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Abstract. The article sets out to explore security identity mainly from a
conceptual perspective, starting from the assumption that identity should be
understood both as a social process and a power exercise. I bring into focus
the conservative perspectives which explore collective identities as free-floating
entities but also liberal approaches that pinpoints the importance of
identification. But the main thrust of the text is represented by its attempt
to examine security identity as a formal and informal security imaginary.
To that end, the article argues that by exploring strategic narratives and
popular perspectives on banal nationalism one could have a better grasp
on the meaning of security identity.
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Introducere
Construcþia socialã a securitãþii/insecuritãþii

Orice dezbatere despre securitate/insecuritate ar trebui sã plece de la percepþia
socialã a riscului, dacã admitem cã securitatea/insecuritatea este o construcþie
socialã înrâuritã masiv de percepþii. Pentru abordarea sociologicã, cunoaºterea co-
munã, rãspunzãtoare de modul în care feluritele riscuri sunt decriptate, este în-
capsulatã în reprezentãrile sociale specifice unui grup social1. În viziunea studiilor
de securitate, reprezentãrile sociale la care se referã sociologia sunt conceptuali-
zate ca imaginar de securitate, concept care are atât o dimensiune formalã cât ºi
una informalã. Din punct de vedere formal, imaginarul de securitate se referã la
percepþia elitei în legãturã cu locul deþinut de un stat în distribuþia puterii la nivel
mondial. Aceastã percepþie, influenþatã masiv de experienþa statalitãþii, se reflectã
în cultura de securitate a unui stat, prin explorarea cãreia se pot trage concluzii în
legãturã cu doxele (automatismele de gândire) intercalate în percepþia elitei, care
influenþeazã puternic decizia geostrategicã într-un stat. Din punct de vedere in-
formal, imaginarul de securitate vizeazã modul în care un grup etno-religios se
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raporteazã la stat, precum ºi la interacþiunile cu alte grupuri etno-religioase de pe
teritoriul unui stat sau din afara graniþelor statului respectiv. Cele douã paliere
ale imaginarului de securitate sunt componente fundamentale ale oricãrei identi-
tãþi colective. Susþinerea centralã a articolului este cã securitatea identitarã se
poate studia fie din punct de vedere formal, cu accent pe naraþiunile strategice
care relevã imaginarul de securitate al elitei, fie din punct de vedere informal,
pentru a fi învederate percepþiile unui grup etno-religios în legãturã cu puterea re-
lativã a acestuia. Mai precis, studierea securitãþii identitare ca imaginar de secu-
ritate informal presupune mutarea accentului din zona politicilor de securitate ºi
a discursurilor de securitate în planul securitãþii cotidiene sau banale, care por-
neºte de la premisa cã securitatea „este un construct social, bazat pe anumite le-
gãturi, emoþii, încredere ºi intimitate“2.

Ken Booth, unul dintre autorii majori care au susþinut paradigma critical se-
curity studies, argumenteazã cã indivizii sunt prinºi într-un univers de semnificaþii
care conferã sens relaþiilor internaþionale. Acest univers de semnificaþii ºi simbo-
luri constituie sursa identitãþii individuale ºi colective ºi, totodatã, „sita“ prin
care indivizii cern înþelesurile relaþiilor internaþionale. Percepþia asupra relaþiilor
internaþionale stã la baza sensului dat securitãþii, aratã Ken Booth. Prin urmare,
pentru Booth, securitatea este o chestiune de percepþie influenþatã major de sensul
acordat relaþiilor internaþionale. Ceea ce însã mediazã între individ ºi zona rela-
þiilor internaþionale este imaginarul de securitate/insecuritate. „Securitatea este
ceea ce facem din ea. Este un epifenomen creat intersubiectiv. Diferite viziuni
despre lume ºi discursuri despre politicã oferã naraþiuni ºi perspective distincte
asupra securitãþii“3. „Sociologizarea“ studiilor de securitate, petrecutã dupã termi-
narea Rãzboiului Rece, a instituit premisa cã securitatea se referã la felul în care
trãiesc oamenii. O logicã asemãnãtoare apare ºi la David Campbell, autorul cele-
brei lucrãri Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of
Identity, unde se precizeazã cã „pericolul nu este o condiþie obiectivã. Pericolul
nu existã în mod independent de aceia pentru care poate deveni o ameninþare“4.
Pentru Campbell deci pericolul depinde de interpretarea care i se conferã, întrucât
nu existã „o relaþie esenþialã, directã ºi neproblematicã între un pericol ºi acþiunea
sau evenimentul din care se spune cã a derivat“5. Cum însã imaginarul de secu-
ritate formal constituie componenta externã a oricãrei identitãþi colective, even-
tualele relaþii inamicale ale statului cu alte state se rãsfrâng asupra ideii de „we,
the people“, ceea ce face ca ameninþarea la adresa statului sã devinã automat o
ameninþare la adresa „comunitãþii imaginate“, adicã a naþiunii. Ameninþãrile la
adresa statului nu vor avea reverberaþii identitare doar atunci când diferenþa dintre
imaginarul de securitate formal al statului ºi imaginarul de securitate informal,
al cetãþenilor statului respectiv, este una abisalã, situaþie întâlnitã doar în cazul
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statelor cu problemele mari de legitimitate politicã. În celelalte situaþii, amenin-
þãrile la adresa statului sunt percepute simultan ca ameninþãri la adresa „we, the
people“, respectiv a ideii naþionale ºi a identitãþii colective, adicã a apartenenþei
individului la comunitatea naþionalã.

Securitatea identitarã. Semnificaþia ºi critica conceptului

Potrivit lui Barry Buzan, prima apariþie a termenului de securitate identitarã
are loc în 1994, anul publicãrii lucrãrii Identity, Migration and the New Security
Agenda in Europe. Dupã Buzan, ocurenþa securitãþii identitare a fost grãbitã de
tensiunile ºi conflictele interetnice din debutul anilor ’90 apãrute în fostul bloc
socialist, în cvasi statele din estul Africii, precum ºi în fostele republici sovietice
din Caucaz si dinAsia Centralã. Semnificaþia genuinã a securitãþii identitare viza
„capacitatea unei societãþi de a-ºi menþine caracterul esenþial într-un context
marcat de incertitudine ºi de ameninþãri reale ori posibile“6. Dupã cum reiese din
definiþia de mai sus, obiectul de referinþã al securitãþii identitare îl constituie societa-
tea, ceea ce, din punct de vedere euristic, transformã securitatea identitarã într-un
concept abstract. Pentru cã, în definitiv, ce reprezintã societatea? Sau, în alþi ter-
meni, împotriva cui ori împotriva a ce sunt îndreptate ameninþãrile specifice securi-
tãþii identitare ºi, foarte important, care este provenienþa acestor ameninþãri? So-
ciologii care au înþeles cã graniþele dintre sociologie ºi ºtiinþele politice sunt mai
degrabã laxe admit faptul cã, în modernitate, societatea este în bunã mãsurã con-
gruentã cu statul-naþiune. În mod evident, perspectiva care pune semnul egal între
societate ºi statul-naþiune este simplificatoare, cum simplificatoare sunt toate
modelele interpretative din ºtiinþele sociale. Dacã între societate ºi statul-naþiune
n-ar exista nicio diferenþã, atunci realitatea socialã ar fi orientatã doar de reperele
culturii publice, confecþionatã ºi diseminatã de cãtre stat în vederea legitimãrii sale,
iar din punct de vedere etnic, naþiunea ar fi omogenã. Lucrurile stau cu totul altfel
în marea majoritate a statelor actuale. Dincolo de cultura publicã tricotatã de etnia
dominantã care controleazã statul, societãþile moderne ºi postmoderne au în
componenþa lor instituþiile ºi culturile minoritãþilor naþionale. Din acest punct de
vedere, societãþile contemporane se prezintã mai degrabã ca un arhipelag de insti-
tuþii ºi culturi, între care cultura publicã a statului ocupã un loc central.

Cunoscutã ºi sub denumirea de securitate societalã, securitatea identitarã se
referã la ameninþãrile care primejduiesc identitatea colectivã a grupurilor sociale
mari, pornind de la popoare ºi naþiuni ºi ajungând pânã la civilizaþii. Securitatea
societalã este net diferitã de securitatea socialã. „Securitatea socialã se referã la
indivizi ºi are în general sens economic. Securitatea societalã este despre colecti-
vitãþi ºi identitatea acestora“7. Prin urmare, securitatea societalã vizeazã factorii
care pericliteazã reproducerea identitãþilor colective, mai exact afirmarea miturilor,
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simbolurilor ºi ritualurilor ce oxigeneazã sistematic ideea de „we, the people“, o
idee cu utilitate politicã majorã. În primul rând, pentru legitimarea statalitãþii,
ceea ce înseamnã cã, dacã este privitã din perspectiva etniei dominate, atunci secu-
ritatea identitarã este cvasi congruentã cu securitatea politicã a statului. Iar în al
doilea rând, dacã este receptatã din perspectiva grupurilor etnice minoritate, apã-
rarea securitãþii identitare are menirea, pe de o parte, de a asigura autonomia
membrilor grupurilor etnice minoritare în acord cu tezele liberalismului cultural
care conexeazã autonomia, ºi deci libertatea insului, cu experierea propriei cul-
turi societale, iar pe de altã parte, de a constitui un impuls pentru acþiunea politicã
de tip colectiv. Grupurile sociale cu identitãþi colective apoase nu au capacitatea
de a formula programe politice ºi de a le susþine prin acþiuni specifice dintr-un
motiv evident. Identitatea este fundamentul interesului politic. Cu alte cuvinte,
acþiunea politicã lipsitã de un imbold identitar nu are noimã pentru o colectivitate
tocmai pentru cã nu rezoneazã cu stocul identitar sau, în alþi termeni, cu imaginarul
de securitate informal al acesteia. Strategia politicã, îndeosebi atunci când devine
manifestã în acþiunea de politicã externe proactivã, trebuie sã rezoneze cu ethosul
unei colectivitãþi politice. Altminteri, securizarea nu are credibilitate, iar alocarea
excepþionalã de resurse pentru combaterea unei ameninþãri de securitate nu va avea
suportul comunitãþii.

Unul dintre cei mai duri critici ai securitãþii identitare este Bill McSweeney,
care apreciazã efortul euristic al lui Barry Buzan, de a lãrgi sfera studiilor de se-
curitate, ca tentativã de a oferi un surplus de autonomie politicã grupurilor
substatale. Din aceastã perspectivã, securitatea identitarã este expresia travaliului
intelectual de a „edulcora“ dominaþia realismului ºi a statului-naþiune în câmpul
studiilor de securitate. Dar dincolo de disputa paradigmaticã din câmpul securi-
tãþii, Bill McSweeney precizeazã cã securitatea identitarã nu se referã la o entitate
culturalã/socialã de sine stãtãtoare, aºa cum reiese din definiþia datã de Buzan securi-
tãþii identitare. Securitatea identitarã este mai degrabã un „proces de negociere
între oameni ºi grupurile de interese (...). În pofida pretenþiei autorului, identitatea
nu trebuie luatã ca o entitate variabilã, ci mai degrabã este rezultatul unui proces
de negociere care reflectã un conflict de interese la nivel politic“8. Din expunerea
lui McSweeney reiese cã perspectiva ªcolii de la Copenhaga asupra securitãþii
identitare este presãratã cu unele exagerãri doctrinare, de tip republican. Cea mai
importantã dintre acestea se referã la faptul cã identitãþile colective sunt
concepute mai degrabã ca entitãþi autonome ce acþioneazã de sine-stãtãtor. Pre-
misa, dupã McSweeney, este falsã, întrucât identitãþile colective sunt un proces
social, reprodus de acþiunea sistematicã a unor factori politici, precum statul
naþionalizator, patria externã (pentru minoritãþile naþionale, care au un stat înrudit
din punct de vedere etnic în proximitate), partidele politice ale minoritãþilor na-
þionale ºi, în anumite cazuri, instituþiile internaþionale. Diatriba lui McSweeney
este în bunã mãsurã întemeiatã, dar este marcatã ºi de unele exagerãri doctrinare.
Intelectualii ªcolii de la Copenhaga au dreptate atunci când afirmã cã indivizii, în
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special cei influenþaþi de imaginarii de securitate ierarhice9, au tendinþa de a per-
cepe identitãþile colective ca lucruri în lume, de sine-stãtãtoare, ºi care au o exis-
tenþã independentã de instituþii, precum biserica, statul-naþiune, ºcoala, partidele
politice etc.. Cu alte cuvinte, înþelepciunea popularã imagineazã identitãþile co-
lective ca fiind omogene ºi separate etanº de alte identitãþi concurente. Pe scurt,
în cunoaºterea comunã, identitãþile colective sunt profund esenþializate, ceea ce, evi-
dent, constituie o exagerare, dar o exagerare de care cercetãtorul proceselor identi-
tare este obligat sã þinã seamã pentru a evita, la rându-i, anumite excese de naturã
euristicã. De pe o poziþie liberalã extremã, Bill McSweeney considerã cã socie-
tãþile nu au identitãþi prealabile ºi, simultan, cã indivizii sunt liberi sã aleagã
între multiplele identitãþi pe care le au la dispoziþie. Ce nu menþioneazã Sweeney
este faptul cã, pentru a se sustrage de sub influenþa ascriptivã a identitãþii, individul
este obligat sã obþinã recunoaºtere socialã în acest sens. Prin urmare, identitãþile
reprezintã, întotdeauna, o stradã cu douã sensuri. Ceea ce înseamnã cã, dacã un in-
divid nu a obþinut suficientã recunoaºtere pentru o identitate cu caracter ascriptiv,
componenta discriminatorie a acesteia va persista. De unde concluzia cã orice
proces de recunoaºtere identitarã este un proces politic, adicã o strategie de a con-
trola diferitele câmpuri doctrinare din cadrul unei societãþi, asta în cazul fericit
în care o societate este caracterizatã de pluralitate doctrinarã.

Identificare ºi identitate colectivã

Discuþiile despre identitate ºi securitatea identitarã diferã în funcþie de poziþia
doctrinarã a pãrþilor implicate în dezbatere în legãturã cu sensul culturii, al cãrei
înþeles oscileazã permanet pe un continuum aflat între un pol conservator ºi unul
liberal. Gânditorii conservatori au tendinþa de a cãuta esenþa unei culturi, astfel
încât scotocesc printre diferitele straturi ontologice ale acesteia în vederea desco-
peririi platoului originar sau arhetipal. Din aceastã perspectivã, identitatea nu doar
cã are sens comunitar, dar este simultan datã ºi imuabilã, amprentând indelebil
individul. Dar, în vreme ce identitatea este un subiect pentru gânditorii conserva-
tori, pentru gânditorii liberali, aceasta este mai degrabã un verb. Aceºtia din urmã,
întrucât pleacã de la premisa supremaþiei individului în raport cu grupul social ºi
cultura specificã acestuia, percep cultura ca o entitate deschisã, pe care insul o
exploateazã în raport cu propriile nevoi. Din aceastã perspectivã, discuþia nu mai
este despre identitate, ci despre identificare. Bunãoarã, pentru liberalii comunitariºti
cultura este contextul de semnificaþii ºi simboluri în care individul îºi exerseazã
capacitatea de alegere ºi astfel autonomia. Mai precis, în raport cu resursele unei
culturi, individul îºi croieºte strategiile de viaþã. Dar în cazul în care resursele
unei culturi devin insuficiente pentru un individ, acesta poate accesa un alt refe-
renþial cultural în vederea croirii unei noi strategii existenþiale. În spatele con-
cepþiei liberale se aflã viziunea iluministã, care socotea identitãþile culturale simple
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stiluri de viaþã, între care insul poate migra în funcþie de dispoziþie. Pentru gânditorii
conservatori, identitãþile culturale sunt mai degrabã fapte sociale, de sub influenþa
cãrora indivizii nu se pot sustrage facil. „Cu toate acestea, în lumea realã a istoriei
umane, identitãþile culturale nu se constituie voluntar, prin alegere; ele se profi-
leazã ca moºtenire ºi prin recunoaºtere. Identitãþile culturale sunt mai degrabã fapte
decât alegeri. Tocmai acest caracter fatalist al identitãþilor culturale le conferã
acestora o trãsãturã agonicistã ºi uneori tragicã“10. În pofida susþinerilor idealis-
mului epistemologic, identitãþile individuale nu pot fi complet autonome în
raport cu cele religioase, etnice sau naþionale. Dar tocmai aceastã autonomie
incompletã în raport cu identitãþile colective conferã importanþã identitãþii indivi-
duale, care este vitalã pentru integrarea socialã. „Stabilind cine suntem este cheia
modului în care trãim. (...) De modul în care trasãm graniþele identitãþii noastre
depinde cine este perceput ca fiind unul dintre noi, precum ºi cine e diferit de
noi. Modul în care cineva este perceput ca fiind unui dintre noi sau, dimpotrivã,
diferit de noi influenþeazã modul în care îl tratãm ºi dacã beneficiazã sau nu de
bunurile comune cotidiene“11. Premisa articolului este cã identitatea colectivã, la
fel ca ºi cultura, este mai degrabã un proces politic negociat de cãtre statul-naþiune
cu grupurile etno-religioase de pe cuprinsul sãu, cu patriile externe ale acestora,
precum ºi cu organizaþiile internaþionale.

Chestiunea identitarã este de regulã difuzã. Dar tocmai familiaritatea sau ba-
nalitatea ei denotã faptul cã identitatea, în special cea colectivã, a ajuns o doxã,
adicã o idee internalizatã deja de membrii unei comunitãþi umane ca urmare a
procesului de socializare politicã derulat de un centru de putere. Întrucât identi-
tatea scapã, în mod obiºnuit, percepþiei cotidiene, David McCrone utilizeazã ideile
lui Willie McIlvanney, un romancier scoþian, pentru a introduce lectorul în pro-
blematica identitãþii naþionale. McIlvanney considerã cã identitatea naþionalã
este similarã cu o poliþã de asigurare veche. ªtii cã o ai, dar nu ºtii exact unde ai
pus-o. În plus, nu prea ºtii ce la ce se referã12. Cu toate acestea, identitatea este
importantã. „Identitatea este o definiþie, o interpretare a sinelui care stabileºte
cine este ºi unde se aflã o persoana din punct de vedere social ºi psihologic. (...)
Elementele definitorii ale identitãþii sunt continuitatea în timp ºi diferenþa faþã de
ceilalþi, ambele elemente fundamentale ale identitãþii naþionale“13. De interes
pentru secþiunea de faþã sunt mai ales identitãþile colective, cu accent asupra celor
naþionale. Montserrat Guibernau considerã cã, pentru milioane de oameni, naþiunea
este asemenea unei familii extinse, singura comunitate politicã în care aceºtia
conteazã cu adevãrat ºi unde se aºteaptã sã primeascã ajutor. Sentimentul aparte-
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nenþei generat de identitãþile colective este cel mai important antidot împotriva
singurãtãþii, alienãrii ºi insignifianþei sociale, conchide Guibernau, care identificã
cinci dimensiuni ale identitãþii naþionale. Dimensiunea culturalã a identitãþii naþio-
nale explicã de ce identitatea e o doxã greu de reperat ºi clarificat fãrã un ambient
instituþional care sã o facã proeminentã. Potrivit lui Guibernau, dimensiunea cul-
turalã se referã la simbolurile, credinþele ºi tradiþiile naþionale care, odatã inter-
nalizate, devin parte constitutivã a imaginarului de securitate informal al mem-
brilor unei naþiuni. Dimensiunea psihologicã se referã la emoþia generatã mai puþin
de istoria factualã ºi mai mult de istoria simþitã. Aºa se explicã deci importanþa
miturilor naþionale pentru reproducerea conºtiinþei colective. Dimensiunea teri-
torialã se referã la teritoriul imaginat ºi, simultan, internalizat ca vatrã, iar dimen-
siunea istoricã este cea ce conferã membrilor unei comunitãþi umane sentimentul
de rezilienþã în timp, mândrie, unicitate ºi superioritate în raport cu alteritatea.
Ultima dimensiune a identitãþii naþionale, cea politicã, se referã la cetãþenie ºi vi-
zeazã loialitatea faþã de stat ºi legile acestuia.

Înþelese ca proces, identitãþile colective sunt întotdeauna efectul unui joc de
putere. Aºa cum am arãtat deja, Bill McSweeney considerã cã identitãþile colec-
tive sunt rezultatul unui „proces de negociere între oameni ºi grupurile de interese.
A fi englez, irlandez, danez e urmarea unui proces politic, iar acest proces, care
constituie realitatea socialã, are nevoie de o explicaþie, iar nu eticheta care îl sim-
bolizeazã.“14 Drept urmare, atâta vreme cât sunt definite ca proces, identitãþile
colective nu numai cã nu sunt stabile, dar nu sunt nici autonome, în sensul de
monade care acþioneazã de sine-stãtãtor. David Campbell oferã o explicaþie
suplimentarã aserþiunii cã identitãþile colective nu sunt stabile, ci în permanentã
expansiune. „Statele nu sunt niciodatã complete ca entitãþi. (…) Acest paradox
intrinsec fiinþãrii lor determinã nevoia de permanentã reproducere identitarã a
statelor (…)“15. Cel care pune punctul pe i in acest sens este însã Rogers Brubaker.
Valorificând ideile lui Campbell, Brubaker aratã cã o conceptualizare corectã a
statului este aceea de stat-naþionalizator, în loc de stat-naþiune sau de stat-naþional.
În esenþã deci dacã pentru instituþionaliºtii istorici statul-naþiune este o entitate
predeterminatã, rigidã ºi imuabilã, pentru neoinstituþionaliºti, statul-naþiune este
o entitate aflatã în continuã devenire, care are deci nevoie de o continuã reîm-
prospãtare a ideii de stat, ceea ce reclamã o rotaþie continuã a miturilor, simbolu-
rilor, ritualurilor, eroilor, perioadelor de glorie etc. prin discursuri specifice, dar
ºi prin strategii particulare de politicã externã.

Identitãþile colective implicã întotdeauna o dimensiune internã ºi o dimensiune
externã. Pentru înþelegerea dimensiunii interne a identitãþilor colective, sociologia
a propus urmãtoarea întrebare. „When is a nation?“16. Abordarea etno-simbolicã
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ar evidenþia în acest caz instituþionalizarea substanþei identitare a naþiunii, res-
pectiv mituri ale elecþiunii etnice, ataºamentul faþã de vatra sacrã a naþiunii, me-
moria perioadelor de aur ºi cultul eroilor. „When is the nation?“, interogaþia care
dã rãspunsul la abordarea istoricã a naþiunii, scoate la ivealã perioada istoricã în
care apar naþiunile ºi totodatã intervalul istoric în care acestea devin structura
politicã standard. Abordarea etno-simbolicã a formãrii naþiunii, ºi implicit a cris-
talizãrii identitãþii naþionale, este una de tip instituþional ºi cautã sã deceleze pro-
cesul prin care membrii unei comunitãþi etnice sunt racordaþi la cultul propriei
autenticitãþi prin evidenþierea, pe de o parte, a continuitãþii istorice cu „pãrinþii
fondatori“, iar pe de altã parte, prin tricotarea graniþelor identitare dintre noi ºi
ei. Cu alte cuvinte, abordarea instituþionalã a identitãþii naþionale presupune înþe-
legerea procesului de apariþie a comunitãþii de destin pe care o implicã naþiunea,
dar totodatã ºi trasarea frontierelor simbolice dintre in group ºi out group, prin
fabricarea unei alteritãþi, precum ºi prin procesul de reproducere sistematicã a
alteritãþii. Doar prin examinarea „fundamentelor sacre“ aparþinând identitãþii
naþionale, respectiv liantul forjat între emoþiile colective premoderne ºi simbo-
listica modernã a naþiunii, poate fi captat, observãAnthony Smith, caracterul peren
al identitãþii naþionale. Tradiþiile naþionale sunt inventate, dar ele sunt departe de
a fi ºi arbitrare. Examinarea procesului de primenire sistematicã a simbolisticii
naþionale, adicã de reinterpretare constantã a reperelor valorice – mituri, vatrã,
vârste de aur, eroi – ce alimenteazã sentimentul de unicitate printre membrii unui
grup social, constituie de fapt obiectul de interes al sociologiei identitãþilor. Perspec-
tiva lui Anthony Smith e utilã dar insuficientã, deoarece sociologul britanic dã
atenþie mai ales componentei interne a identitãþii naþionale. Dar o neglijeazã pe
cea externã.

Anna Triandafyllidou conchide cã identitãþile supranaþionale, întocmai precum
cele naþionale, au atât o dimensiune internã, cât ºi una externã17. Câtã vreme
componenta internã îºi propune sã construiascã o minimã solidaritate între mem-
brii unei naþiuni, componenta externã vizeazã identificarea unei alteritãþi, un out
group, în raport cu care identitatea naþionalã sã se redefineascã constant. Textura
componentei interne a identitãþii naþionale e tricotatã din legãturi etnice, o culturã
publicã, memorii comune, o vatrã ca centru etno-politic al naþiunii, un sistem
economic comun ºi un sistem legislativ naþional. Componenta externã, adicã
acel proces de inventare a unei alteritãþi, este la rându-i parte esenþialã a oricãrei
identitãþi naþionale. Concluzia este cã identitãþile colective ar trebui înþelese ca
proces de negociere, ºi astfel ca joc de putere, între statul naþionalizator, minori-
tãþile naþionale ºi patria externã a acestora. În acest joc intrã uneori ºi o a patra
parte. Este vorba de instituþii transnaþionale sau de alianþe militare care fac presiuni
în vederea redefinirii identitare, cu precãdere a componentei culturale, istorice sau
politice a identitãþilor colective. ªi, cum orice proces de negociere implicã un
exerciþiu de putere, reconfigurarea identitãþii colective, la iniþiativa unei pãrþi, este
posibilã doar în condiþiile în care distribuþia puterii îi este favorabilã.
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Naraþiunile strategice ºi imaginarul de securitate

Una dintre raþiunile principale care separã constructivismul de realism ºi de
liberalism este perspectiva specificã a constructivismului asupra interesului na-
þional. Câtã vreme constructivismul zugrãveºte interesul naþional ca fiind contin-
gent, determinat istoric ºi definit în acord cu interesul politic al elitei, realismul
ºi liberalismul au predilecþia de a-l înþelege ca predeterminat, rigid ºi imuabil.
Pentru o mai bunã înþelegere a securitãþii identitare, secþiunea aduce în discuþie
conceptul de imaginar de securitate. Prin „dezghiocarea“ imaginarului de secu-
ritate, devin mai clare mecanismele, naraþiunile ºi valorile utilizate pentru con-
struirea interesului naþional. Jutta Weldes indicã faptul cã poziþia unui stat în sfera
politicii mondiale este masiv influenþatã de imaginarul de securitate, articulat de
statul respectiv ºi mai puþin de interesele, resursele ºi politicile acestuia. Pentru
Jutta Weldes, imaginarul de securitate reprezintã de fapt componenta externã a
identitãþii naþionale. Mai precis, imaginarul de securitate devine limpede în nara-
þiunile de politicã externã care reproduc sistematic ideea de „we, the people“.
Aspectul e mai greu de înþeles de cãtre cetãþenii statelor angajate într-o politicã
externã reactivã. În cazul statelor care sunt prin definiþie comunitãþi imaginate –
SUA, Australia, Marea Britanie, Turcia etc. –, politica externã nu se referã doar
la relaþii diplomatice între state. Politica externã constituie ºi o naraþiune strate-
gicã care reproduce ºi disemineazã la nivel internaþional excepþionalismul comu-
nitãþii respective, adicã misiunea moralã a „we, the people“ în lume. Mai precis,
politica externã este discursul strategic care stabileºte sursele de insecuritate la
adresa unei comunitãþi politice prin identificarea unei alteritãþi net diferitã din
punct de vedere etno-politic. Michael Hunt scrie bunãoarã cã în politica externã
a Statelor Unite este încapsulat caracterul naþiunii americane. Cu alte cuvinte,
excepþionalismul manifest în politica externã americanã susþine cã de exportarea
cu succes a instituþiilor democratice la nivel mondial, cu consecinþa înlocuirii tira-
niei cu libertatea, depinde mãreþia naþiunii americane18. Deci, Statele Unite vor
fi naþiunea indispensabilã (M. Albright) atâta vreme cât Washingtonul va fi ga-
rantul libertãþii la nivel mondial. „Succesul ºi forþa interpelãrii create sunt subli-
niate în cazul Statelor Unite de ubicuitatea termenului «noi», ce apare în conver-
saþiile americanilor care dezbat politica externã a Statelor Unite ºi acþiunile sta-
tului“19. Jutta Weldes precizeazã cã, graþie unui imaginar de securitate emfatic,
cetãþenii americani tind sã se identifice puternic cu decizia de politicã externã a
statului american ºi, în general, cu acþiunea politicã iniþiatã de acesta. Bunãoarã,
cetãþenii americani au tendinþa sã afirme cã „noi, americanii“ am învins comu-
nismul, „noi, americanii“ am reuºit sã le dãm japonezilor replica în al Doilea
Rãzboi Mondial, „noi, americanii“ l-am învins pe Hitler ºi, nu în ultimul rând,
„noi, americanii“ l-am înlãturat pe Saddam Hussein ºi am adus pace poporului
irakian. Pentru cã produce ºi disemineazã reprezentãri despre statura deþinutã de
un stat în politica mondialã, imaginarul de securitate formal constituie o dimen-
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siune fundamentalã a identitãþii colective, vectorul extern al acesteia. Aºa se
explicã de ce constructiviºtii critici exploreazã imaginarul de securitate formal
pentru înþelegerea modului de formare a interesului national. „Interesele naþio-
nale sunt astfel construcþii sociale ce apar din reprezentãrile permise ºi produse
din imaginarul de securitate al unui stat. Interesele naþionale constituie un efect
ideologic al imaginarului de securitate ºi al reprezentãrilor sale“20. De remarcat
cã materialul discursiv strecurat de constructiviºtii critici pentru decodificarea
interesului naþional sunt tocmai naraþiunile strategice despre care discutam în
debutul articolului. Prin naraþiuni strategice înþelegem discursurile de politicã
externã ºi internã, discursul din strategiile de apãrare ºi, în general, orice discurs
al securizãrii. Examinarea naraþiunilor strategice scoate la ivealã reperele majore
ale imaginarului de securitate formal. Douã aspecte trebuie punctate aici. Nara-
þiunile strategice depind de credibilitatea lor. Ceea ce înseamnã cã, prin definiþie,
naraþiunile strategice sunt conservatoare, întrucât stocul simbolico-ideatic accesat
de discursurile strategice trebuie sã fie unul familiar, uºor deci de recunoscut de
publicul þintã21. Ca atare, „elasticitatea“ imaginarului de securitate formal este
redusã. Cu alte cuvinte, imaginarul de securitate formal nu poate forja orice fel
de reprezentãri în legãturã cu mediul internaþional ºi cu statura statului în politica
mondialã, ci este constrâns, în bunã mãsurã, de dimensiunea internã a identitãþii
naþionale ºi constantele cvasi-imuabile ale acesteia – mituri, eroi, ritualuri, peri-
oade de glorie, simboluri etc. Pe scurt, imaginarul de securitate formal este masiv
înrâurit de imaginarul de securitate informal.

Maria Mälksoo argumenteazã cã imaginarul de securitate este un element
fundamental al oricãrei identitãþi colective. Faptul cã identitãþile colective au
douã dimensiuni, respectiv una internã ºi o alta externã, constituie deja un loc
comun în zona ºtiinþelor sociale. Aºa cum s-a afirmat deja, imaginarul de securi-
tate reprezintã componenta externã a identitãþii colective. Maria Mälksoo traseazã
o graniþã impenetrabilã între imaginarul social ºi imaginarul de securitate. Ea
pretinde cã în vreme ce imaginarul social se referã la modul în care o anumitã
colectivitate îºi defineºte, reevalueazã ºi îºi recompune propriul sine, imaginarul
de securitate descrie liantul dintre acest sine, aflat în permanentã schimbare, ºi
mediul sãu extern. Graniþa, oarecum exageratã, trasatã de Maria Mälksoo între
imaginarul social ºi imaginarul de securitate are totuºi un rol euristic important.
În acest mod, lectorul are o prizã intelectualã mai bunã asupra diferenþei dintre
imaginarul social ºi cel de securitate deºi, în realitatea socialã, cele douã sunt mai
degrabã întrepãtrunse ºi interdependente. Se impune o precizare. Când inden-
titãþile colective nu au un imaginar de securitate dezvoltat, ele au tendinþa de a
deveni defensive. Acest lucru se întâmplã mai ales atunci când alteritatea unui
grup social nu este precis creionatã. Noii actori politici sau, mai exact spus, actorii
politici care au un profil anti-geopolitic, precum Uniunea Europeanã, au tendinþa
de a-ºi „alteriza“ propriul trecut, în detrimentul unui anumit stat, grup etnic sau
religios. Alte identitãþi colective, care sunt puternic dependente de imaginarul lor
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de securitate, vizeazã, pentru propria coerenþã, o nouã alteritate, de îndatã ce fostul
adversar a încetat sã mai aibã proeminenþã politicã în sfera relaþiilor internaþio-
nale, aºa cum s-a întâmplat cu interacþiunea geostrategicã SUA-URSS la finele
Rãzboiului Rece. Semnificativ este faptul cã, la puþin timp dupã încheierea Rãz-
boiului Rece, Samuel Huntington deja creiona portretul robot al urmãtoarei alte-
ritãþi a Statelor Unite ale Americii: putere militarã, impulsionatã de o ideologie
colectivistã, ºi diferitã din punct de vedere etnic22. De remarcat faptul cã, în timp
ce puterile militare forjeazã imaginarii de securitate care orientalizeazã un alt
actor politic, puterile civile, ca de pildã Uniunea Europeanã, au tendinþa de a
confecþiona un imaginar de securitate ce creeazã o alteritate temporalã, iar nu
una teritorialã. Un alt aspect, care meritã subliniat în discutarea imaginarului de
securitate, este faptul cã acesta este un exemplu elocvent de putere socialã. Nu
numai cã imaginarul de securitate este un „mod de a numi, ordona ºi reprezenta
realitatea socialã“, dar produce totodatã reprezentãri sociale care fac limpede,
atât pentru indivizii care influenþeazã practicile de securitate ale statului, cât ºi
pentru cei care sunt înfãþiºaþi de aceste reprezentãri, „cine ºi ce sunt inamicii
noºtri, în ce moduri suntem ameninþaþi de aceºtia ºi cum putem gestiona cel mai
bine aceste ameninþãri“23.

Cum am arãtat deja, pentru explorarea imaginarului de securitate existã douã
modalitãþi diferite. Pe de o parte, imaginarul formal de securitate poate fi cercetat
prin analizarea discursurilor de politicã externã ºi internã, a strategiilor militare,
a dezbaterilor pe marginea politicilor publice, a discursurilor academice, a rapoar-
telor, memoriilor etc.. Într-un cuvânt, prin explorarea aºa-numitelor naraþiuni
strategice. Pe de altã parte, imaginarul de securitate informal se referã la practi-
cile de securitate ale indivizilor. Acesta din urmã poate fi cercetat prin interviuri
directe cu indivizii în cauzã, explorarea blogurilor, editorialelor din reviste ºi
ziare, programelor de radio ºi tv, care sunt transmise de producãtorii locali ce nu
þintesc o audienþã naþionalã.

Orice discuþie despre imaginarul de securitate informal pleacã de la premisa
securitãþii banale sau cotidiene. Indiscutabil, aratã Juliana Ochs, securitatea în-
seamnã ºi un set de strategii militare, discursuri ºi politici instituþionale specific.
Dar securitatea mai înseamnã ºi experienþa cotidianã. Predictibilitatea sau impre-
dictibilitatea într-un mediu instituþional sunt exemple cotidiene de securitate, res-
pectiv insecuritate. „Utilizez termenul de securitate cotidianã pentru a ilustra, pe de
o parte, practicile de auto-protecþie, care devin substanþa vieþii oamenilor, iar, pe
de altã parte, discursurile despre ameninþare ºi pericol, care influenþeazã viaþa
oamenilor“24. Dincolo de stabilitatea instituþionalã, securitatea cotidianã mai are
ºi un înþeles cultural. Sau poate în primul rând un sens cultural, atâta vreme cât
orice instituþie, pentru a fi credibilã, are nevoie de un cod simbolico-cultural care
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sã o legitimeze. Iatã ce spune Bill McSweeney în acest sens: „securitatea ºi insecu-
ritatea sunt consecinþa unei interacþiuni sociale ºi reflectã stabilitatea sau schimbarea
survenitã în identitatea colectivitãþilor implicate“25. Astfel, securitatea cotidianã, cu
referire la imaginarul informal de securitate, se referã la forþa doxelor cultural-po-
litice ventilate de un stat, la banalizarea culturii publice a statului-naþiune.

Mai precis, când se discutã despre securitate identitarã cotidianã este vizatã
analiza reproducerii a ceea ce Michael Billig numeºte naþionalism banal. Pe scurt,
Billig argumenteazã cã reproducerea culturalã a ideii naþionale nu reclamã crize
majore ºi nici mãcar practici specifice naþionalismului fierbinte, cum ar fi come-
morarea unui erou naþional, o sãrbãtoare naþionalã, o întrecere sportivã, cu un stat
perceput ca adversar etc.. Reproducerea ideii naþionale o asigurã steagul de pe
clãdirile publice, care trece neobservat. „Naþionalismul banal este utilizat (din
punct de vedere conceptual) pentru a ilustra practicile ideologice care permit
naþiunilor din vest sã se reproducã“26. Reproducerea culturalã a unei naþiuni
presupune rotaþia sistematicã a simbolurilor, miturilor, perioadelor de glorie,
eroilor naþionali etc., pentru a întreþine sentimentul de apartenenþã a indivizilor
la comunitatea naþionalã. Fãrã reproducerea culturalã constantã a ideii naþionale,
conºtiinþa lui „we, the people“ nu va apãrea, cu consecinþe nefaste atât asupra
legitimitãþii statului, precum ºi asupra securitãþii ontologice a individului. Dincolo
de faptul cã naþionalismul banal nu este benign, ºi dincolo de faptul cã unele idei
naþionale se reproduc mai facil decât altele, naþionalismul banal este expresia pu-
terii cultural-politice a statului într-un teritoriu. Forþa unei ideologii, scrie Sinisa
Malesevic, în siajul lui Bourdieu, Foucault ºi Derrida, derivã din lipsa sa de proe-
minenþã colectivã. Sau, mai exact spus, din familiaritatea sau banalitatea ei, semn
cã procesul social de internalizare a referenþialului valoric ºi a repertoriului de
practici susþinut de respectiva ideologie a fost unul eficient. A devenit, cu alte
cuvinte, comun, familiar, imperceptibil sau, dupã unii, „organic“. Potrivit lui
Malesevic, naþionalismul banal reflectã capacitatea statului de a penetra socialul
în multiple puncte ºi, totodatã, legitimitatea statului. „Naþionalismul banal nu este
altceva decât expresia obiºnuitã a ataºamentului ºi loialitãþii faþã de o organizaþie
socialã anume“27. Ca atare, securitatea identitarã cotidianã se referã la discursu-
rile ºi practicile care tulburã sau submineazã naþionalismul banal, adicã imagi-
narul de securitate informal, ºi se studiazã în raport cu percepþia cetãþeanului.
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