
DOCTRINE POLITICE
ÎN ROMÂNIA SECOLULUI AL XX-LEA

ION GOIAN

Lucrarea Doctrine politice în România secolului al XX-lea, vol. II, coordo-
natori dr. Aristide Cioabã ºi dr. Constantin Nica, se referã la douã subiecte
sensibile în literatura de specialitate din þara noastrã, Comunismul ºi pluralismul
postcomunist. Ambele, dar mai ales comunismul, sunt tratate de obicei într-o
cheie polemicã ºi în afara rigorilor unei abordãri ºtiinþifice ºi, în general, fãrã
cunoaºterea atât a epocii, cât ºi a literaturii serioase consacrate acestui subiect pe
plan internaþional. Cu atât mai important este meritul autorilor de a fi încercat o
abordare ºtiinþificã serioasã, poate prima din România, a subiectului.

Volumul conþine o serie de capitole care trateazã doctrina comunistã, în evo-
luþia ei de la „postularea valabilitãþii universale a modelului politic sovietic de
interpretare stalinistã a teoriei despre revoluþia ºi construcþia comunismului în
U.R.S.S.“ (dr. Aristide Cioabã) pânã la redefinirea acesteia în relaþie cu interna-
þionalismul ºi identitatea naþionalã (dr. Dan Dungaciu), dar ºi mai multe capitole
care privesc etapa postcomunismului în România. Autorii sunt cunoscuþi din
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literatura de specialitate ca fiind cercetãtorii aplicaþi ai acestor chestiuni dificile:
Aristide Cioabã, Constantin Nica, Dan Dungaciu, Nicolae Frigioiu, Grigore
Georgiu, la care se adaugã contribuþia mai multor cercetãtori mai tineri, Claudia
Buruianã, Cristi Pantelimon, Ioan Codruþ Lucinescu, Cristina Arvatu.

Semnificativã este în special contribuþia lucrãrii în definirea unor etape ale
evoluþiei comunismului în România, de la începuturile puse sub semnul interna-
þionalimului stalinist, doctrinã imperialistã în substanþa ei, vizând sã justifice
existenþa unui aºa-zis „lagãr socialist“, pânã la reacþia naþionalã, conducând nu
numai la restructurarea clasei politice din România anilor ’60–’70, dar ºi la re-
considerarea poziþiei þãrii pe plan internaþional. În aceastã privinþã, Dan Dungaciu
încearcã sã analizeze, în capitolul Comunismul între internaþionalism ºi identita-
tea naþionalã, relevanþa pe care o poate avea doctrina identitãþilor naþionale ºi a
„relaþiei dintre identitate ºi agenda de politicã externã a unei naþiuni“ (p. 251)
elaboratã de S. Huntington în cartea Who We Are? (2004), cu concluzia cã, în ca-
zul României, paradigma huntingtonianã pare sã nu joace un rol explicativ major.

Sunt analizate în cuprinsul volumului, din aceeaºi perspectivã evoluþionistã
(care mi se pare a fi cea mai productivã sub raport teoretic) unele concepte
esenþiale: ideologia unicã, dictatura proletariatului, democraþia socialistã, rolul
conducãtor al partidului, cultura socialistã, omul nou etc.

În ce priveºte cercetarea perioadei comuniste, volumul acesta din Doctrinele
politice în România secolului al XX-lea este, fãrã îndoialã, cea mai serioasã ºi
mai complexã analizã dintre cele apãrute la noi pânã în prezent, departe de ope-
rele caricaturale de pseudoanalizã, rezumate prea des doar la pamfletul subur-
ban în intenþie ºi derizoriu în manifestare care încearcã sã reconstituie realitatea
societãþii româneºti între 1944 ºi 1989 fie din perspectiva unor frustrãri persona-
le (ale unor autori mai maturi), fie din punctul de vedere al unei „mitologii“
istorice în alb ºi negru, induse în conºtiinþa maniheistã a unor tineri cercetãtori
care investigheazã domeniul cu concluziile dinainte ºtiute. Fãcutã fãrã o cercetare
serioasã a surselor ºi fãrã un elementar spirit critic, aºa-zisa „istorie recentã“, aºa
cum se practicã ea la noi, aduce izbitor cu o „telenovelã“ sud-americanã ºi este
amuzant sã ne imaginãm cum va apãrea epoca noastrã peste vreo douã-trei dece-
nii în interpretarea unor asemenea istorici. De aceea, lucrãrile scrise cu respon-
sabilitate, ca acest volum din seria Doctrinele politice în România secolului al
XX-lea, sunt necesare pentru a înlãtura impresia inevitabilã de provincialism pe
care o avem de cele mai multe ori citind ce se publicã azi pe aceastã temã.

Capitolele care se referã la perioada de dupã 1989 sunt, în general, puse sub
semnul integrãrii României în structurile europene (ceea ce a justificat, de altfel,
ºi evenimentele, atât de puþin înþelese, din perioada decembrie 1989 – septem-
brie 1991). În capitolul consacrat relaþiei dintre Identitate naþionalã ºi integrare
europeanã, Grigore Georgiu aratã, de altfel, care sunt mizele geopolitice ale
proiectului unitãþii europene ºi de ce întregul est european nu putea sã rãmânã în
afara acestui proces de restructurare globalã care are loc la sfârºitul secolului al
XX-lea. Pe acestã linie, cred, s-ar putea adânci cercetarea, arãtând cã multe din-
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tre meandrele concretului istoriei recente în România sunt mai degrabã ecourile
confruntãrii pe plan mondial a unor proiecte geopolitice concurente, de la „casa
comunã europeanã“ la crearea în bazinul mijlociu al Dunãrii a unei entitãþi geo-
politice cu rolul de a restructura întreaga zonã, conferindu-i o nouã identitate,
aceste proiecte având (cum aratã, pe drept cuvânt, Constantin Nica în subcapi-
tolul intitulat Europa de Est – de la „restructurare“ la „tranziþie“) anumite an-
tecedente istorice. De altfel, s-ar putea observa cã ºi acest concept ambiguu de
„tranziþie“ are o dimensiune ideologicã foarte evidentã, el indicând sensul unui
proces de trecere de la inferior la superior ºi de la comunism la capitalism.

Întreaga lucrare conþine numeroase indicaþii de ordin bibliografic, importante
pentru cercetarea în continuare a acestor chestiuni ºi pentru o mai bunã înþele-
gere a evoluþiei recente a societãþii româneºti. O observaþie finalã, însã: pentru o
mai lesnicioasã orientare a cititorului în universul complex al chestiunilor abor-
date în acest volum ar fi fost, poate, util, un indice de nume ºi un indice tematic.

OANALIZÃ RIGUROASÃ A DOCTRINEI COMUNISTE
DIN ROMÂNIA ªI A EªECULUI EI

GHEORGHE LENCAN STOICA

Lucrarea de faþã,Doctrine politice în România secolului XX, volumul al II-lea,
este continuarea unui proiect mai amplu realizat de cãtre un grup de cercetãtori
din cadrul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române. Coordonarea respectivei lucrãri (atât a primului volum apãrut în anul
2001, cât ºi a celui prezent) este fãcutã de cãtre Aristide Cioabã ºi Constantin
Nica, cercetãtori ºtiinþifici gradul I la acelaºi institut. Studiile cuprinse în prezen-
tul volum sunt datorate activitãþii de cercetare desfãºurate de cãtre Aristide
Cioabã, Constantin Nica, Grigore Georgiu, Nicolae Frigioiu, Dan Dungaciu,
Claudia Buruianã, Cristian Pantelimon, CristinaArvatu ºi Ioan-Codruþ Lucinescu.
Atât în primul volum — ce se referã la principalele doctrine care s-au confruntat
sub regimul constituþional parlamentar — cât ºi în cel de-al doilea volum, subinti-
tulat Comunismul ºi pluralismul postcomunist, autorii abordeazã problemele
cardinale ale dezvoltãrii politice a României, din perspectiva teoriilor sau doctri-
nelor prin care gânditorii ºi forþele relevante ale þãrii au conceput ºi implementat
procesele de modernizare politicã în cursul secolului XX. Obiectivul urmãrit de
autori ar fi acela de a elabora ºi oferi o sintezã teoreticã de mare cuprindere, un
gen de tratat ºtiinþific al doctrinelor politice româneºti ºi, în consecinþã, surprin-
derea influenþelor sau a consecinþelor politice pe care acestea le-au avut în spaþiul
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social românesc. Sunt abordate în volumul pe care îl investigãm în primul rând
aspecte complexe ce vizeazã doctrina comunistã, devenitã timp de aproape
jumãtate de secol ideologia oficialã a regimului totalitar comunist din România,
avându-se în vedere, în mod special, perspectiva ideologicã a acestuia: condiþiile
impunerii regimului comunist ºi a monopolului sãu ideologic. Doctrina comu-
nistã însã este supusã de altfel în toate detaliile ºi faþetele sale fundamentale unei
analize critice, plecându-se încã de la începuturile afirmãrii ei în România ºi
pânã la impunerea ei efectivã în ultimii ani ai regimului Ceauºescu.

Dar, se impune în cele ce urmeazã necesitatea enumerãrii acelor capitole cu-
prinse în volumul pe care îl prezentãm în investigaþia noastrã. Este vorba, mai
întâi, despre primul capitol elaborat de cãtre Aristide Cioabã, intitulat Doctrina
comunistã ca ideologie unicã a regimului totalitar din România. Autorul ne înfã-
þiºeazã într-o sintezã bine documentatã, situaþia geopoliticã în care se afla
România la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, în condiþiile în care pe
plan intern puterea politicã a fost acaparatã de cãtre PCR în numele revoluþiei
proletare. Sub aspect politic acest fapt echivala cu sfârºitul sistemului parlamen-
tar democratic (reinstaurat pentru scurt timp dupã înlãturarea dictaturii militare
antonesciene), cu lichidarea pluralismului politic ºi instaurarea regimului de
dictaturã a proletariatului. Interesantã însã ne apare „fenomenologia“ impunerii
dominaþiei ideologiei comuniste în România — care în prima fazã s-a rezumat
la transplantarea modelului unic de socialism stalinist —, suprinsã în studiul
amintit. Sunt indicate astfel instrumentele concrete, acþiunile ºi chiar oamenii
care au contribuit efectiv la îndeplinirea unui asemenea proces. Leonte Rãutu ºi
Mihai Roller sunt persoanele influente în prim-planul acþiunilor de ideologizare.
Se creeazã instituþii educative puternic ideologizate, în acelaºi timp cu acþiuni
precum reforma învãþãmântului, reformarea Academiei Române, toate servind
drept „instrument în mâna proletariatului pentru consolidarea ºi lãrgirea dictatu-
rii dupã ce aceasta a fost cuceritã“. Dupã ce, într-un paragraf special autorul
abordeazã ºi analizeazã caracteristicile viziunii totalitare despre socialism a
PCR, el suprinde apoi ºi etapa ceauºistã ºi naþionalistã a ideologiei comuniste.
„În aceastã schimbare de azimut nu trebuie vãzutã substituirea forþelor sociale ºi
a concepþiei ideologice originare despre transformarea radicalã a societãþii, ºi,
implicit, a fizionomiei sociale ºi spirituale a naþiunii, cu factorul naþional, ca
reper definitoriu ori exclusiv al partidului“ (p. 41), susþine autorul. În acest mod
politica partidului se dorea a fi transformatã într-un comunism naþional. Însã pre-
tenþia PCR sub conducerea lui Nicolae Ceauºescu de a întruchipa valorile naþio-
nale, nu putea avea nici o tangenþã cu tradiþiile ºi valorile constitutive ale naþiunii
române. Consecinþele ideologizãrii comuniste asupra populaþiei vor fi catastro-
fale, spune în continuare Aristide Cioabã. Contradicþiile ºi consecinþele dezas-
truoase ale implementãrii doctrinei comuniste au devenit din ce în ce mai
evidente începând cu anii ’70. „Nici în planul libertãþilor sau democraþiei, cum de
altfel nici sub aspect economic ºi cultural, socialismul n-a confirmat proiecþiile
ºi justificãrile doctrinare“, conchide autorul studiului analizat. „În loc de libertate
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ºi participare la conducere — dictatura nomenclaturii ºi a aparatului ei poli-
þienesc; în loc de proprietate socialistã — înstrãinarea totalã a producãtorilor ºi
proprietarilor socialiºti uniþi faþã de roadele muncii lor, asupra cãrora statul
dispunea în chip discreþionar; în loc de superioritatea relaþiilor de producþie so-
cialiste — menþinerea ºi accentuarea decalajului economic faþã de þãrile capita-
liste, în pofida uriaºelor resurse materiale ºi umane cheltuite; în loc de creºterea
nivelului de trai material ºi spiritual al poporului — penuria cronicã de bunuri
de consum ºi uimirea omului de rând faþã de avantajele ºomerilor din þãrile capi-
taliste care-ºi permiteau „sã tragã“, în calitate de turiºti, la hotelurile scumpe din
România; în loc de libera circulaþie a oamenilor ºi ideilor care fusese acceptatã
de regimurile comuniste prin Acordul de la Helsinki asupra securitãþii ºi coope-
rãrii în Europa, un regim de autoizolare ºi de încarcerare în spatele graniþelor de
stat, care a obligat mii de oameni sã ia calea exilului de cum se ivea posibilitatea
trecerii frontierei etc.“ (p. 43–44)

În continuare, în cele unsprezece capitole ale volumului sunt prezentate ºi in-
vestigate probleme cum ar fi Teoria supremaþiei proprietãþii de stat, Doctrina
partidului unic, Teoria statului, Formarea omului nou, Comunismul între inter-
naþionalism ºi identitatea naþionalã, Revoluþia din decembrie, Tranziþia la de-
mocraþie, Identitate naþionalã ºi integrare europeanã, Suveranitatea de stat ºi
politica externã.

Capitolul despre proprietatea de stat, elaborat de Nicolae Frigioiu, dezbate
modul în care în sistemul cu planificare centralizatã ºi birocraticã, întreaga viaþã
economicã erau reglementate de directivele venite de „sus“, care nu puteau sã
cunoascã ºi, prin urmare, nici sã þinã seama în detaliu de nevoile naþiunii ºi ale
indivizilor. Se subliniazã apoi faptul cã ºi sub aspect economic sistemul româ-
nesc era poate mult mai rigid decât cel din celelalte þãri din lumea „socialistã“.
Drept consecinþã fireascã el avea sã se prãbuºeacã lamentabil imediat dupã
evenimentele din 1989, cu anacronismul ºi închistarea care îl caracteriza (p. 67).

Capitolul elaborat de Constantin Nica, intitulat Doctrina partidului unic ºi a
rolului conducãtor al Partidului Comunist Român, evidenþiazã unilateralismul
punctului de vedere al unui „marxism“ oficializat, dogmatic ºi mitizat potrivit
cãruia „misiunea istoricã“ a proletariatului ar putea fi realizatã printr-o strategie
unicã, omogenã, monolitã, centralizatã ºi monopartidistã. Sunt cercetate ºi anali-
zate cu rigurozitate, astfel, documentele oficiale, programatice ºi se conchide
existenþa unei viziuni totalitare ca o caracteristicã esenþialã a acestora. Sunt
puncte de vedere neconcordante cu „analize(le) relevante de politologie, de filo-
sofie politicã, de sociologie a partidului datând din secolul al XX-lea — elabora-
te deAntonio Gramsci, Dimitrie Gusti, HannahArendt, Carl Friedrich, Zbigniew
Brzezinski, Maurice Duverger, Raymond Aron, Norberto Bobbio, Santiago
Carillo, Jean Ellenstein, Alexandr Soljeniþîn, Roy Medvedev º. a.“ (p. 69). Au-
torul analizeazã apoi proiectul teoretic existent la Marx, la Engels ºi Lenin, sur-
prinzând încã în aceste lucrãri unele filoane ce au putut duce ulterior spre totali-
tarism. Utilizând documente ce fãceau referinþã la practica funcþionãrii regimu-
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lui comunist din România, în vremea lui Dej ºi Ceauºescu, Constantin Nica
constatã cum dislocarea „partidului comunist din poziþia de comandã“ putea
declanºa tãvãlugul distrugerii maºinii totalitare, fapt care s-a ºi petrecut dupã
evenimentele din ’89–’90.

Claudia Buruianã în capitolul referitor la formarea omului nou, constatã in-
consistenþa ºtiinþificã ºi falsitatea unei mitologizãri menite în fapt sã abatã indi-
vizii reali de la idealurile de libertate, egalitate ºi solidaritate realã. Toate acestea,
spune autoarea, au fãcut ca în cele din urmã, în comunism, sã poatã avea loc „o
schimbare“, dar este vorba despre „o schimbare concretizatã mai degrabã în
apariþia unor tipuri sociale noi“, determinate de o modernitate forþatã, cu tribut
scump în vieþi omeneºti. Aceasta fiind mai ales o cale de schimbare ºi un gen de
interpretare ce nu pot fi considerate în nici un caz legitime (p. 206).

Dan Dungaciu, surprinzând relaþia dintre internaþionalism ºi identitatea naþio-
nalã, aduce clarificãri remarcabile privind utilizarea temeiurilor ºi conceptelor
în acest sens. În continuare, analizeazã direcþiile de politicã externã a României
în vremea comunismului în contextul intereselor naþionale. Referindu-se, mai
departe, la relaþia dintre comunism ºi naþiune, autorul conchide cã o asemenea
concepþie ºi în acest domeniu s-a dovedit „un strãlucitor eºec“ (p. 267).

Prin prãbuºirea comunismului am asistat la falimentul unui proiect care s-a
dorit supranaþional ºi secular, în ciuda unui întreg sistem de instituþii pe care
le-a avut la dispoziþie.

În ultima parte a volumului (respectiv capitolele VIII, IX, X ºi XI), sunt ana-
lizate procesele instaurãrii regimului democratic, tranziþia, integrarea europeanã,
precum ºi politica externã a României. Un studiu bine documentat, cu argumente
ºi demonstraþii relevante realizeazã Cristi Pantelimon cu privire la revoluþia
românã ºi apariþia partidelor politice. La rândul sãu, Constantin Nica surprinde
cu fineþe orientãrile programatice, ca ºi distincþiile ideologice ale noilor partide
apãrute pe scena politicã româneascã. Grigore Georgiu face o analizã pertinentã,
deosebit de profundã, vizând proiectul geopolitic al integrãrii europene. Identi-
tatea românilor, modernitatea ºi integrarea europeanã sunt teme interesante
pentru cei ce se ocupã ºi se vor ocupa în continuare de integrarea României în
Uniunea Europeanã. Avem în acest caz de-a face cu o relaþie de complemen-
taritate între conceptele de „european“ ºi „naþional“, ca proces de coincidenþã a
contrariilor ce se manifestã astãzi odatã cu extinderea inevitabilã a „globalizãrii“
ºi cu renaºterea identitãþilor.

Volumul se încheie cu capitolul bine documentat ºi analitic al cercetãtorilor
Ion Codruþ Lucinescu ºi Cristina Arvatu, în care sunt puse în discuþie ºi riguros
investigate conceptul de suveranitate de stat în contemporaneitate ºi relaþia sa cu
integrarea în Uniunea Europeanã, ilustrându-se concludent opþiunile strategice
ale politicii externe a României de aderare la N.A.T.O. ºi de integrare Uniunea
Europeanã.

Volumul de faþã se caracterizeazã prin rigoare, sistematizare temeinicã ºi ex-
punere clarã a argumentelor. Întreaga problematicã a primelor ºapte capitole —
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consacratã comunismului ca teorie socialã în România — este expusã dintr-o
perspectivã unitarã, acest demers metodologic decurgând firesc din cercetarea,
sub multiplele ei faþete, a singurei doctrine politice existente în mediul social ºi
instituþional din þara noastrã în perioada 1945/1947 – 22 decembrie 1989. De
asemenea, logica ieºirii din sistemul totalitar a impus ºi un temeinic demers
asupra genezei pluralismului ideologic ºi politic, asupra proceselor de revenire a
societãþii româneºti la normalitatea proprie modernitãþii culturale de facturã
europeanã, asupra renaºterii democraþiei reprezentative, asupra refacerii ºi aºe-
zãrii raporturilor þãrii noastre cu civilizaþia continentului la nivelul exigenþelor
de la debutul mileniului al treilea.

Perspectiva expusã în prezentul volum se va constitui — dupã opinia noastrã
— într-un punct de vedere de referinþã din literatura politologicã din þara noastrã,
ce va stimula investigaþiile critice ºi abordãrile incisive. Volumul, elaborat ºi rea-
lizat pe suportul unei bogate baze documentare, vine în întâmpinarea unei dorin-
þe profunde de cunoaºtere a „trecutului recent“, fiind de o indiscutabilã utilitate
pentru toþi aceia care se intereseazã de „suprastructura“ ºi de destinul acelor
teorii sociale din secolul al XX-lea care au deziluzionat popoarele.
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DESPRE VIEÞILE FILOSOFILOR
ÎN TIMPURI IDEOLOGICE

LORENA PÃVÃLAN STUPARU

Prin cartea Filozofie ºi politicã 1957–1962, academicianul Gheorghe
Vlãduþescu, vicepreºedinte al Academiei Române, abordeazã cu profesionalism
un fragment de istorie intelectualã a României ce se întretaie cu propriile-i
amintiri de student al Facultãþii de Filosofie de la sfârºitul anilor ’50 ºi începutul
anilor ’60.

Aceastã operaþie arheologicã înainteazã de la explorarea straturilor adânci ale
„siturilor“ ideologice depuse temeinic începând cu decretul nr. 312 publicat în
„Monitorul Oficial“ din 9 noiembrie 1948 — prin care Facultatea de Filosofie se
despãrþea de sora ei, Facultatea de Litere — trecând prin evaluarea edificiilor
anilor ’60–’80, pânã la suprafeþele actuale.

Lectura este cu atât mai captivantã, cu cât „comedia umanã“ ce se joacã alert
aici are ºi calitatea unei revederi uºor consternate de recunoaºtere a incapacitãþii
cititorului (cazul meu) de a fi sesizat dimensiunea copleºitoare a rãului lumii în
care a trãi era tot una cu a învãþa sã nu înþelegi nimic.

GHEORGHE VLÃDUÞESCU

FILOZOFIE ªI POLITICÃ
1957–1962

Bucureºti, Editura Paideia, 2003, 198 p.

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., II, 1, p. 130–134, Bucureºti, 2005.



Probabil cã în anii studenþiei mele (1983–1987) la facultatea-personaj princi-
pal al cãrþii personalul didactic era deja copt pentru revoluþia care avea sã aleagã
ºi sã culeagã (dupã un seceriº haotic), ºi atunci oamenii se purtau aproape nor-
mal, la o distanþã apreciabilã de acele sloganuri, de care, pe drept cuvânt se
sperie gândul. Sau poate cã în virtutea unei „viclenii a memoriei“* care nu lãsa
amintirea aberaþiei sã lucreze împotriva speranþei de refacere a neuronilor mal-
trataþi, apãrea concomitent o reacþie de apãrare, de imunizare a minþii contra mi-
crobilor ideologiei, pânã când aceºtia erau sterºi.

În orice caz sunt nespus de fericitã cã nu mi-a fost dat sã aud la vreun curs
(înarmat din ce în ce mai virtual cu „metoda ºtiinþificã a materialismului dialec-
tic“ ºi cu atât mai puþin cu „principiul ideologic al luptei de clasã“) ceea ce auzeau
bieþii studenþi din anii ’50: cum cã „filosofia pozitivistã constituie azi o armã
puternicã în mâinile burgheziei pentru încãtuºarea gândirii oamenilor de ºtiinþã“
(p. 52), în timp ce „Preocuparea filosofilor ionici era concentratã asupra proble-
mei existenþei, înþeleasã din punct de vedere materialist... Principiul fundamental
al acestei filosofii este recunoaºterea obiectivã a materiei... Expresia superioarã
a acestei filosofii o gãsim la Heraclit din Efes. Acesta, spre deosebire de filosofii
ionici anteriori, deºi originar din clasa aristocraþiei sclavagiste, nu a ridicat
vechea armã ideologicã, religioasã, mitologicã, ci noua metodã fãuritã în focul
transformãrilor social-economice care au cuprins la sfârºitul secolului al VI-lea
patria lui, metoda dialecticã, pe care a îmbinat-o cu materialismul...“ (p. 72–73).

Amnezia mea nu este atât de prefãcutã precum pare, deoarece cursurile de
istoria filosofiei moderne ºi contemporane (titular – prof. Alexandru Boboc) sau
de istoria filosofiei antice ºi medievale (titular – prof. Gheorghe Vlãduþescu) din
studenþia mea ar fi putut fi audiate (atunci ca ºi acum) la orice universitate din
lumea civilizatã ºi ca dovadã stau chiar cãrþile apãrute în acei ani, precum Mo-
dernitatea ontologiei aristotelice (Gheorghe Vlãduþescu, 1983), Deschideri
cãtre o posibilã ontologie (Gheorghe Vlãduþescu, 1987) etc. Între cei care au
arãtat cum se poate rezista prin lucrul bine fãcut ºi cum se poate face totuºi filo-
sofie autenticã, instituþionalizatã în vremuri când teoretic (mai bine zis, ideolo-
gic) nu se mai putea exercita vreo funcþie propriu-zis filosoficã în Agora, ci nu-
mai asuma o atitudine interioarã de privat denker, sunt evocaþi nuanþat ºi amã-
nunþit (pe etape, în cartea admirabil construitã ca analizã supradocumentatã a
activitãþii catedrelor), între alþii, Ludwig Grünberg, Ion Banu, Athanase Joja,
Radu Stoichiþã, Mircea Constantinescu, Ion Ianoºi, Alexandru Boboc (pe linie
didacticã), Tudor Bugnariu ºi Haralambie Niculescu (pe linie administrativã ºi
politicã) (p. 103, ca rezumat). Pe Haralambie Niculescu l-am „prins“ ºi eu la
economie politicã, iar Ion Ianoºi, Alexandru Boboc ºi o întreagã serie care
începe cu autorul cãrþii sunt ºi astãzi profesori la aceeaºi facultate.

Prezenþa unor astfel de oameni în facultate explicã (bãnuiesc) de ce în condi-
þiile date se mai înscriau studenþi la „filosofie“ (în afarã de cei aflaþi în misiune,
fie urmându-ºi instinctele de parvenire social-politicã, fie impulsurile instruirii
în vederea subminãrii sistemului din interior). La un moment dat se spunea cã
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* Cititorul îºi dã seama desigur de construcþia analogicã a sintagmei dupã modelul formulei hegeliene a
„vicleniei raþiunii“ care lasã uneori pasiunile sã lucreze pentru ea.



vin la filosofie aceia care nu sunt buni la matematicã-fizicã, sau la limba românã
ºi limbi strãine, ºi nu am argumente pentru excluderea radicalã a acestei ipoteze.
Dar eu cred cã printre candidaþi erau ºi câþiva sosiþi din nevoia de a învãþa sã
gândeascã, din nevoia de lumini intelectuale, sau pur ºi simplu din nevoia de re-
pere în debusolarea spiritualã a vremii. Cred cã opþiunea pentru filosofie tradu-
cea în acei ani, dupã modelul efectelor perverse, în multe cazuri, în lipsa unor
duhovnici despre care cei mai mulþi nici cu gândul nu gândeau cã ar fi cu putinþã,
o sete religioasã, sau o nevoie de detaºare esteticã, i.e., gãsirea bucuriei ºi a echi-
librului în contemplare ºi în judecatã, chiar ºi atunci „când te-apasã urâtul“
(Serghei Esenin). Astfel, mulþi vor fi fost aceia care s-au salvat împreunã cu pro-
fesorii lor prin refugiul în istoria filosofiei (Florica Neagoe, Alexandru Boboc,
Gheorghe Vlãduþescu), esteticã (Ion Ianoºi, Vasile Morar) epistemologie
(Mircea Flonta), logicã (Dragan Stoianovici, Petre Bieltz), psihologie (Paul
Popescu-Neveanu, Tincã Creþu) ºi chiar sociologie (fie în accepþiune proprie, în
care excelau pe vremea studenþiei mele prematur dispãrutul Ion Ungureanu,
Virgiliu Constantinescu ºi Ilie Bãdescu, fie ca derivat superior al socialismului
ºtiinþific, patronat magistral de regretatul Radu Florian).

La polul opus aceluia în care cei care fãrã a fi eroi sau martiri (în afarã de Ion
Ciocan, a cãrui ucidere legatã de „Meditaþia transcendentalã“ este discutatã la
p. 31–32) fãceau totuºi ca ceea ce era greoi, grotesc ºi irespirabil în esenþã sã
capete o aparenþã elegantã ºi aerisitã, se situeazã protagoniºtii scenariului dupã
care pãrea cã filosofia avea sensul unei discipline al cãrei obiect îl reprezintã
stâlcirea, pauperizarea ºi absurdizarea limbii (române în cazul de faþã) ºi o datã
cu aceasta, încãlcarea regulilor gândirii ºi anihilarea sensibilitãþii, finalmente
deformarea logicii ºi a psihologiei. Nãzdrãveniile de pe tãrâmul lingvisticii au ca
reper fie „opera ºtiinþificã a ilustrului lingvist sovietic, N. I. Marr, care a studiat
problemele limbii în lumina materialismului istoric“, în scopul anihilãrii
„lingvisticii burgheze“, „individualismului psihologic ºi rasismului în lingvis-
ticã“ (p. 10), fie lucrarea lui Stalin, Marxismul ºi problemele lingvisticii (p. 9),
fie cuvântãrile lui Hruºciov ºi autoritatea lui Malenkov: „Scriitorii noºtri ade-
seori se mãrginesc sã oglindeascã în operele lor fenomene bine cunoscute. Mulþi
dintre ei reuºesc mai anevoios sã întruchipeze în operele lor teza expusã la
congresul al XIX-lea al Partidul Comunist din Uniunea Sovieticã de cãtre G. M.
Malenkov, cã tipicul exprimã cu maximã ascuþime ºi plinãtate esenþa forþei
sociale date ºi nu este pur ºi simplu lucrul cel mai rãspândit, ceva cotidian
(Leonte Rãutu, Dezvoltarea literaturii în R.P.R. în „Viaþa româneascã“
nr. 2/1954) (p. 10 în carte).

La rândul ei, filosofia, ºi ea ca o consecinþã, o logicã a directivelor mai mult
sau mai puþin sibilinice (în funcþie de „talentul“ celor din capãtul direcþiei) „era
doar mijloc pentru formarea conºtiinþei socialiste noii societãþi“ (p. 22) ºi aceasta
explicã, dupã Gheorghe Vlãduþescu, deprofesionalizarea, faptul cã „s-a preferat
un limbaj rudimentar, pe alocuri sub cel comun, celui elevat, orice s-ar spune,
fiind filosofic, al lui Marx, chiar al lui Engels, pe alocuri ºi al lui Lenin (nu însã
acela din Materialism ºi Empiriocriticism). Probabil cã renunþarea la limbajul
specializat ºi performant a urmat dogmei înarmãrii maselor de oameni ai muncii
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cu filosofia marxist-leninistã, baza, cum se spunea, a politicii partidului“ (p. 22).
Cu o astfel de sarcinã pe umerii lor firavi mulþi dintre profesorii de filosofie au
intrat în pielea activistului, portretizat cu spumoasã ironie la pagina 33 (pornind
de la exemplul unei secretare B.O.B., Tamara Dobrin, cu aere de „comisar“
autoritar):

„Acesta trebuia sã fie sever, ferm, neiertãtor, critic, critic la sânge, mereu cu
aerul de a þine pe umeri lumea întreagã, de aceea, pe culoarele facultãþii acti-
vistul trebuia sã meargã hotãrât ºi grãbit, cât mai hotãrât ºi cât mai grãbit, având
el multe probleme de rezolvat. Vãzând-o (vãzându-l pe activist în genere, astfel)
nu începea ºi omul de rând sã alerge, cât mai concentrat, dintr-o parte în alta?
Cine abia dacã se miºca, acesta precis cã nu avea ce face. Dovedea, de bunã
seamã, indeferenþism politic ºi atitudine de gurã-cascã“.

Din câte am observat eu însãmi, cel puþin în anii optzeci, nu toþi activiºtii erau
astfel. Dar din moment ce erau altfel, nici nu mai pot fi consideraþi activiºti, cum,
dimpotrivã, puteai sã fii „activist“, adicã foarte activ în rãu, fãrã a avea aceasta
ca meserie de bazã. În (auto) selecþia componenþei latente de „activism“ din
fiecare, foarte importantã era calitatea umanã a individului. Am cunoscut ºi
„înrãiþi“ de stânga ºi „înrãiþi“ de dreapta, dar dacã se întâmpla ca aceºtia sã
beneficieze de o inteligenþã ºi frumuseþe sufleteascã native, se opreau la mar-
ginile ridicolului ºi absurdului ideologiilor pe care ei le slujeau. La limitã, un om
bun poate sã-þi facã simpaticã o ideologie pe care altfel o respingi, în timp ce un
om rãu poate face respingãtoare nu numai o ideologie, dar chiar ºi cea mai fru-
moasã dintre religii. Caracteristicã activistului necontrafãcut este dupã pãrerea
mea mimarea „legii morale“ (ºi aici se vede valoarea de „nucleu hermeneutic“ a
conceptului kantian). Cu alte cuvinte, activistul adevãrat atunci când era con-
fruntat cu o „problemã“ delicatã, „complexã ºi contradictorie“, dãdea de înþeles
ca „omeneºte“ el ar înþelege chestiunea, dar un soi de lege moral-politicã, de
onoare de activist profund interiorizatã ºi care în acelaºi timp îl transcende, de cod
cavaleresc întors pe dos, nu îl lasã sã abdice de la principiile politicii partidului.
Aceastã lege moral-politicã sub acoperirea cãreia se sãvârºea de cele mai multe
ori, în chip „dialectic“, nelegiuirea, etalon al inflexibilitãþii (care poate fi numitã
fãrã rezerve prostie, mai curând decât „dogmatism“ alt cuvânt compromis, ca ºi
„dialecticã“ a cãrei soartã este deplînsã pe bunã dreptate ºi în cartea de faþã), era
„mai“ obiectivã chiar ºi decât legea gravitaþiei: cãci dacã se admitea cã ºtiinþa a
descoperit câmpuri în care corpurile capãtã imponderabilitate, era exclus ade-
vãrul unei alte filosofii decât acela al materialismului dialectic ºi istoric ºi al
unor lumi construite dupã alte principii politice decât cele derivate din aceasta.

În carte se vorbeºte în egalã mãsurã ºi despre aceia care s-au supus de bunã
voie legii politicii Partidul Comunist din Uniunea Sovieticã, a Partidului Munci-
toresc Român ºi apoi a Partidului Comunist Român, „care acordã cea mai mare
importanþã muncii ideologice, de educare a oamenilor muncii“, dar ºi despre
aceia care au ales legea interioarã a discernãmântului. Erau vremuri tulburi cele
descrise aici, dupã „timpul de rupturã al intervalului 1944–1948“, în care multe
existenþe au fost „frânte“ (p. 34–39), iar salubrizarea perioadei respective nu
cred sã-i fi procurat mari delicii intelectuale autorului îndrãgostit de Metafizica
lui Aristotel ºi de interpretarea presocraticilor.
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Dar aºa cum o mãrturiseºte încã din primele pagini ale acestei cãrþi de întris-
tatã obiectivitate, fostul student ºi profesorul de mai târziu nu a fãcut altceva
decât sã-ºi onoreze datoria moralã de apropiere dezinteresatã de dreptate ºi ade-
vãr, de situare filosoficã în istorie (în continuarea impresionantei Istorii senti-
mentale a unui sat, Paideia, 2002), „mãcar pentru faptul cã anii aceia au fost,
sunt parte din istoria ºi din viaþa noastrã, vrem sau nu vrem, nu au cum sã fie
tãiaþi, ca din pelicula unui film, o bucatã, pentru a fi aruncaþi, daþi focului, fãcuþi
pulbere... orice am face nu-i putem împinge în neant, cu siguranþã ºi pentru cã
trecutul istoric nu este ca ziua de ieri, aceasta în strictã determinaþie astrono-
micã“ (p. 15).

Cum se întâmplã în cazul oricãrei realizãri valoroase, inconfundabile ca stil,
din domeniul în care faptele sunt cuvintele, lectura se desfãºoarã pe unde deopo-
trivã receptive ºi emiþãtoare, desfãºurãtoare ale unui discurs paralel, cu alte cu-
vinte, trezeºte conºtiinþe exact din adânca letargie, sesizând în final nevoia in-
telectualã de a nu cãdea pradã unui nou dogmatism: „Noi, azi, tocmai unde am
trãit ca într-un gulag, într-o filosofie impusã, reacþionãm paradoxal. Adicã,
neobiºnuiþi cu alegerea, alegem cu orice preþ ºi frenetic, dar, din acelaºi motiv,
vrem sã ne impunem opþiunea. Dacã s-ar recurge doar la mijloacele de persua-
siune n-ar fi rãu sau nu prea rãu. Firi mai intolerante cerceteazã însã ºi alte mo-
dalitãþi, cam din marginea câmpului de miºcare. Dar, vorba lui Paul-Louis
Courier: «Ce frumoasã era republica în timpul Imperiului!» Ce ademenitor era
pluralismul în vremea... «monismului»!“.
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