reificã uneori
în mod grotesc o realitate socialã mai degrabã lichidã, grupurile sociale sunt in-
vocate, convocate ºi stimulate sã se materializeze. Reificarea, respectiv proiec-
tarea discursivã a unor procese sociale precum etnicitatea, religiozitatea, naþiu-
nea, identitatea etc. ca lucruri din societate, perfect conturate, uºor de cuantificat
ºi facil de detaºat de altele similare, constituie ea însãºi un proces. Dar spre deo-
sebire de expertul din ºtiinþele sociale care apeleazã la o perspectivã proce-
sualistã asupra culturii sau etnicitãþii, ce sunt analizate ca fenomene cu perioade
de flux ºi reflux social în funcþie de o serie de factori care þin de ambientul insti-
tuþional specific, pentru antreprenorul etnopolitic cultura sau etnicitatea sunt
obiecte, cu caracter fix, predeterminat, static ºi eventual imuabil. Ca sã fiu mai
precis, în vreme ce pentru expertul în ºtiinþele sociale cultura e un verb, pentru
antreprenorul etnopolitic ea e doar un substantiv. „Criticarea antreprenorilor
etnopolitici pentru cã reificã grupurile etnice ar fi o eroare categorialã. Pentru cã
tocmai reificarea grupurilor este operaþiunea pe care o întreprind antreprenorii
etnopolitici. Când au succes, ficþiunea politicã a grupului perfect solidar poate fi
momentan, dar cu consecinþe puternice, realizatã în practicã“2. Sarcina expertu-
lui din câmpul ºtiinþelor sociale este aceea de a evalua contextul în care discursul
esenþialist fluturat de antreprenorul etnopolitic poate conduce la o agregare
extremã a unui grup etnic, cu posibilitatea izbucnirii violenþei interetnice.

Deci ce fac mai exact antreprenorii etnopolitici? Difuzeazã un discurs al cãrui
ax central este cultura societalã masiv etnicizatã (thick culture), adicã o viziune
reificatã asupra culturii, ce pune semnul egal între identitate, comunitate ºi etni-
citate. Rezultatul proferãrii unui astfel de discurs este grupismul, respectiv creº-
terea temporarã a solidaritãþii unui grup social ºi totodatã mãrirea distanþei so-
ciale faþã de un alt grup social. „În domeniul etnicitãþii, naþionalismului ºi al stu-
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diilor rasiale, înþeleg prin grupism tendinþa de a trata grupurile etnice, naþiunile
ºi rasele ca entitãþi substanþiale cãrora li se poate atribui interes ºi autonomie
comportamentalã“3. În realitate însã, iniþiativa politicã nu este una de grup, a
maghiarilor, românilor, bulgarilor, francezilor etc. Iniþiativa politicã este exerci-
tatã de organizaþii specifice, de la anumite instituþii publice pânã la grupãri tero-
riste, organizaþii paramilitare, bande de cartier, suporteri ai echipelor de fotbal,
partide politice, asociaþii etnice, organizaþii ale societãþii civile, biserici, ziare,
posturi de radio ºi de televiziune ce disemineazã o viziune reificatã ºi holistã
asupra etniei. În cele mai multe cazuri, organizaþiile menþionate mai devreme
sunt manipulate de antreprenori etnopolitici, în discursurile cãrora solidaritatea
grupurilor sociale este excepþionalã, iar rivalitatea dintre ele de netãgãduit. Cum
am arãtat deja, grupurile sociale nu au decât în rare momente niveluri ridicate de
solidaritate socialã, de regulã atunci când se deruleazã ritualurile menite sã po-
tenþeze coeziunea socialã, de la votul politic pânã la ziua naþionalã sau la cele-
brarea unui erou. Dar agregarea socialã a unui grup etnic poate ajunge la cote
înalte ºi în caz de schimbare socialã rapidã, insecuritate economicã ºi insecuritate
politicã. Abordarea propusã de Brubaker, de tipul ethnicity without groups, ac-
centueazã importanþa observãrii modului în care categoriile sociale sunt vehicu-
late prin discursuri specifice, iar apoi instituþionalizate. Brubaker accentueazã
totodatã ºi necesitatea explorãrii discursului demotic. Dacã discursul politic do-
minant aparþine antreprenorilor etnopolitici, discursul demotic aparþine non-
elitei, ºi reflectã mai mult sau mai puþin fidel discursul dominant. Apropierea sau
chiar suprapunerea dintre discursul demotic ºi cel dominant este un indicator al
faptului cã graniþele identitare au devenit cvasiermetice, aspect ce are consecinþe
nefaste asupra interetnicitãþii. În caz contrar, când micropolitica categoriilor et-
nice contrasteazã cu macropolitica categoriilor etnice avem un indiciu cã inter-
culturalitatea este manifestã.

Graniþele identitare

De regulã, când se discutã despre graniþe este reliefat caracterul negativ al aces-
tora. E adevãrat cã pentru unii dintre susþinãtorii fervenþi ai neoliberalismului
graniþele au un astfel de profil întrucât sunt percepute drept obstacole în calea
acumulãrii profitului. La fel înþeleg graniþele ºi cosmopoliþii extremiºti, în viziu-
nea cãrora frontierele sunt manifestarea particularismului cultural, nociv prin re-
fuzul declarat faþã de deschiderea universalã. Dincolo de faptul cã n-a existat
pânã acum vreun universalism care sã nu aibã ancore particulariste, de la Pax
Romana pânã la Pax Americana, în câmpul teoriei sociale graniþele sunt prezen-
tate drept repere ale ordinii sociale ori ca input-uri instituþionale ce nu permit de-
zagregarea grupului etno-cultural. Mai precis, graniþele sunt vitale pentru proiec-
tarea alteritãþii, un ingredient fundamental, dar nu singurul, al identitãþilor colec-
tive. „Graniþele sunt un mecanism esenþial pentru definirea cuiva în aºa fel încât
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acesta sã poatã înþelege cine nu este“4. E de ajutor aici perspectiva Annei
Triandafyllidou5, care remarcã cã pentru agregarea identitãþilor colective (reli-
gioase, etnice, naþionale, continentale) e nevoie atât de o componentã internã, cât
ºi de o componentã externã. În timp ce componenta internã vizeazã creºterea
coeziunii politice a unei naþiuni, componenta externe þinteºte out group-ul. Cu
alte cuvinte, componenta externã vizeazã o alteritate în raport cu care identitatea
colectivã se reproduce sistematic. Tricotarea alteritãþii implicã un exerciþiu de
putere mai intens decât inventarea naþiunii. Argumentul e simplu. Naþiunea nu se
inventeazã ex nihilo. Se inventeazã pornind de la miturile, simbolurile ºi tradi-
þiile etno-religioase ale unui grup social. Cu alte cuvinte, canavaua culturalã pe
care inginerii sociali deseneazã naþiunea e preexistentã, pentru cã altminteri
ideea naþionalã n-ar avea impact asupra membrilor acesteia, care vor rãmâne pe
mai departe racordaþi la loialitãþile religioase, etnice sau regionale, cu efecte po-
tenþial funeste asupra securitãþii politice a statului. Teoretic, construirea alteri-
tãþii implicã un exerciþiu de putere mai consistent pentru cã, pe de o parte, celã-
laltul semnificativ trebuie definit în acord cu interesele unui centru de putere, iar
pe de altã parte, celãlaltul semnificativ ar trebui sã ºi îmbrãþiºeze perspectiva
despre propria sa sineitate pe care o disemineazã nucleul de putere. Prin urmare,
George Schöpflin observã corect cã graniþele nu sunt nocive per se. Nocivã poate
sã fie textura ideologicã ce cãptuºeºte graniþele culturale, precum, bunãoarã, ra-
sismul. Interesant în acest sens e ce constatã Horowitz. Graniþa dintre sclavii
africani ºi exploatorii acestora a fost într-o primã fazã de tip religios. Primii era
pagâni, secunzii erau membrii religiei dominante. Abia în momentul în care scla-
vii africani s-au convertit la creºtinism, ºi-au traversat astfel graniþa religioasã, a
demarat procesul de instituþionalizare a culorii pielii ca marcator identitar funda-
mental ce face distincþia dintre noi/ei6. Cert este cã pentru cristalizarea ºi menþi-
nerea graniþelor culturale e nevoie de un centru de putere, fie cã este vorba de
bisericã, fie cã este vorba de stat, situaþie în care devine ºi mai evident faptul cã
graniþele nu sunt nocive per se. Nocivã poate fi ideologia ce irigã graniþele iden-
titare, ideologie difuzatã de un centru de putere ce doreºte sã se legitimeze dintr-o
perspectivã particularã, de naturã sã confere unicitate grupului etno-cultural
dominat. O comunitate etno-culturalã lipsitã de graniþe culturale înseamnã cã nu mai
existã din punct de vedere identitar, cã a fost complet asimilatã de o comunitate cu
instituþii politice mai puternice ºi mai eficiente în raport cu definirea alteritãþii.

Cea mai proeminentã graniþã identarã a modernitãþii a fost limba. Dar nu
orice limbã, ci limba literarã, a statului naþionalizator. În limba literarã erau disti-
late toate experienþele politice majore ale statului naþionalizator, precum mituri,
eroi, simboluri, perioadele de aur, ritualurile politice etc. Nu vorbesc despre stat-
naþiune, ci despre statul naþionalizator7 întrucât statul este un fenomen social
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activ, aflat în desfãºurare. Sintagma stat-naþionalizator face mai inteligibil faptul
cã ideea naþionalã este reprodusã cotidian, în cadrul rutinei pe care Michael
Billig o numea naþionalism banal. Câtã vreme statul-naþiune are drept premisã
conceptualã o viziune politicã staticã ºi uºor esenþialistã, în cazul sintagmei stat-
naþionalizator devine mai clarã dimensiunea procesualistã a nation-buildingului,
care constituie o realitate cotidianã.

Chestiunea graniþelor identitare este abordatã ºi de Andreas Wimmer, care
puncteazã diferenþa dintre strategiile de expansiune a frontierelor ºi strategiile de
estompare a acestora. Potrivit lui Wimmer, cea mai frecventã tacticã politicã de
extindere a graniþelor identitare a fost procesul de nation-building în formele sa-
le distincte. Etnogeneza este una dintre acestea ºi se referã la expansiunea fron-
tierelor grupului etnic ce controleazã aparatul statal ºi care capãtã astfel monopol
nu doar asupra violenþei fizice, ci ºi asupra aceleia simbolice. Wimmer aratã cã
cele mai interesante strategii de instituþionalizare a etnogenezei sunt cele dema-
rate de minoritãþile etnice ce reuºesc sã subtilizeze aparatul statal din mâinile
elitei dominante. El oferã în acest sens exemplul montagnarzilor din Vietnam si
al populaþilor Bangala, Mongo ºi Bakongo din Congo8. Dacã nation-buildingul
ranforsa graniþele identitare dintre douã sau mai multe comunitãþi umane, con-
tracþia reprezintã o strategie aflatã la antipod ºi presupune trecerea de la cate-
gorii exclusive la categorii inclusive cu consecinþa fluidizãrii graniþelor iden-
titare. Contracþia apare simultan cu acordarea cetãþeniei grupurilor de imigranþi
sau grupurilor etnice minoritare, care, cel puþin teoretic, se raliazã la comunitatea
naþionalã, sustrãgându-se astfel reprezentãrilor rasiale consacrate de etnia do-
minantã cu scopul construirii unei alteritãþi interne. Pe scurt, cetãþenia împinge
în fundal loialitãþile etno-religioase ºi aduce în prim plan loialitatea politicã faþã
de stat, instituþiile ºi legile sale, înlocuind referenþialul de tip thick culture cu
unul de tipul thin culture9. Asta fireºte dacã vorbim despre o cetãþenie inclusivã.
Mai existã ºi alte strategii de traversare a graniþelor identitare ce aveau, la un
moment dat, efect stigmatizant. Sunt strategii ce pot fi utilizate atât la nivel in-
dividual, dar ºi la nivel de grup. Bunãoarã, nobilii indieni din Mexicul colonial
se strãduiau sã dobândeascã statutul de spaniol, cu toate avantajele legale ce de-
rivau de aici, ºi totodatã cu consecinþa ocultãrii stigmatului de indios. Condiþia
era aceea a dobândirii unui minim lustru comportamental, precum ºi loialitatea
faþã de legile Imperiului Spaniol.

O altã strategie de atenuare a graniþelor etnice consistã în accentul pus pe
umanitate, respectiv importanþa acordatã calitãþilor deþinute de toþi indivizii, in-
diferent de extracþia etnicã sau naþionalã a acestora. Aceastã din urmã strategie
se numeºte ºi de-etnicizare ºi este angajatã de regulã de grupurile etnice puternic
discriminate de-a lungul istoriei.
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Graniþele identitare ºi studiul identitãþii colective

Mutarea centrului de interes de la grup la graniþe identitare reprezenta la fi-
nele anilor ’60 noutatea adusã de Fredrik Barth în câmpul cercetãrii etnicitãþii10.
Susþinerea era simplã. De vreme ce graniþele identitare nu sunt imuabile, aºa
cum apreciau perspectivele esenþialiste, ci sunt mai degrabã un fenomen social,
cu intensitãþi diferite, în funcþie de încãrcãtura politicã a interacþiunii dintre douã
sau mai multe grupuri etnice, atunci studiul identitãþii ar trebui sã plece de la ma-
niera în care diferitele comunitãþi etnice îºi racordeazã membrii la grup prin ritu-
aluri specifice, ce consacrã deosebirea dintre un grup etnic ºi alteritatea sa cul-
turalã. Accentul pus de Barth pe fluctuaþia graniþelor etnice dovedea totodatã
faptul cã grupul etnic e mai degrabã o categorie conceptualã decât una socialã.
Cã, altfel spus, agregarea etno-culturalã a unui grup etnic variazã constant în re-
laþie directã cu porozitatea sau, dimpotrivã, cu caracterul ermetic al graniþelor
sale culturale. Impulsul modern, poate chiar post-modern, din spatele concepþiei
lui Barth e evident. Dar inputul ideologic e mai puþin important. Ceea ce conteazã
e revoluþia declanºatã de Barth în arealul studiilor dedicate etnicitãþii. Într-o lu-
me modernã în care, cel puþin teoretic, concepþiile monadologice asupa gru-
purilor sociale ºi asupra culturii nu mai au susþinere empiricã, de interes sunt mai
degrabã miturile, ritualurile, simbolurile ºi practicile sociale mobilizate ºi insti-
tuþionalizate de un centru de putere sau de antreprenori etnopolitici fie pentru a
ranforsa graniþele etnice, fie pentru a alimenta etnicitatea cotidianã, caracterizatã
de graniþe fluide, suficiente însã pentru ca grupul etnic sã nu fie complet asimilat
de centrul de putere controlat de reprezentanþii unui grup etnic concurent. Con-
cepþia lui Fredrik Barth fusese întrucâtva anunþatã de Arnold van Gennep, cel
care publica în debutul deceniului ºase Riturile de trecere. Printre acestea, van
Gennep includea ºi riturile de iniþiere, precum tãierea lobului urechii, practicarea
tatuajelor, circumcizia, tãierea pãrului de o anumitã manierã, perforarea septului
etc. Prin intermediul acestor practici culturale, indivizii pe corpurile cãrora erau
gravaþi marcatori etnici specifici erau racordaþi definitiv la comunitate. „(...) in-
dividul mutilat este scos din rândul oamenilor comuni printr-un rit de separare
(ideea de tãiere, de strãpungere etc.) care îl agregã automat la un grup determinat
ºi într-un astfel de mod încât, operaþia lãsând urme de neºters, agregarea sã fie
definitivã“11. Donald Horowitz, care abordeazã la rându-i chestiunea graniþelor
identitare în explicarea violenþei etnice, face diferenþa între marcatorii identitari
vizibili ºi cei invizibili. El împarte marcatorii identitari vizibili în corporali ºi ne-
corporali, în prima categorie, dincolo de cei enumeraþi mai devreme, intrând mu-
tilarea dentarã, de tipul extragerii anumitor perechi de dinþi, întâlnitã în Estul
Africii, ori pãtarea dinþilor prin cosumarea unui anumit tip de apã, ca în cazul
unor triburi din sud-estul Asiei etc. Semnificativi sunt însã marcatorii identitari
necorporali, precum cei comportamentali – gesturi, poziþia corpului, vestimen-
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taþie –, ori necomportamentali – limbã, accent, vocabular, sintaxã, nume12. Ele-
mentele de mai sus fac parte din tronsonul etnografic de explorare a identitãþii,
cu Fredrik Barth ca deschizãtor de drum.

Direcþia etnograficã este completatã de perspectiva psihologicã, care accen-
tueazã prototipia ºi compoziþia stereotipicã a acesteia. Prin studierea cliºeelor
vehiculate de membrii unui grup etnic în raport cu alteritatea devine inteligibil
prototipul acesteia. Filosofia continentalã ºi „excursul oriental“ sunt alte moda-
litãþi de examinare a identitãþii13. Comparativ cu filosofia continentalã ºi impulsul
iluminist al acesteia, ce percepe alteritatea drept o entitate de asimilat, de regulã
subdezvoltatã ºi dispusã pe un platou ontologic inferior, „excursul estic“, animat
de dialogismul lui Mihail Bahtin, pleacã de la premise cã alteritatea este parte
integrantã a identitãþii unui grup social. Renunþând la stigmatizarea alteritãþii,
dialogismul face trecerea de la identitãþile exclusive la identitãþi inclusive.

Când în examinarea identitãþii accentul cade pe graniþe concomitent are loc
traversarea paradigmaticã de la o concepþie fundaþionalistã la una non-fundaþio-
nalistã asupra culturii. Discuþia, în aceste condiþii, va avea în centrul ei identifi-
carea ºi mai puþin identitatea, din pricina înþelesului static, imuabil ºi monadolo-
gic primit de culturã în relaþia cu identitatea. Studiul identificãrii pleacã de la
premisa fluiditãþii culturii ºi de la capacitatea individului de a jongla cu refe-
renþialul mai multor culturi, ceea ce în practica socialã e mai degrabã o raritate.
Identitatea porneºte însã de la o perspectivã ce reificã cultura, înfãþiºatã ca sta-
ticã, predeterminatã ºi absolutã, motiv pentru care grupul social ce o împãr-
tãºeºte are graniþe identitare ermetice. Realitatea empiricã a modernitãþii contra-
zice aceastã viziune îndeosebi în zonele industrializate, dominate mai recent de
capitalismul post-fordist, al acumulãrii flexibile, unde graniþele culturale sunt
mai degrabã fluide. E adevãrat cã în zonele în care distrugerea creatoare schum-
peterianã nu a dizolvat calapoadele instituþionale tradiþionale, cultura are nu doar
înþeles, ci ºi concretizare monadologicã, cu graniþe cvasi-impenetrabile faþã de
exterior. Dar chiar ºi aici, în arealurile în care modernitatea abia s-a iþit, culturile
nu sunt complet izolate unele de altele. Altceva trebuie însã remarcat. E de su-
bliniat aspectul cã inclusiv în zonele în care modernitatea a fost înlocuitã de hi-
permodernitate, iar capitalismul fordist de cel post-fordist, iar cultura ºi graniþele
identitare sunt realitãþi sociale mai degrabã lichide, încã se manifestã nevoia
pentru o concepþie esenþialistã asupra culturii. Viziunea cercetãtorului despre
fluiditatea graniþelor culturale nu corespunde deci cu aceea a informatorului
care, din nevoia de securitate culturalã, îºi doreºte o lume în bunã mãsurã mani-
heistã, în care categoriile conceptuale sã fie identice cu cele sociale. Acolo unde
apare competenþa dublu-discursivã, observã Baumann, perspectivele procesua-
liste coexistã cu cele esenþialiste asupra culturii14. Acestea sunt de regulã situa-
þiile în care graniþele dintre grupurile etnice sunt poroase, iar traversarea lor con-
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stituie o realitate cotidianã. În aceste contexte, sensul dat culturii variazã con-
stant între polul absolut, esenþialist, ºi cel relativ, procesualist.

Una dintre consecinþele violenþei interetnice este consolidarea graniþelor
identitare, cu consecinþa diminuãrii dramatice a exogamiei sau a cãsãtoriilor in-
teretnice. Potrivit lui Donald Horowitz, în societãþile adânc divizate pe criterii
etnice rata exogamiei este mai micã de 10% din totalul cãsãtoriilor, ºi chiar mai
scãzutã de atât dacã s-ar lua în calcul doar cãsãtoriile între membrii grupurilor
aflate în conflict15. În Kampala, rata exogamiei a fost de 8,2%, cu menþiunea cã
nicio cãsãtorie interetnicã nu a fost încheiatã între grupurile etnice aflate în con-
flict în capitala Ugandei. În anii ’60, în Singapore rata exogamiei era de 5,1%,
dar cãsãtoriile dintre chinezi ºi malaezieni erau mai rare de atât. Societãþile cu
niveluri medii ale violenþei interetnice au rate ale exogamiei cuprinse între 15-
20%, cazul Filipinelor ori al Ganei, aceasta din urmã cu rate ale cãsãtoriilor in-
teretnice cuprinse între 8-18%. Pentru comparaþie, cãsãtoriile mixte din Cluj re-
prezentau aproximativ 25% din totalul cãsãtoriilor în 199916.

Cauze structurale ale apariþiei
antreprenorilor etnopolitici. Populismul

În general, sursa populismului este modernizarea incompletã. Indiscutabil,
abordarea populismului doar din perspectiva modernizãrii incomplete lasã de
dorit. Dar o tâlcuire mai largã a populismului, care sã ia în considerare extracþia
socialã a partidelor populiste, profilul lor ideologic, infrastructura organizaþio-
nalã specificã ºi strategiile de excavare a voturilor, nu intrã în economia acestui
articol. De interes pentru textul de faþã sunt mai degrabã circumstanþele în care
prolifereazã populismul. „Ele (partidele populiste, n.m.) apar în urma schimbãrii
excesiv de rapide sau drept consecinþã a transformãrilor instituþionale dramatice
când anumite secþiuni ale populaþiei îºi percep valorile ca erodându-se ºi suferã
din cauza dezorientãrii“17. Una dintre ipotezele articolului este cã antreprenorii
etnopolitici provin îndeosebi din rândul partidelor populiste. Se impune însã o
precizare aici. Deºi majoritatea naraþiunilor populiste urmãresc cu fidelitate con-
tururile grupurilor etnice, contururi care în realitatea socialã nu sunt niciodatã
perfect precizate afarã de cazul crizei sociale extreme, nu toþi antreprenorii etno-
politici au simpatii de dreapta ori de extrema dreaptã. Se manifestã din ce în ce
mai pregnant în ultima vreme, iar Syriza e un exemplu elocvent în acest sens, se-
condat îndeaproape de Podemos, un populism de extrema stângã. La fel ca ºi
populismul de extremã dreaptã, stânga extremistã subliniazã caracterul nociv al
establishmentului ºi al elitei politice, ºi cultivã concomitent ideea susþinerii po-
porului ori a oamenilor de rând. Deosebirea constã în faptul cã populismul de
stânga sau de extremã stângã nu opereazã cu excluziuni orizontale, de tip etno-
religios, ci este fidel principiilor egalitariste ale stângii. În acest sens, programul
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stângii populiste în privinþa multiculturalismului, mai ales cu referire la politics of
recognition, se situeazã la antipodul retoricii etniciste a populismelor de dreapta.

Accentul pus pe popor ºi voinþa acestuia, retorica anti-establishment, anti-elitã
ºi anti-proceduri formale pot constitui câteva elemente ale unei ideologii populiste.
Dar populismul nu este o ideologie, cum corect remarca Benjamin Arditi18. E
mai degrabã parte a culturii politice. E cert însã faptul cã populismul se mani-
festã cu succes în cazul statelor cu culturi politice preponderent de supunere, ºi
cu mai puþin succes în cazul statelor cu culturi politice preponderent civice sau
participative. Întrebarea e când se manifestã populismul mai pregnant ºi dacã
poate fi socotit populismul o cauzã a violenþei interetnice. Pe urmele lui Michael
Oakeshott, Benjamin Arditi observã cã populismul se cristalizeazã atunci când
asimetria dintre pragmatism ºi idealitate este stridentã. Folosind dihotomia pragma-
tism/idealitate, Arditi redenumeºte polaritatea politics of faith/politics of scepticism
ce poartã marca intelectualã a lui Oakeshott. Filosoful englez observa cã politics
of faith reprezintã o credinþã tipic modernã în omul artificier, ce poate atinge per-
fecþiunea doar prin propriul sãu travaliu, independent deci de intervenþia divinã.
Situatã la antipod, politics of scepticism se referã la credinþa cã statul nu poate
face altceva decât sã menþinã pacea ºi sã cizeleze sistemul de drepturi social/poli-
tice ºi instituþionalizarea acestora. Dupã Arditi deci, populismul prolifereazã atunci
când clivajul pragmatism/idealitate devine prea larg. Dar care sunt condiþiile
sociale în care apare aceastã rupturã? Aduc în discuþie trei dintre acestea. Este
vorba despre schimbare socialã rapidã, insecuritate politicã ºi insecuritate econo-
micã. Ca atare, populismul poate fi o cauzã a violenþei interetnice. Dar numai în ca-
zul în care se manifestã într-un context dominat de volatilitate instituþionalã, in-
certitudine ºi deprivare economicã a unui grup etnic în raport cu altul.

Schimbarea socialã rapidã

Piotr Sztompka, sociologul polonez care se inspirã din teoria ecologicã a
ªcolii de la Chicago, avanseazã ipoteza cã schimbarea socialã rapidã poate pro-
duce traume sociale. Teoria ecologicã brodatã în debut de secol XX de ªcoala de
la Chicago apãsa pe ideea cã urbanizarea, migraþia ºi tehnologizarea impulsio-
nau delincvenþa socialã. Argumentul era acela cã modernizarea acceleratã sub-
mina instuþiile tradiþionale ale controlului social, iar în vacuumul instituþional
creat delincvenþa socialã ajungea sã se manifeste plenar. Sztompka interpreteazã
însã diferit reþeta teoreticã pusã la punct de ªcoala de la Chicago ºi ajunge la
concluzia cã e nevoie de cel puþin patru condiþii, ce trebuie întrunite simultan,
pentru ca un eveniment social sã provoace o consecinþã traumaticã. Evenimentul
ar trebui sã se producã brusc, în mod neaºteptat, sã aibã anvergurã socialã mare
ºi sã afecteze instituþiile fundamentale ale societãþii19. Potrivit lui Sztompka,
evenimentele cu potenþial traumatic ce respectã întocmai condiþiile de mai sus
sunt cataclismul natural, atacul terorist, criza economicã, rãsturnarea guvernului
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prin revoluþie, cucerirea militarã a statului de cãtre un inamic (situaþie în care mo-
nopolul statului asupra violenþei ºi asupra producþiei simbolice se prãbuºeºte).
Format la ºcoala structuralistã a lui Robert Merton, Sztompka are intuiþiile unui
sociolog veritabil. Evenimentul traumatic, chiar dacã se va produce, nu va ge-
nera în mod necesar trauma socialã ºi consecinþa sa instituþionalã principalã, res-
pectiv incertitudinea sau impredictibilitatea socialã. Dacã în decurs de 48 de ore,
structura instituþionalã a unei societãþi se relanseazã, îºi recapãtã cu alte cuvinte
funcþionalitatea anterioarã apariþiei evenimentului traumatic, atunci trauma co-
lectivã nu se va profila. Dacã o societate este rezilientã, dacã, altfel spus, institu-
þiile sale fundamentale au vulnerabilitãþi minimale, ºocul traumatic nu se va de-
clanºa. În caz contrar, trauma socialã se va manifesta pregnant, cu tot cortegiul
sãu de consecinþe funeste: incertitudine, impredictibilitate, insecuritate ºi, nu în
ultimul rând, teamã. Acestea sunt de altfel condiþiile care favorizeazã violenþa
etnicã în general, iar evenimentele de la Târgu-Mureº din martie 1990 intrã în
aceeaºi logicã instituþionalã, incertitudinea fiind de altfel cuvântul de ordine în
1990 în inima Transilvaniei20. În astfel de circumstanþe, aºa cum a demonstrat de
altfel ºi derapajul Germaniei interbelice, capãtã o incidenþã specialã naraþiunile
antreprenorilor etnopolitici ce apeleazã la voinþa poporului împotriva establishmen-
tului sau împotriva elitelor care au abandonat societatea. Impactul mesajelor care
proclamã cã singura reþetã de echilibrare a individului este loialitatea necondiþio-
natã faþã de comunitatea etnopoliticã, ceea ce echivaleazã practic cu disoluþia in-
dividualitãþii, este teribil în aceste circumstanþe. Graniþele identitare se ermeti-
zeazã în astfel de conjuncturi, drept pentru care nivelul de agregare (solidaritate)
a grupului etnopolitic atinge cote ridicate, neobiºnuite în raport cu media coti-
dianã. Ceea ce face ca singura plasã de siguranþã fezabilã împotriva declanºãrii
violenþei interetnice sã fie reprezentatã de friabilele legãturi interetnice mani-
feste în cãsãtorii mixte, vecinãtate, în asociaþii profesionale, sindicate etc. Incorect
gestionate, legãturile interetnice se vor rupe rapid, aºa cum s-a întâmplat în fosta
Iugoslavie, unde statul a intervenit de partea grupului etnic dominant, cu efectul
discreditãrii discursurilor neutre, încrederii ºi reciprocitãþii interetnice. În esenþã
deci, schimbarea socialã rapidã poate genera traume sociale. Odatã materializate,
traumele sociale bulverseazã rutina instituþionalã, cu consecinþa emergenþei in-
certitudinii ºi a fricii, adicã a acelor ingrediente responsabile în bunã mãsurã de
potenþarea stresului social. Consecinþa volatilitãþii instituþionale marcante este
apariþia naraþiunilor etnicist-colectiviste ce consolideazã graniþele dintre in group
ºi out group, alteritatea fiind de regulã înfãþiºatã ca rãspunzãtoare pentru apariþia
situaþiei de crizã.

Insecuritate economicã

„În condiþii de raritate a resurselor, precum ºi de slãbiciune ºi incertitudine
instituþionalã, în societãþile în care existã deja o tradiþie instituþionalizatã de dis-
criminare culturalã, politicienii sunt tentaþi sã privilegieze – sau sã promitã cã
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vor privilegia – membrii unui anumit grup etnic sau ai unei anumite comunitãþi
religioase în defavoarea altora (...)“21.

Violenþa etnicã poate fi ºi rezultatul reformelor economice structurale care
conduc la deprivarea economicã rapidã a unui anumit grup etnic. Richard Robbins
oferã în acest sens exemplul fostei Iugoslavii, caracterizatã în anii ’90 de semni-
ficative discrepanþe economice între naþiunile conlocuitoare. Bunãoarã, produsul
intern brut al Croaþiei ºi al Sloveniei varia undeva în jurul a 7000 $ pe cap de lo-
cuitor pe an, mai precis 6 737 $, în vreme ce în Serbia, Bosnia-Herþegovina ºi
Muntenegru, PIB-ul pe cap de locuitor se situa la un nivel de aproape cinci ori
mai scãzut, respectiv 1403 $ în 199722. Cauza acestui clivaj economic, explicã
Robbins, au reprezentat-o reformele neoliberale aplicate în fosta Iugoslavie în-
cepând cu debutul deceniului opt. Privatizarea activelor statului, închiderea în-
treprinderilor publice cu pierderi ºi reforma sistemului bancar au generat în fosta
Iugoslavie reducerea creºterii economice cu 2,8% în perioada 1980-1987 ºi cu
alte 10,6% în rãstimpul rãmas pânã în 1990. În 1991, PIB-ul fostei Iugoslavii a
suferit o nouã contracþie, de data aceasta de 15%. Consecinþa terapiei de ºoc apli-
catã economiei etatizate a fostei Iugoslavii vreme de mai bine de un deceniu a
fost creºterea masivã a ºomajului – cei mai mulþi ºomeri fiind în Serbia, Bosnia-
Herþegovina, Muntenegru ºi Kosovo – ºi accentuarea decalajelor de dezvoltare
dintre Croaþia ºi Slovenia, pe de o parte, ºi Muntenegru, Bosnia-Herþegovina ºi
Serbia pe de altã parte. Pentru Richard Robbins deci, cauza principalã a violenþei
interetnice din fosta Iugoslavie nu este una cultural-identitarã, ci mai degrabã
una economicã. „Pânã la urmã, credincioºii creºtini ºi musulmani din Serbia
convieþuiserã în mod paºnic vreme de secole, aºa cum s-a întâmplat de altfel ºi
cu alte grupuri etnice care mai târziu au ajuns sã se rãzboiascã unele cu altele.
Neajunsul apare atunci când diferenþele economice ce existã între grupuri suferã
exagerãri colosale drept urmare a expansiunii politicilor neoliberale“23. Ce vrea sã
spunã Robbins de fapt este cã în condiþii de deprivare economico-socialã cres-
cândã, un grup etnic fiind favorizat în detrimentul altuia, identitãþile culturale se
tranformã în identitãþi politice, iar graniþele etno-culturale pânã atunci poroase
devin cvasi-ermetice. Mai mult decât atât, sub influenþa unor antreprenori etnopolitici
ca Slobodan Miloševic, Franio Tudjman sau Aljia Izetbegovic, interetnicitatea
cotidianã este aproape anulatã, iar agregarea grupului atinge un nivel extrem.
Sunt întrunite astfel toate condiþiile necesare pentru apariþia violenþei interetnice.

Beverly Crawford ºi Ronnie Lipschutz preiau argumentul lui Richard Robbins
ºi aratã cã identitatea nu este principalul motor al violenþei etnice, aºa cum
afirmã teoriile esenþialiste ºi instrumentaliste, ce aduc în discuþie antipatii etnice
ancestrale sau modul în care anumiþi lideri politici instrumentalizeazã în propriul
folos o serie de atribute identitare, precum memoria socialã, eroi, perioade de
glorie etc. Pentru Crawford ºi Lipschutz mai degrabã recompunerea contractului
social, adicã schimbarea instituþionalã de proporþii, ar fi principalul mobil al
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violenþei interetnice. Cu ceva idiosincrazii neoliberale, Crawford ºi Lipschutz
considerã cã responsabile pentru apariþia violenþelor etnice sunt îndeosebi ideo-
logiile ce-au subþiat statul bunãstãrii. Cu alte cuvinte, insecuritatea economicã
produsã de preeminenþa pieþei în raport cu statul bunãstãrii ar fi diminuat accesul
grupurilor etnice minoritare la resursele economice livrate odinioarã din fonduri
publice. Când calapodul instituþional al unei societãþi capãtã volatilitate crescutã,
resursele economice se diminueazã, iar ideea naþionalã intrã în vrie, sunt în-
trunite toate condiþiile necesare pentru proliferarea antreprenorilor etnopolitici.
Cum am arãtat deja, pericolul major reprezentat de antreprenorii etnopolitici
consistã în faptul cã prin intermediul discursurilor populiste este privilegiat un
anumit grup etno-religios în defavoarea altora, iar identitãþi culturale capãtã
astfel concreteþe politicã accentuatã. Discursurile antreprenorilor etnopolitici
produc deci temeri colective mai ales în spaþiile instituþionale în care existã deja
tradiþia favorizãrii politice ºi economice a unui grup etnic în defavoarea ce-
lorlalte. Apare astfel o veritabilã economie politicã a conflictului interetnic. La
începutul anilor ’90, de pildã, abhazii controlau cele mai fertile suprafeþe de te-
ren, precum ºi cele mai rentabile culturi. Mai mult decât atât, ei dominau ºi insti-
tuþiile politice care diseminau resursele. Þãranii georgieni erau vizibil defavori-
zaþi de o situaþie în care aveau acces la subvenþii diminuate faþã de abhazi. Un
alt exemplu în acest sens este cel al etnicilor turci din Bulgaria. Cetãþenii bulgari
de etnie turcã erau principala forþã de muncã în industria tutunului, dar o datã cu
privatizarea acesteia marea majoritatea a etnicilor turci din Bulgaria a rãmas fãrã
locuri de muncã. Antreprenorii etnopolitici de origine turcã din Bulgaria au de-
numit situaþia „genocid cultural“, fãrã însã ca discursul lor sã aibã prizã la populaþie
din cauza faptului cã statul bulgar interzisese organizarea de partide etnice. De
asemenea, dizolvarea sectorului industrial din Marea Britanie pe fondul asediu-
lui politicilor neoliberale promovate de Margaret Thatcher a generat mult mai
mulþi ºomeri printre imigranþi, comparativ cu etnia dominantã. Cum se explicã
însã faptul cã în pofida volatilitãþii instituþionale generate de schimbarea socialã
rapidã, a prezenþei antreprenorilor etnopolitici ºi a insecuritãþii economice, vio-
lenþa etnicã apare în anumite cadre instituþionale, dar nu ºi în altele? Rãspunzã-
toare ar putea fi diferenþele de securitate politicã.

Insecuritatea politicã

Un cliºeu major al studiilor de securitate este acela cã statele mari sunt ºi state
puternice. Nu ºi pentru Barry Buzan, care face distincþia între statul mare ºi sta-
tul puternic24. Sã vedem în ce constã aceasta. În general, referirile la statele mari
sunt de fapt trimiteri cãtre acele state cu capabilitãþi importante, precum terito-
riu, populaþie, resurse, economie, tehnologie militarã etc. În operaþionalizarea
statalitãþii cu care lucreazã Verena Fritz, aceasta face distincþia între trei compo-
nente majore: mãrimea, calitatea ºi capacitatea statului25. Mãrimea statului vi-
zeazã în esenþã coerenþa funcþiei extractive a statului. Cu cât statul are un buget
public mai mare în raport cu PIB-ul cu atât se considerã cã statul respectiv este
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mai mare. În operaþionalizarea Verenei Fritz deci, mãrimea statului depinde de
calitatea acestuia de a colecta taxe ºi impozite din activitãþile lucrative derulate
pe teritoriul sãu. Capacitatea statului se referã la dimensiunea infrastructuralã a
statului, adicã la capacitatea tehnicã de implementare a deciziei politice. În fine,
calitatea statului se referã la buna guvernare, ºi mai cu seamã la una dintre com-
ponentele esenþiale ale bunei guvernãri, respectiv transparenþa decizionalã. Nu e
nevoie, cred, sã insist asupra faptului cã în decriptarea statalitãþii oferitã de Verena
Fritz, mãrimea ºi calitatea statului coreleazã direct cu legitimitatea acestuia. Nu
poþi, ca stat, cã colectezi sume importante din taxe ºi impozite de la proprii cetã-
þeni dacã nu le-ai insuflat acestora încrederea cã aceºti bani vor fi gestionaþi în
raport cu propriul lor interes. De asemenea, transparenþa e condiþionatã de dis-
tanþa politicã scãzutã dintre elite ºi mase, aspect care þine atât de securitatea poli-
ticã, cât ºi de cea identitarã. Buzan e mai tranºant decât mine. Statul puternic
este acela care produce solidaritate socialã printre cetãþenii sãi ºi care, simul-
tan, cultivã eficient încrederea în instituþiile publice. Din acest motiv, un stat
mare, cazul Rusiei sau al Chinei, nu este neapãrat ºi un stat puternic. „Acolo
unde statul este puternic, securitatea naþionalã poate fi perceputã în primul rând
prin prisma protejãrii componentelor statului de ingerinþele ºi ameninþãrile din
exterior. Ideea de stat, instituþiile ºi teritoriul sãu sunt clar definite ºi stabile prin
ele însele. (...) Acolo unde statul e slab, doar baza sa fizicã, ºi uneori nici mãcar
aceasta, nu este suficient de bine definitã pentru a constitui un obiectiv clar al
securitãþii naþionale“26. De adãugat aici cã ideea de stat este stabilã prin ea însãºi
în contextul în care aceasta a devenit o doxã. A fost cu alte cuvinte receptatã, ac-
ceptatã ºi îmbrãþiºatã de cetãþenii unui stat, cetãþeni care au încredere cã insti-
tuþiile statului respectiv sunt furnizoare de securitate ºi demnitate pentru ei. Deci
încrederea în instituþiile publice este mare atunci când statul se legitimeazã efi-
cient prin ideea de stat, difuzând ethosul naþional nu doar discursiv, ci ºi institu-
þional, prin bunuri publice de calitate ºi prin oportunitãþi structurale de naturã sã
asigure prosperitatea ºi demnitatea propriilor cetãþeni.

Care este elementul ce asigurã conexiunea logicã între securitate politicã,
securitate identitarã ºi conflictele entice? Elementul e unul de naturã instituþio-
nalã: statul. Ca sã fiu mai exact, fragilitatea statului face legãtura dintre securitatea
politicã, securitatea identitarã ºi conflictele etnice. Barry Buzan, autor al pro-
babil celei mai influente lucrãri din câmpul studiilor de securitate, Popoarele,
statele ºi frica, constatã cã statul este format din cinci elemente: baza fizicã a sta-
tului, exprimarea instituþionalã a statului, ideea de stat, suveranitatea ºi mãrimea
statului. Baza fizicã a statului este formatã, evident, din teritoriu ºi din populaþie.
Pentru Buzan însã, cel mai important ingredient al statalitãþii este ideea de stat.
Dacã ideea de stat e slabã, adicã fãrã aderenþã în „minþile ºi sufletele oamenilor“,
atunci coeziunea statului respectiv va fi diminuatã, o vulnerabilitate majorã pen-
tru un stat, cu atât mai mult în circumstanþele unui mediu internaþional cu volati-
litate ridicatã. „Un stat fãrã o idee unificatoare poate fi atât de dezavantajat, încât
sã fie incapabil sã-ºi menþinã existenþa într-un sistem internaþional competi-
tiv“27. Ideea de stat deci, cea care formeazã obiectul de referinþã al securitãþii po-
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litice, este fundamentalã pentru supravieþuirea statului. Fundamental însã este
modul de instituþionalizare cotidianã a ideii de stat, acel naþionalism banal des-
pre care scrie Michael Billig. Elementul central al naþionalismului banal este
steagul, care trece cel mai adesea neobservat, de pe o instituþie publicã. În acest
mod, naþionalismul banal asigurã rutina instituþionalã a ideii de stat. Numai cã
ideea de stat este acelaºi lucru cu ideea naþionalã. Întotdeauna statul va avea douã
rãdãcini, aratã Gerd Baumann28. Una birocraticã, fiindcã statul este simultan un
instrument ce extrage ºi disemineazã, mai mult sau mai puþin eficient, resurse.
ªi o alta etnicã, întrucât fãrã legitimitatea asiguratã de ideea naþionalã dimensiu-
nea birocraticã a statului fie n-ar mai funcþiona, fie ar funcþiona cu costuri mari.
Din acest motiv afirmã Buzan cã statele puternice sunt de fapt statele coezive.
De ce? Costurile funcþionãrii statului într-un ambient instituþional caracterizat de
solidaritate socialã sunt mici. În astfel de circumstanþe, aplicarea legii nu presupune
eforturi mari. Cu alte cuvinte, dominaþia e ieftinã. Altminteri, dacã statul nu este
legitim, aplicarea legii (statul este de fapt instituþionalizarea legii impersonale a
modernitãþii) este îngreunatã sau chiar imposibilã, ca sã nu mai pomenesc aici
diminuarea capacitãþii statului de a extrage taxe ºi impozite.

Ideea republicanã, potrivit cãreia naþiunea este comunitatea transcendentã a
cetãþenilor, reprezintã succesul statalitãþii29. Dar puþine state cu excepþia celor din
Europa occidentalã au reuºit performanþa republicanã de a instituþionaliza ideea
de cetãþean ºi, simultan, de comunitate a cetãþenilor cu loialitãþi de intensitate
variabilã (ºi) faþã de naþiune, dincolo de loialitãþile etnice, religioase, regionale
ºi de clasã socialã. Statele care au reuºit aceastã performanþã sunt aºa-numitele
high capacity states30. Este vorba cu alte cuvinte de statele cu tradiþii instituþio-
nale strãvechi, care au reprezentat, la un moment dat în istorie, un centru de pu-
tere regionalã sau mondialã. Pãstorite de o elitã cu o minimã civilitate, aceste
state au organizat instituþiile publice de asemenea manierã încât puterea politicã
sã nu fie concentratã la vârf. Dacã puterea politicã este concentratã la vârf, atunci
coerenþa, predictibilitatea, responsabilitatea ºi transparenþa, tot atâtea ingrediente
ale bunei guvernãri, sunt atitudini ºi comportamente politice ce se vor materializa
cu dificultate. Sau nu se vor materializa deloc. Aºa cum se întâmplã de regulã în
low capacity states, adicã în statele cu capacitate infrastructuralã redusã. Aflate
la marginea imperiilor, sau „sub vremi“, cum spune poetul, aceste state au fost
caracterizate de incoerenþã instituþionalã, grad redus de coeziune socialã ºi încre-
dere limitatã în instituþiile publice. Într-un cuvânt, low capacity states sunt state
slabe. Diferenþa dintre statele slabe ºi statele eºuate este aceea cã în primele
ideea de stat este relativ coerent inculcatã în minþile ºi inimile oamenilor. În sta-
tele eºuate, caracterizate de rãzboi civil, instituþionalizarea ideii de stat lipseºte
cu desãvârºire. „Dar dacã ideea de stat are o slabã susþinere sau este puternic con-
testatã, un gol al puterii instituþionale ar putea provoca prãbuºirea întregii struc-
turi în revoluþie, rãzboi civil sau dezintegrare a statului ca unitate politicã“31.
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În loc de concluzie

Abordãrile postmoderne susþin cã identitãþile colective sunt întreþinute de un
discurs ºtiinþific puþin obiectiv, vehiculat mai ales în sfera ºtiinþelor sociale, ºi ra-
cordat la interesele elitei politice ºi ale instituþiilor politice. Mai exact, naraþiu-
nile identitare suferã de o prejudecatã metodologicã naþionalistã, motiv pentru
care categorii conceptuale (de exemplu: popor, etnicitate, grup social, români-
tate, maghiari) sunt transformate în categorii sociale printr-un proces specific de
instituþionalizare soldat cu cristalizarea alteritãþii ºi astfel a dihotomiei noi/ei. În
practica socialã, susþin postmodernii, polaritatea noi/ei nu e perfect profilatã. Nu
existã cu alte cuvinte graniþe ireductibile între noi/ei, cel puþin nu în societãþile
(post)moderne, acolo unde interetnicitatea sau interculturalitatea este o realitate
cotidianã. Slãbiciunea abordãrii postmoderne rezidã în pretenþia cã ºtiinþele so-
ciale sunt neputincioase în traducerea mecanismelor aflate în spatele diminuãrii
securitãþii identitare, ca factor al apariþiei violenþei interetnice. Mai precis, fap-
tele sociale nu pot fi dezlipite de reprezentãrile sociale, vehiculate de antrepre-
norii etnopolitici. Constructivismul social susþine abordarea contrarã, anume cã
faptele sociale pot fi separate empiric de reprezentãri, iar competenþa dublu-
discursivã, sau etnicitatea cotidianã, chiar asta demonstreazã32. Cã indivizii au
discernãmânt, cã nu sunt captivii discursului etnopolitic, cã existã cu alte cuvinte
o etnicitate informalã diferitã de cea formalã, promovatã de discursurile politice
ºi intelectuale. Cu cât etnicitatea informalã e mai decuplatã de la cea formalã, cu
atât competenþa dublu-discursivã este mai prezentã în realitatea cotidianã. ªi aici
intervine abordarea instituþionalistã care pune accent pe interetnicitate sau pe o
combinaþie de capital social bridging (de tip modern) ºi capital social bonding
(de tip premodern). Interetnicitatea genereazã încredere, reciprocitate, mariaje mixte,
interacþiuni cotidiene între reprezentanþii a douã grupuri etnice, respinge zvonurile,
genereazã civism, ordine în cartier ºi constituie o plasã de siguranþã împotriva
antreprenorilor etnopolitici. În concluzie, acolo unde interetnicitatea este dezvoltatã,
adicã acolo unde graniþele etnice sunt traversate cotidian, grupismul, fenomen în-
þeles drept cristalizare perfectã a grupului etnic, adicã echivalenþa perfectã dintre
o categorie intelectualã ºi una socialã, are ºanse minime sã aparã. Câtã vreme pentru
antreprenorii etnopolitici grupismul este o realitate socialã incontestabilã, pentru
cercetãtorul securitãþii identitare este categorie intelectualã, dar ºi un fenomen social,
care are nevoie de condiþii prielnice pentru a se obiectiva. Câºtigul instituþionalis-
mului consistã în aceea cã poate cerceta inclusiv variaþiile locale ºi regionale ale gru-
pismului, spre deosebire de abordãrile esenþialiste, instrumentaliste ºi constructi-
viste, ce nu pot explica de ce violenþa etnicã apare doar în anumite arealuri, dar nu
ºi în altele, unde coexistã aceleaºi grupuri etnice. Deci populismul, schimbarea
socialã rapidã, insecuritatea economicã ºi politicã sunt toate condiþii favorizante
pentru apariþia violenþei etnice. Variabila care face însã diferenþa este starea socie-
tãþii civile, respectiv a interculturalitãþii etnice.
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