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La Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale a apãrut în anul 2017,
sub semnãtura cercetãtoarei Henrieta Aniºoara ªerban, volumul intitulat Forme simbo-
lice ºi reprezentãri ale fenomenelor socio-politice. Doctor în filozofie din 2006, autoarea
este preocupatã de zone din cele mai diverse ale gândirii filosofice, epistemologice, poli-
tice, sociologice, pe care le abordeazã cu preocuparea, devotamentul ºi responsabilitatea
omului de ºtiinþã, atent la subiectul abordat, la metoda aleasã ºi la consecinþele propriului
demers de cercetare.

Volumul la care facem referire nu se abate de la aceastã conduitã a cercetãtorului,
oferind o incursiune pe terenul unui concept atât de prezent în vieþile noastre, pe multiplele
planuri, pe care nici nu suntem în permanenþã conºtienþi cã fiinþãm, încât pare aproape
de la sine înþeles, scutit de orice nevoie de explicare: imaginea. Ce este imaginea ºi ce
relaþie au indivizii cu ea? este poate întrebarea de la care porneºte lucrarea, cu intenþia
de a clarifica pe de o parte jocul dual între aparenþã ºi profunzime care vine la pachet cu
esenþa acestui concept, dar ºi de a ne oferi o paletã generoasã de realitãþi umane – indivi-
duale ºi colective – toate purtãtoare de încãrcãtura existenþei sociale, în care putem regãsi,
aplicat la domenii din cele mai concrete ºi mai uºor de decelat, numitul concept.

Înainte de a pãtrunde în structura arhitecturii cãrþii, subliniem cã bogãþia, diversitatea
ºi profunzimea autorilor ºi a lucrãrilor folosite ca fundament al cercetãrii fac din text o
sursã practic inepuizabilã de informaþii, de argumente ºi interpretãri, strãbãtând un arc
de timp sub care demersul de cercetare se ancoreazã în vremurile vechi ale Antichitãþii,
mergând pe firul gândirii pânã în vremurile poate derutante, dar atât complexe, ale con-
temporaneitãþii. Bibliografia prezentã la finalul cãrþii dã seamã în mod sintetic de anver-
gura cercetãrii. Mai subliniem, de asemenea, cã aceste solide ºi necesare borne teoretice
care ghideazã cercetarea sunt tot atâtea deschideri care fac loc perspectivei personale ºi
originale a autoarei, într-o permanentã ºi asumatã reflexivitate pe care o receptãm pe tot
parcursul cãrþii.

În deschiderea cãrþii, în prima parte, autoarea propune un Argument din care putem
capta anvergura mizei, de ieri ºi de azi, a discuþiei despre imagine. Într-un complex în
care regãsim felurite concepte înrudite, precum forme ideale, simbol, semnificaþie, mituri,
reprezentãri, stereotipuri, putere etc., conceptul de imagine îl aduce în prim plan pe „omul,
ca animal simbolic….., un consumator ºi un producãtor de semnificaþie, inclusiv prin pro-
ducerea ºi consumul de imagini“ (p. 17), însoþind „omenirea ca factor de ordine, de moti-
vaþie, dar mai ales de ordine-prin-semnificaþie în societãþile umane“ (p. 17). Imaginea
este corelatã cu perspectiva simbolicã asupra lumii, ajutându-l pe om sã se ridice peste
greutãþile ºi neajunsurile existenþei, sã progreseze întru spiritualitate ºi cunoaºtere, sã se
(auto)realizeze în planul reuºitelor sociale, dar ºi sã se (auto)limiteze din perspectiva co-
rijatoare a fricii, veneraþiei sau superstiþiilor pe care le pot conþine/transmite simbolurile.

N O T E D E L E C T U R Ã / R E C E N Z I I

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XVI, 4, pp. 99-103, Bucureºti, 2019.



Despre ceva atât de prezent, atât de permanent în existenþa omului precum imaginea,
o umbrã de care nu poate scãpa nicãieri, demersul autoarei îºi propune sã meargã pe ur-
mele fundamentului sãu teoretic adânc, deosebit de relevant în zona politicului, acel funda-
ment care dã forþã imaginii ºi care, retrasat din zonele cele mai vechi ale gândirii filoso-
fice de mare respiraþie, fac ca „avatarurile“ „babilonice“ ale imaginilor de fel ºi chip care
ne inundã astãzi sã parã simple ecouri palide, la a cãror semnificaþie oamenii în general
reflecteazã prea puþin. Un alt produs/obiect de consum. Imaginea, dincolo de cea mai
accesibilã aparenþã a sa, cea care este la îndemâna tuturor, este în sine ºi trebuie sã fie
purtãtoare de valoare. Fãrã „substanþa idealã principalã, desfãºuratã în diverse valori
(sau valorizãri)“, imaginea îºi pierde rolul de factor de ordine, poate deveni chiar factor
pentru opusul ordinii. Autoarea anunþã însã teza centralã a lucrãrii, tezã care dã seamã
de rãdãcinile adânci ale conceptului ºi le readuce într-un plan vizibil din unghiul apropiat
al prezentului: „din perspectiva deschisã de filosofia formelor ideale“, imaginea „în cali-
tate de formã simbolicã, reþine în ea, fie într-un mod vag sau distorsionat, urma puternicã,
valoricã, a formei ideale.“ (p. 41)

În continuarea primei pãrþi, autoarea realizeazã o clasificare a formelor simbolice ºi
reprezentãrilor socio-politice – Tipuri de forme simbolice ºi reprezentãri socio-politice.
Expresie a „nevoii umane de ordine“ (p. 43), orice clasificare presupune un efort
exemplar de a identifica clase, categorii, perspective, un efort care se joacã permanent
pe linia subþire dintre „fascinaþia“ generatã de ordine ºi excesul de imaginaþie întru cate-
gorisire derivat în lipsa de rigoare logico-ºtiinþificã. Formele simbolice ºi reprezentãrile so-
ciale sunt „centrale pentru comportamentul social ºi pentru comunicarea socialã“ (p. 44),
pentru raportarea omului la lume. Ele se sprijinã pe un set comun de valori, de repere,
însuºite de indivizi prin socializare ºi care organizeazã gândirea grupului; sunt dinamice,
fãrã a ieºi din „cadrele viziunilor sociale ºi de grup despre lume“ (p. 45); sunt, de ase-
menea, „indestructibil legate de subiectivitate“ (p. 46); sunt simbolice ºi axiologice, ade-
vãrate „ape“ în care, fluidizate, „se reflectã marile valori ale umanitãþii“ (p. 74). Autoarea
anunþã folosirea noþiunii de imagine ca echivalent pentru conceptul de reprezentare
socio-politicã; regãsim astfel: imagini ideale ºi imagini permanentizate în cotidian (p. 46),
urmând un criteriu de departajare filosofic care de altfel se aflã în fundalul permanent al
cãrþii. Regãsim, de asemenea, dupã un criteriu care urmeazã mai îndeaproape ideea de
avatar: imaginea instituþionalã; imaginea istoricã; imaginea naþionalã; imaginea de mar-
keting (politic); mentalitãþile politice; arhetipurile; stereotipurile; conceptele integrative;
miturile; imaginea politicã. Aceste categorii sunt amplu explicate ºi interpretate de
autoare, atât în delimitarea lor dar mai cu seamã în conexiunile dintre ele; referinþele
ºtiinþifice ilustreazã prin ele însele ºtacheta ridicatã a prezentei lucrãri: Serge Moscovici,
Gustav Jung, I. Evseev, W. Lippmann, Angela Botez, Ernst Cassirer, Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant, Mircea Eliade, Raoul Girardet, Lucian Blaga, Harold D. Laswell, N. Leites,
Alfred Sauvy, Roland Barthes, Giovanni Sartori etc.

Partea a doua a cãrþii se deschide cu un studiu despre Filosofia formelor ideale, sim-
bolice ºi politice, sau imaginea ca formã ºi conþinut. Republica lui Platon furnizeazã un
punct de plecare, pe care autoarea îl pune în relief din perspectiva interpretãrii lui Noica,
dar ºi din propria sa perspectivã criticã. Marcat de nevoia de a asocia existenþei o dimen-
siune obiectivã, care fixeazã o semnificaþie ºi o ordine, omul cautã, în ºi prin simboluri,
reprezentãri ºi imagini, puncte de reper. Autoarea reia teza centralã a cãrþii: „…pe de o
parte, tot ceea ce existã este un ecou imperfect al unui model ideal, dar, pe de altã parte,
este posibil ca prin înþelegerea aprofundatã a modelului ideal sã ni-l însuºim ºi sã ne apro-
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piem mult de acest model ideal fie ca fiinþe, fie ca lucruri, fie ca polis.“ (p. 76). Este o
pledoarie pentru educaþie, pentru cultivarea virtuþii ºi a raþiunii, prin care imaginea nu
mai este doar un instrument ce faciliteazã manipularea indivizilor, ci o apã adâncã în care
putem vedea forþa unei valori. Pe un astfel de temei se poate clãdi individul ºi societatea. Este
firesc sã regãsim astfel un apel cãtre dascãli, medici, politicieni ºi preoþi, al cãror impact
asupra societãþii ºi comunitãþilor umane este cel mai adânc, ºi care „ar trebui sã mediteze
mai mult ºi mai serios la aceastã idee corelatã cu forma idealã, a omului-cãrãmidã, care
trebuie sã se construiascã pe sine, în sine, pentru a putea fi buna cãrãmidã necesarã unei
construcþii durabile.“ (p. 77)

În continuarea celei de-a doua pãrþi, Henrieta Aniºoara ªerban se opreºte asupra unui
alt subiect relaþionat cu conceptul de imagine: puterea politicã ºi Sublimul puterii politice.
Un nou arc în timp ne permite sã ne uitãm în „oglinda prinþilor“, pentru a vedea chipul
conducãtorilor politici aºa cum s-a conturat el de-a lungul epocilor: filosoful-înþelept,
cetãþeanul, poporul, artistul cineast, sunt tot atâtea versiuni ale puterii întrupate în con-
texte concrete cu exigenþe ºi referinþe specifice. (Mai) este conducãtorul politic ghidat de
cãutarea acelei imago Dei? Sau asistãm la raþionalizarea deplinã a organizãrii politice a
societãþii? Sau omul are nevoie în continuare sã înrãdãcineze puterea conducãtorului
într-o grandoare, mãreþie ºi superioritate transcendentã? (pp. 122-123) Cum se gestio-
neazã problema binelui (al cetãþii ºi/sau al omenirii) în raport cu discuþia despre lider ºi
calitãþile sale? Cum funcþioneazã raþionalitatea totalitarã, cea a conducãtorului dictator?
Întru bine sau întru rãu, imaginea conducãtorului politic înseamnã concentrare de putere
(p. 157), ºi aceasta are nevoie de o întreagã punere în scenã, de un teatru politic ce mi-
zeazã pe multiple instrumente ºi efecte: ritualuri, forme arhitectonice (urbane), culori.
Autoarea exploreazã aceste dimensiuni pe care puterea politicã le foloseºte pentru a-ºi
canaliza mesajul cãtre public, decriptând pentru cititor tot atâtea faþete ale acestei puteri
care îl înconjoarã.

De la aceºti piloni pe care îºi clãdeºte cercetarea, ºi din care am expus doar câteva
crâmpeie, autoarea exploreazã, în secþiunile urmãtoare ale cãrþii, întrupãrile concrete ale
conceptului de imagine: partea III – Imagini naþionale româneºti, expresia unei spiritua-
litãþi specifice; Imaginea în relaþiile internaþionale; partea IV – Reprezentãri actuale ale
democraþiei; Reprezentarea socio-politicã a strãinului ºi perspectiva „comunitãþii mai
cuprinzãtoare“; partea V – Reprezentãrile socio-politice în mediul virtual; Universul
formelor simbolice ºi al reprezentãrilor socio-politice, o cheie a universului uman.

Aceastã ultimã secþiune se întoarce însã pe tãrâmul general uman de la care a plecat
întreaga carte: „…într-o imagine rãsunã transcendentalul ºi transcendentul, întregul uni-
vers al omului ºi umanului. Mãreþia, magia ºi divinitatea sunt prezente în faldurile de
semnificaþie ale oricãrei imagini.“ (p. 352)

Cu precizarea imposibilitãþii de a reda, fie ºi schematic, toate nuanþele, apele ºi tonu-
rile tari ale prezentei cãrþi, amintim accentul pus de autoare pe ceea ce am putea numi
contribuþia filosoficã româneascã la tema cercetatã, fiind tratate în amãnunt concepþiile
lui Mircea Eliade, Lucian Blaga, Constantin Noica sau Camil Petrescu. De asemenea,
avatarurile concrete ale imaginii sunt adeseori analizate cu raportare la societatea româ-
neascã. Abordarea autoarei are generozitatea unui patriotism în lumina cãruia este cãutatã
cea mai bunã imagine posibilã a propriei þãri.

Ruxandra Iordache
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Ion Ianoºi
Ultimul cuvânt: în dialog cuAlexandru ªtefãnescu, Bucureºti, Editura Trei, 2018,
204 pp.

Dialogurile restituite în cartea intitulatã semnificativ Ultimul cuvânt, purtate în peri-
oada ianuarie-noiembrie 2014 deAlexandru ªtefãnescu cu academicianul Ion Ianoºi sunt
o imagine clarã a creatorului ºi a omului, o esenþializare a gândirii ºi lecþiilor de viaþã ale
celui ce a fost „istoric al ideilor, teoretician, profesor, soþ, tatã, bunic ºi strãbunic exemplar,
prieten de nãdejde pentru toþi cei care i-au stat alãturi“ (p. 203).

Opera lui Ion Ianoºi „de la teoria literaturii, la interpretãrile istorico-politice ale ava-
tarurilor secolului XX, de la esteticã la filosofie moralã ºi exegeze biblice“ (p. 203) la care
se adaugã scrierile autobiografice în care se regãsesc idei legate de domeniile enumerate
mai sus (Secolul nostru cel de toate zilele – 1980, Opþiuni – 1989, Idei inoportune –
1995, Vârstele omului – 1998, Cronica unei vieþi – 2012) sunt o dovadã vie a supravie-
þuirii culturale în condiþii nu tocmai favorabile culturii.

Pe lângã volumele originale ºi cãrþile de filosofie îngrijite ºi prefaþate, Ion Ianoºi ºi-a
consacrat o bunã parte din timp citirii, recitirii, interpretãrii ºi reinterpretãrii autorilor de
primã mãrime ai filosofiei (Goethe, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, ªestov, Berdiaev, Noica,
D.D. Roºca, Mircea Florian, Freud) ºi ai literaturii: Feodor Dostoievski, Lev Nikolaevici
Tolstoi, Marina Þvetaeva, ThomasMann, Robert Musil, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu,
Camil Petrescu, Franz Kafka, Marcel Proust, André Malraux º.a.

Aici, dupã cum remarcã Vasile Morar, autorul cuvântului înainte („Ion Ianoºi – gân-
duri ultime“), „Dialogul este structurat pe teme ºi idei, nu pe o dramaturgie contrafãcutã,
menitã sã ºocheze cu întâmplãri nemaivãzute ºi nemaiauzite. Înlãnþuirea întrebãrilor ºi a
rãspunsurilor dã, prin conþinut ºi ton, seama de miza filosoficã ºi eticã a dialogului“ (p. 8).

Într-adevãr, cititorul va putea admira o desãvârºitã artã a întrebãrii pe care o stãpâneºte
Alexandru ªtefãnescu, profunzimea, subtilitatea, pertinenþa întrebãrilor datoritã cãrora
Ion Ianoºi se „remoblilizeazã“ (p. 20) dupã ce crezuse cã tot ce era de spus, a fost scris
în Internaþionala mea. Cronica unei vieþi (2012).

Astfel este retrasat „Firul roºu“ al vieþii intelectuale ºi culturale marcate de „sensibili-
tatea de stânga ºi adeziunea faþã de marea literaturã“, din care rãzbat judecãþi de valoare
ºi mãrturii care dau ºi titlul unor capitole precum : „Pe mine personal Ivan Karamazov
m-a fascinat mai presus de alþii“, „Nimerisem cu preocupãrile mele într-o culturã «litera-
turocentricã»“, „Cu toþii am aderat la utopia lansatã de Francis Fukuyama cu privire la
izbânda mondialã a liberalismului de tip nord-american“, „Nevroza e boala creatorilor,
la vedere sau abia ascunsã“, „Momentele cele mai neplãcute în meseria mea de dascãl
au fost atunci când trebuia sã dau note“, „În cei ºase ani leningrãdeni am fost, pânã în
’53, martorul nebuniei «ultimului» Stalin“, „Tata ºi cu mine am fost singurii «comuniºti»
din familie“, „Evit, pe cât pot, desemnarea marxismului ca «extremã stângã»“, „În secolul
al XIX-lea, clerul i-a taxat pe iudei ca pe un «corp strãin» în mediul creºtin“, „N-am fost
constrânºi, ca în Moldova, sã purtãm stele galbene“, „Literatura modernã ilustreazã cel
mai clar relaþiile ei multiple cu puterea politicã“, „Istoria poate fi invocatã pentru justifi-
cãri adverse“, „Fenomenul cel mai îngrijorãtor al perioadei din urmã îl constituie întãrirea
continuã a dreptei radicale, naþionaliste ºi eurosceptice“.

Privitor la „sensibilitatea de stânga“, putem spune cã în scrierile sale moral-politice,
între „dreapta“ ºi „stânga“ Ion Ianoºi opereazã o distincþie în funcþie de rolul libertãþii ºi
egalitãþii în cadrul acestor ideologii: libertatea este valoare de dreapta, iar egalitatea de
stânga. Între „comunismul“ primilor creºtini ºi comunismul ateu, stabileºte mai multe
asemãnãri ºi mai puþine deosebiri, cum ar fi „mila activã a creºtinilor faþã de oprimaþi,
sãraci, nedreptãþiþi“, chiar dacã mila, putem spune, are sens numai într-o societate a
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inegalilor. Într-o lume în care toþi ar fi la fel de fericiþi, la fel de sãnãtoºi, la fel de buni,
aceasta nu ar mai avea sens. Într-o astfel de lume, singurul sentiment ar rãmâne iubirea,
iar credinþa ar fi suficientã pentru a garanta libertatea. Chiar dacã în cartea de faþã profe-
sorul mãrturiseºte „M-am considerat a-teu. Pe mãsura maturizãrii m-am apropiat însã de
înþelepciunea marilor religii“ (p. 33), cei care i-au fost studenþi, doctoranzi, colaboratori,
prieteni ºtiu cã Ion Ianoºi a îndeplinit cu generozitate faptele iubirii creºtine faþã de oricine
a avut nevoie de sprijinul sãu.

Parcurgând discuþiile pasionante despre temele unei vieþi de cãrturar cuprinse în acest
volum, greu de rezumat într-o recenzie, înþelegem ce înseamnã onestitatea mãrturisirii
trãirii istoriei, importanþa celei din urmã, efortul de obiectivare a descrierii relaþiei dintre
viaþa publicã ºi viaþa privatã: „Pentru ce sã consemnezi o viaþã ca nenumãrate altele?
Textul s-a integrat însã unor contexte, ºi speri ca mãcar acestea sã trezeascã interesul citi-
torului uituc. De aceea am ºi ales «cronica» în locul «memoriilor». (...) Persoana mi-o
þinuse captivã istoria – ei, istoriei, se ºi cuvenea sã-i acord prioritate“ (s.a.) (p. 20).

Opera lui Ion Ianoºi, profesor de filosofie ºi esteticã la Universitatea din Bucureºti,
scriitor ºi membru de onoare al Academiei Române a fost ºi este admiratã de o mulþime
de cititori. Chiar ºi aceia care au critici sau rezerve cu privire la opþiunea de stânga (dar
atât de nobilã ºi fãrã pic de ipocrizie, trãitã în virtutea principiului solidaritãþii cu cei nã-
pãstuiþi, al egalitãþii sociale ºi etnice, al omeniei esenþiale) nu pot sã nu îi recunoascã
valoarea operei scrise ºi erudiþia, calitatea excepþionalã de profesor ale cãrui cursuri ºi
seminarii de esteticã ºi filosofia culturii au marcat generaþii întregi de studenþi.

Acum se cuvin amintite câteva din învãþãturile domnului profesor, cu încãrcãturã
umanistã, actuale în orice timp: „Tot ce meritã a fi cunoscut ºi recunoscut ca «formã vie»,
în indestructibila ºi netransportabila ei unicitate, se apropie de «opera de artã» (s.a.): câte
un produs, câte un om, câte un colþ de naturã, prins (ºi) în impactul dintre obiect ºi subiect
(subiectul creator ºi/sau subiectul receptor), impact care îºi modeleazã ºi îºi remodeleazã
mereu componentele. E foarte veche, dar ºi demnã de reactivare aceastã perspectivã este-
ticã, artisticã, poeticã (poieticã) asupra noastrã, a vieþii noastre, a activitãþilor ºi interrela-
þiilor noastre. E o posibilã perspectivã contemporanã, care e totodatã ºi retrospectivã ºi
prospectivã. Ea conjugã profunzimea de care suntem mândri cu lãrgimea pe care o mai
ºi uitãm. Ea ne suplimenteazã rigoarea printr-o mai mare libertate – de simþire, de gândire,
de acþiune. Ea îmbinã calitatea noastrã de esteticieni cu apartenenþa noastrã la filosofie.
Estetica trebuie sã se asume în mai mare mãsurã ca filosofie a culturii, ca axiologie ºi ca
ontologie“ (Ion Ianoºi, Opþiuni, Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã, 1989, pp. 185-186).

ªi pentru cã este o carte bazatã pe discuþiile dintre doi oameni, în care este antrenat
ºi cititorul: „Relaþiile dintre doi sau mai mulþi oameni sunt iluminate de o idealitate
pe care o sesizãm mai anevoie“ (Ion Ianoºi, Schiþã pentru o esteticã posibilã, Bucureºti,
Ed. Eminescu, 1975, p. 41).

ªi pentru cã orice carte este o sãrbãtoare a autorului/autorilor: „Sãrbãtoarea este ma-
tricea trãirilor noastre estetice, în însãºi existenþa noastrã cotidianã; când o celebrãm, ne
asumãm spontan sau conºtient, de fiecare datã, griji ºi plãceri regizorale. Orice sãrbãtoare
îºi are sâmburele ei «teatral», ea este interpretatã ºi reinterpretatã de om întru cunoaºterea
ºi recunoaºterea voluptoasã a stãrilor sale de fapt ºi de simþire. «Teatrul» îºi amplificã
astfel sensul ºi rostul, confirmã înþelepciunea presupunerilor poetice strãvechi ºi mereu
actuale despre «lumea ca teatru», «viaþa ca scenã», «omul ca actor»“ (Ion Ianoºi, Schiþã
pentru o esteticã posibilã, Bucureºti, Ed. Eminescu, 1975, pp. 42-43).

Este meritul acestui volum de dialoguri acela de a restitui deplin, cu profesionalism
ºi cãldurã umanã, aceastã personalitate complexã a culturii române.

Lorena-Pãvãlan Stuparu
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