
DESPRE TEROARE ÎN ISTORIE

Teroarea istoriei ºi teroarea politicului a fost tema conferinþei susþinutã de profesorul Ion
Bulei ºi de cercetãtorul ºtiinþific Lorena Pãvãlan Stuparu, în data de 25 martie, la Institutul de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Lorena Pãvãlan Stuparu a deschis
conferinþa cu prezentarea conceptului de teroare a istoriei la Mircea Eliade, o testare a conceptului
euristic la marele gânditor român ºi aplicabilitatea acestuia în timpurile moderne.

Pentru Mircea Eliade, teroarea istoriei semnificã orice eveniment istoric, legat de orice semni-
ficaþie. Culturile arhaice sunt cele în care s-a practicat „eliberarea istoriei de destinul ei“ prin prac-
ticarea unor rituri de abolire periodicã a suferinþei. Societãþile arhaice dãdeau un sens suferinþei ºi
acceptau o idee de libertate care se bazeazã pe ideea de Dumnezeu, spre deosebire de marxism, de
pildã. Dacã aceasta era atitudinea faþã de teroare în societãþile arhaice, în societãþile moderne te-
roarea a atins un nivel patologic. Sentimentul terorii este unul caracteristic lumii moderne, lipsitã
de referinþe la spaþiul sacru. În acest context este analizatã paralela frecvent întâlnitã astãzi între
conceptul de teroare la Eliade ºi terorismul de astãzi.

Ion Bulei a conferenþiat despre Refuzul istoriei la intelectuali. În spaþiul românesc acesta se
datoreazã „duritãþii istoriei“ ºi întârzierii modernizãrii faþã de Occident. Diferenþierea dintre Est ºi
Vest s-a mãrit progresiv pe parcusrul ultimelor douã secole, din punctul de vedere al progresului
tehnic. În aceastã situaþie, intelectualul nu se poate refugia în propria alteritate; el se raporteazã în
permanenþã la Occident. Dar europeanul din Rãsãrit nu mai gãseºte în Occident filosofia organicã,
de acum un veac, care ar putea sã explice situaþia actualã. Occidentul pare a nu mai oferi nimic.
Caracteristicile spaþiului occidental sunt lipsa unui sistem filosofic, lipsa unor valori perene, indi-
ferenþa faþã de religie, lipsa încrederii în autoritatea publicã, în instituþii; Occidentul este astãzi un
teritoriu al individualismului.

Întrebarea esenþialã pe care o formuleazã Ion Bulei este aceea dacã se poate gãsi o a treia cale
de dezvoltarea, o cale proprie pentru estul Europei în general ºi pentru România în particular. Rãs-
punsul îl identificã în scrierile unor mari autori ca Soljeniþîn (care afirmã cã forþa tradiþiei ruseºti
a fost aceea care a reuºit în final sã distrugã comunismul), Alexandru Duþu (ce considerã cã trebuie
gãsit un sens filosofic pentru viaþa cotidianã, prin reabiltarea sensului magic ºi sacru al vieþii;
pentru el raþiunea nu poate distruge mitul, iar în afara sacrului omul stã suspendat între nimic ºi
angoasã), Kundera (care remarcã aspectele repetitive, circulare ºi tragice ale existenþei), Vaclav
Havel (cel care a afirmat cã intelectualul nu poate intra în scena învingãtorilor, pentru cã are un
limbaj diferit de cel al puterii) sau Mircea Eliade (cel ce ºi-a manifestat dispreþul faþã de eveni-
mentul istoric, faþã de timpul profan).

Cele douã prezentãri au suscitat un interes deosebit printre cei prezenþi la conferinþã, iar dis-
cuþiile care au urmat au fost deosebit de aprinse. Cercetãtorul ºtiinþific Ion Goian a deschis dezba-
terile prin evidenþierea faptului cã Mircea Eliade este un personaj important în cultura românã,
simbolul unui om care a învins timpurile cu armele intelectului. El subliniazã cã alãturarea dintre
termenii teroare ºi terorism este discutabilã, deoarece fac parte din familii conceptuale diferite, „te-
roarea“ lui Mircea Eliade neavând nimic de-a face cu terorismul de astãzi; teroarea istoriei la
Eliade semnificã mai degrabã un refuz al istoriei evenimenþiale. Eliade face distincþie între istorie
ca ºi colecþie de evenimente ºi istorie sacrã (in illo tempore). Opera lui este o descriere fenomeno-
logicã a dialecticii sacrului ºi nu a religiei, care are o semnificaþie mai restictivã. În opinia lui Ion
Goian, Eliade are o abordare filosoficã a problematicii istoriei atunci când discutã despre teroarea
istoriei (întrebarea fiind dacã este omul o fiinþã istoricã), pe când terorismul actual nu este abordat
într-o cheie conceptualã.

Cercetãtorul ºtiinþific Cristi Pantelimon este de acord cu remarca potrivit cãreia terorismul
actual nu are nimic de-a face cu ideea de teroare a istoriei. El îl aduce în discuþie pe Heidegger cu
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conceptele de „siguranþã“ ºi „asigurare“. Asigurarea în faþa istoriei, în timpurile vechi, þine de reli-
giozitate, iar omul modern nu poate renunþa la divinitate pentru a se asigura cu altceva. În privinþa
celei de-a treia cãi de dezvoltare pentru spaþiul sud-est european, C. Pantelimon considerã cã
aceasta nu a fost încã revelatã. El considerã utopicã o a treia cale, aºa cum tot o utopie este ºi ideea
unui dialog între teroriºti ºi victime. Cercetãtorul ºtiinþific Bogdan Popescu vine cu o sugestie
pentru a „treia cale“, preluatã din spaþiul american cu influenþe din lumea francofonã. Ideea de so-
lidaritate, care este o valoare în sine, dincolo de valori supreme, absolute ar putea constitui un fun-
dament pentru alte modalitãþi de dezvoltare. Ideea este combãtutã de Ion Goian, iar profesorul Ion
Bulei lanseazã întrebarea (retoricã): care sunt aceste valori supreme, absolute? Lorena Pãvãlan
Stuparu remarcã în acest context faptul cã solidaritatea se manifestã mai greu în spaþiul civic ºi
mult mai mult în spaþiul religios, în comunitatea religioasã.

Cercetãtorul ºtiinþific Gheorghe Stoica abordeazã, la rândul sãu, cele douã concepte majore
aflate în discuþia conferinþei, prin viziunea lui Kant: „dacã este o ºtiinþã de care omul are nevoie,
aceea este cea care îl poate învãþa pe om sã fie om“. Gh. Stoica pune în dicuþie ºi un alt fenomen
vizavi de terorism: terorismul de stat, practicat în timpurile moderne.

Cercetãtorul Daniela Urjan pune sub semnul întrebãrii cea de-a doua cale de dezvoltare ºi mo-
dernizare. Înainte de a ne întreba care este cea de-a treia cale, trebuie sã aflãm care este cea de-a
doua cale de dezvoltare, în afara modelului occidental. În opinia sa, cele douã istorii, cea a estului
ºi cea a vestului Europei, nu se potrivesc; între cele douã zone nu a existat un dialog, ci mai
degrabã a existat polemicã. Estul a încercat întotdeauna sã copieze vestul, fãrã sã adapteze la ca-
racteristicile propri ce a preluat, iar acest fapt a condus la conflicte.

În acest context, cercetãtorul ºtiinþific Lucian Jora aduce în discuþie definirea termenilor
utilizaþi. Ce înseamnã Europa Centralã, care sunt limitele ei geopolitice sau culturale? Profesorul
Ion Bulei afirmã cã ruptura importantã între cele douã Europe a fost provocatã de comunism.
Cercetãtorul Cãlin Câmpean remarcã faptul cã în literatura de specialitate conceptul de Europa
Centralã este acel spaþiu legat de Germania, este un spaþiu fãrã destin propriu.

În finalul dezbaterilor, Lorena Pãvãlan Stuparu rãspunde întrebãrilor legate de viziunea lui
Eliade asupra terorii istoriei. Ea susþine cã pentru Eliade teroarea istoriei nu este echivalentã cu
refuzul istoriei, deoarece marele gânditor român nu a fãcut o separare brutalã între sacru ºi profan.
Concluzia conferinþei a fost aceea cã opera lui Eliade trebuie aprofundatã în continuare, pentru
a-i fi înþelese mai bine toate semnificaþiile.

Cristina Arvatu

ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCÃ ÎN SECOLUL XX

În data de 26 aprilie, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române a gãzduit conferinþa Oportunismul în istoriografia românã în secolul XX: Câteva analize
de caz, susþinutã de cercet. ºt. Florin Müller.

Conferinþa domnului Fl. Müller pleacã de la constatarea unui stadiu de înapoiere a istorio-
grafiei româneºti între anii 1948–1964. Caracteristic pentru istoriografia perioadei în România ar
fi un marxism inautentic care, în viziunea autorului, a luat forma unui „neo-stalinism cultural na-
þionalist“. În lumina acestei caracterizãri istorice, istoriografia româneascã pare „deconectatã de
istoriografiile celorlalte democraþii populare“; de fapt, ceea ce doreºte dl. Fl. Müller sã scoatã în
evidenþã, este cã istoriografia româneascã nu s-a ridicat la nivelul teoretic al istoriografiei
marxiste, rãmânând — cu un termen frecvent utilizat de istoriografia „recentã“ — la nivelul de
interpretare ºi expresie al „vulgatei“ staliniste. Suferind mai mult de o lipsã de sinceritate
ideologicã decât teoreticã, istoriografia româneascã sau din România (sic), ar fi „recuperat latura
pozitivistã a marxismului: istorismul“. Autorul încearcã un exerciþiu critic menit sã defineascã
„manierismul marxist“ ilustrat de istoriografia din România în epocã. Sunt sancþionate pe rând,
„viziunea sistemicã“ ºi tipul de „analizã etanºantã“ pe care ea îl suprapune realitãþilor istorice.
Doctrina acþiunii legii dialectice în istorie ar conduce la identificarea unor „totalitãþi istorice“ ce
se manifestã sub formã de „conglomerate ideatice“; în cele din urmã din toate acestea rezultã
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versiunea d-lui Müller despre versiunea româneascã a materialismului dialectic ºi istoric, aceea a
unei dimensiuni teoretice strãbãtute de o concepþie cantitativistã ce urmeazã cursul ascendent
(bazã-suprastructurã) al determinismului forþelor de producþie, cuprinzând în aceastã miºcare a sa
materialismul, dialectica, ideile, ºi istoria...

Dincolo de aceste lucruri persistã caracterul problematic al inserþiei istoriografiei într-un tip de
experienþã social-politicã, „oportunismul sau oportunitatea“ (C. Pantelimon) concilierii unei ideo-
logii cu teoria istoriei, fenomen ilustrat de lucrãri cum este cea datoratã istoricului Andrei Oþetea,
Concepþia materialã a istoriei.

Autorul considerã cã relaþia între ideologia politicã ºi producþia istoriograficã, concretizatã în
activitatea aºa-numitelor „grupuri de lucru“ ce redactau „articolele de serviciu“ comandate politic,
nu s-a întemeiat pe un „determinism mecanic“ al puterii. În legãturã cu acest „caracter partinic“ ce
lua locul „teoriilor retrograde“, interpretarea istoriei a pus accentul pe caracterul impersonal al
unor termeni precum lupta de clasã sau rolul maselor în istorie.

Dezbaterile pe marginea conferinþei, au contextualizat problema istoriografiei dintr-o perspec-
tivã comparativã, raportând-o la alte domenii ºtiinþifice sau la alte spaþii istoriografice. Prof. I.
Bulei a afirmat cã în discuþie se aflã de fapt condiþia intelectualului, condiþie ce intrã în conflict cu
determinismul istoric. În continuarea acestei idei, prof. I. Goian observa cã în anii ’50 istoriografia
mondialã manifesta o anumitã crizã, reconsiderarea rolului fenomenelor economice în istorie
nefiind strãinã de statutul pe care l-a cãpãtat marxismul în rândul intelectualitãþii franceze în-
deosebi, în acei ani. În noile state comuniste, marxismul a fost acaparat de diferite grupãri ºi
cercuri intelectuale, miza nefiind doar ideologicã dar ºi pur politicã, legatã de lupta pentru putere
în noul regim instaurat. Nu trebuie uitat cã regimul comunist s-a instaurat ca regim de ocupaþie,
condiþia intelectualului fiind aceea de „intelectual într-o þarã ocupatã“, aceasta însemnând inclusiv
asumarea rolului social de „oameni de tranziþie“ cum afirma dr. C. Nica. În acest mediu social, po-
litic ºi ideologic, rãmâne de analizat cât de afectatã a fost istoriografia de existenþa „textelor de
linie“, ºi cât de particularã situaþia istoricilor, în fiecare caz în parte.

Prof. Gh. Stoica a dorit sã reaminteascã de pildã cã istoricul Andrei Oþetea, atras metodologic
de marxism încã din 1938, nu a evitat în epoca de dupã rãzboi confruntarea cu sistemul ideologic,
chiar din interiorul lui.

Cãlin Câmpean

60 DE ANI DE LA PUBLICAREA LUCRÃRII
SOCIETATEA DESCHISÃ ªI DUªMANII EI

Dezbaterea, propusã de dl. prof. Goian, pe tema Societãþii deschise a lui Popper se înscrie în
seria de întâlniri lunare ale Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, ocazionatã de
împlinirea a 60 de ani de la apariþia cãrþii. Lucrarea lui Popper a reprezentat un violent atac la
adresa platonismului, istoricismului, iar Popper a fost unul dintre gânditorii care au marcat secolul
al XX-lea ºi societatea noastrã. Societatea deschisã ºi duºmanii ei are un caracter mai special,
priveºte un subiect interesant, atât dintr-o perspectivã istoricã, dar ºi dintr-una actualã, pentru cã,
periodic, Popper apare în lumina actualitãþii, în lumina politicii imediate, prin conceptul de
societate deschisã, el propune o idee despre societatea înspre care ne îndreptãm, oarecum contra-
zicându-se — dupã cum spunea cã nu existã un sens al istoriei. A existat anul trecut un tsunami
politic, în sensul cã mai multe regimuri, care pãreau foarte puternice, s-au prãbuºit, în Ucraina, în
Asia Centralã, regimuri care au fost înlocuite tocmai în numele societãþii deschise, aºa cum a fost
în Ucraina, unde un grup care se revendica de la viziunea popperianã a jucat un rol activ în Revo-
luþia Portocalie.

Prima comunicare a fost a d-lui George Flonta, al cãrui titlu propus a fost Societatea deschisã
ºi duºmanii ei sau Societatea închisã ºi prietenii ei, în care ºi-a propus sã analizeze fundamentele
epistemologice ale doctrinelor politice. Teza centralã apãratã este cã anumite viziuni epistemice
cuprind implicaþii politice majore ºi cã existã o corelaþie între failibilism ºi democraþie, pe de o
parte, ºi absolutism ºi tiranie, de cealaltã parte.
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Dl. Flonta susþine cã sistemele autocratice de guvernãmânt se legitimeazã prin ideologii, iar
toate ideologiile se bazeazã pe niºte presupoziþii epistemice, prin cunoaºtere dincolo de experienþã.
Supremaþia unei anumite rase, tip de economie, etc. pot fi susþinute prin experienþã? Rãspunsul pe
care îl dã dl. Flonta este unul negativ, el afirmând cã ideologiile sunt susþinute dogmatic, avansate
de propagandã. Dimpotrivã, un sistem democratic se bazeazã pe experienþã ca singura sursã de cu-
noaºtere. Chiar dacã unii conducãtori comit greºeli, noi suntem capabili sã învãþãm, putem corecta
greºelile, dar numai dacã suntem liberi. Observaþia d-nei Ana Bazac a fost aceea cã nu numai auto-
craþiile se legitimeazã prin ideologie, cã se poate discuta ºi despre o ideologie a democraþiei.

În continuarea celor spuse de dl. Flonta, prof. Constantin Stoenescu a dezvoltat discuþia despre
relaþia dintre filosofia cunoaºterii ºi cea politicã. Contextul activitãþii filosofice a lui Popper este
dat de confruntarea cu pozitivismul, la a cãrui înlãturare a contribuit.

Lui Popper i s-a reproºat cã raþionalismul sãu critic este tot o decizie, adicã nu avem de ales
decât între o credinþã sau alta, nu am putea sã formulãm ceva de natura unor temeiuri. Raþiona-
lismul critic popperian ar fi o eticã a opiniei, eroarea materialistã este foarte puternicã pentru cei
care propun o perspectivã pozitivistã ºi nu vom putea face trecerea de la „este“ la „trebuie“. Popper
accentueazã rolul pe care îl are în creºterea confuziei punerea semnului de egalitate între „predicþia
ºtiinþificã“ ºi „profeþia istoricã“, iar aceastã eroare duce la consecinþe foarte grave în istorie:
eroarea istoricistã. Nu putem sã formulãm predicþii cu privire la istorie, pentru cã nu vom putea
cunoaºte toate consecinþele, nimic nu poate oferi garanþii cã idealurile noastre nu se vor schimba.

Cu toate acestea, în lucrãrile sale târzii, Popper a încercat sã diminueze din tãria unor teze,
pentru cã existã totuºi unele tendinþe în istorie: unele dintre marile probleme ale omenirii, precum
cea a reformãrii dreptului penal, a drepturilor omului. Nu putem sã formulãm predicþii, putem sã
oferim explicaþii cauzale, care, în mãsura în care sunt aprofundate, pot sã ofere o ghidare quasi-ºtiin-
þificã: putem sã învãþãm din istorie.

Rãspunzând întrebãrilor, prof. Stoenescu aratã cã Popper este adeptul unui stat minimal, se
apropie de teoriile care vor fi formulate ulterior de catre Hayek ºi Rawls. Problemele legate de pro-
tecþia socialã se pot rezolva prin societãþile de asigurãri, adicã printr-un sistem de tip societate
deschisã. Ideea principalã a lui Popper este cã trebuie sã ne organizãm noi, indivizii, ca Statul sã
nu conducã cu uºurinþã, în mod arbitrar, sã nu devinã niciodatã prea puternic.

Obiecþiile pe care le aduce totuºi profesorul Goian lui Popper sunt legate în primul rând de
felul discriminatoriu în care îi trateazã pe filosofii pe care îi criticã, lui Platon rezervându-i-se un
loc aparte. De altfel, Popper falsificã punctul de vedere al lui Platon ºi al filosofiei politice antice,
susþinând cã întreabarea care i-a ghidat în analiza politicului a fost „Cine trebuie sã conducã?“, în
condiþiile în preocuparea anticilor era legatã de „Care este regimul cel mai bun?“ Una dintre între-
bãrile care ridicã multe rãspunsuri ºi întrebãri este: ce fel de filosof politic este Popper? El ar putea
fi catalogat drept marxist dizident, pentru cã, dupã ce îi criticã cu asprime pe Platon, Aristotel,
Hegel, ne-am aºtepta sã gãsim o îndârjire mult mai puternicã în ceea ce îl priveºte pe Marx, dar,
dimpotrivã, pe acesta îl trateazã aproape simpatetic, încearcã sã îl corecteze, sã îl îndrepte. Existã,
în plus, un aspect utopic la Popper, un punct în care ºi el ºi Marx se întâlnesc: dacã Marx încearcã
sã foloseascã o clasã pentru a face sã explodeze societatea de clase, Popper ia ca punct de referinþã
„umanitatea“, consideratã integral.

Ideea actualitãþii de open society a fost firul roºu al conferinþei. Pentru cã în condiþiile globa-
lizãrii, o societate ori se deschide, ori este în pericolul de a muri.

Matei Ioana
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