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„Interesul naþional derivã din identitatea naþionalã.
Trebuie sã ºtim cine suntem înainte de a ºti care ne sunt interesele.“

Samuel Huntington

„Aceastã carte este influenþatã de propria mea identitate, ca patriot ºi ca cercetãtor.
Ca patriot, sunt profund preocupat de unitatea ºi puterea þãrii mele, ca o societate
bazatã pe libertate, egalitate, drepturi individuale ºi respect faþã de lege.“

Samuel Huntington

„Argumentul meu principal în legãturã cu rolul Americii în lume este simplu:
puterea Americii, afirmând într-o manierã dominantã suveranitatea naþionalã, este
astãzi ultimul garant al stabilitãþii globale; totuºi, societatea americanã stimuleazã
trenduri sociale globale care dilueazã suveranitatea naþionalã tradiþionalã.
Puterea americanã ºi dinamica socialã americanã, lucrând împreunã, ar putea
promova apariþia gradualã a unei comunitãþi globale a intereselor comune.
Prost utilizate ºi în coliziune, ele ar putea împinge lumea în haos, lãsând America
asediatã.“

Zbigniew Brzezinski

„«Voi sunteþi lumina lumii; nu poate cetatea sã se ascundã, când stã deasupra
muntelui.
Nici nu aprind fãclie ºi o pun sub obroc, ci în sfeºnic, ºi lumineazã tuturor celor din
casã.
Aºa sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor, încât sã vadã faptele voastre
cele bune...» (Matei 5, 14–16).
Sã lãsãm America sã strãluceascã.“

Zbigniew Brzezinski

Cãtre un secol american?

Oricine audiazã sau predã un curs despre „Instituþii de securitate“ ºtie cã
reperele principale în jurul cãrora va pivota cursul sunt ONU, NATO, Consiliul
de Securitate, OSCE, UE etc. America este importantã, de bunã seamã, numai
cã, didactic, aceasta va fi inclusã, aproape de fiecare datã, la rubrica dedicatã
NATO.

Ceea ce este exact, desigur, dar nu chiar adevãrat. Cel puþin astãzi. Avem, în
acest caz, sau ºi în acest caz, un exemplu tipic despre ceea ce înseamnã teoria
care defineºte realitatea ºi, lãsatã în logica proprie, riscã chiar sã o substituie.
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Pentru cã în lume, acum, principala instituþie de securitate nu este nici NATO,
nici ONU sau UE, ci Statele Unite ale Americii, aceastã þarã enormã devenitã
Imperiu Mondial ºi fãrã de care nimic nu se poate petrece pe mapamond. În bine
sau în rãu. Cã nu existã pe termen scurt sau mediu un competitor pentru SUA,
s-a spus nu o datã. Este bine sã repetãm asta deoarece, fie cã vrem sau nu, aproa-
pe tot ceea ce întreprinde aceastã þarã extraordinarã pe plan intern sau extern ne
afecteazã pe toþi, chiar dacã nu în acelaºi fel, oriunde ne-am afla, la Moscova sau
la Beijing, la Bucureºti sau la Tokio, la Bruxelles sau în Mexico City.

Pentru a înþelege securitatea mondialã la începutul secolului al XXI-lea,
trebuie, aºadar, sã înþelegi America, sã-i intuieºti proiectele, mizele, tensiunile,
temerile ºi contradicþiile. A face altfel înseamnã a ignora, nepermis, realitatea
geostrategicã a lumii de lângã ºi de dincolo de tine.

America vãzutã de ea însãºi

Acesta este motivul pentru care am gãsit potrivit sã ilustrãm acest numãr cu
un material care vorbeºte despre America lãsând-o pe ea, în primul rând, sã se
destãinuie. Am ales pentru aceasta doi dintre cei mai faimoºi — dacã nu chiar
cei mai cunoscuþi — comentatori ai Americii, ai securitãþii mondiale ºi ai rolului
Americii în securitatea mondialã. Este vorba despre Samuel P. Huntington ºi
Zbigniew Brzezinski. Primul este actualmente profesor universitar la Harvard ºi
preºedinteleAcademiei Harvard pentru Studii Internaþionale ºi Regionale, iar cel
de-al doilea, profesor la The Johns Hopkins University ºi consilier la Centrul
pentru Studii Strategice ºi Internaþionale la aceeaºi instituþie.

Sã le lãsãm, aºadar, cuvântul, urmând sã intervenim, în final, cu câteva co-
mentarii.

Samuel Huntington sau cum proiectul identitar
afecteazã agenda de securitate

Profesorul de la Harvard ºi ultradiscutatul autor al tezei „ciocnirii civiliza-
þiilor“ a tipãrit în 2004 o lucrare care a stârnit deja un nou val de controverse.
Cartea se numeºteWho We Are? The Challenges to America’s National Identity1.
Samuel Huntington are acel talent unic de a simþi ideea care pluteºte în aer, a o
aºeza pe hârtie ºi a face din ea punct de referinþã în dezbaterea mondialã. Cartea
se ocupã, în esenþã, de schimbãrile care s-au petrecut cu „identitatea naþionalã
americanã“, pe toate palierele ei, cadrul de referinþã pe care este plasatã discuþia
fiind 11 septembrie. Este o carte complexã ºi care poate fi cititã din multe un-
ghiuri de lecturã: o carte despre America ºi rolul SUA în lume, despre conflictul
intracivilizaþional, despre victoria „naþiunii“ contra „civilizaþiei“, despre „þara
realã“/„þara legalã“ aºa cum apar ele în America astãzi, despre identitãþi reli-
gioase/naþionale ºi resurecþiile lor. Înainte de a intra în substanþa cãrþii, sã sem-
nalãm, din plecare, interesul nostru principal: relaþia dintre identitate ºi agenda
de securitate a unei naþiuni (actor geopolitic). Axul cãrþii îl constituie vizibilita-
tea (proeminenþa) ºi substanþa (conþinutul) identitãþii americane. Vizibilitate,
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respectiv importanþã pe care aceasta a dobândit-o în istorie: a fost asumatã expli-
cit în secolul al XVIII-lea, intrã în crizã în anii ’60; este resuscitatã dupã atacu-
rile teroriste din 9 septembrie, intrã iarãºi, se pare, în declin la doi ani dupã
tragedie.

Criza identitãþii americane

Acesta este punctul de plecare al lui Huntington. O crizã resimþitã acut de
cercetãtor — „This book is shaped by my own identity as a patriot and a scholar“
—, ºi toatã cartea poate fi redusã, în esenþã, la o tentativã de a repera criza ºi, în
final, de a propune un remediu.

America nu este unicã din acest punct de vedere: modernizarea, urbanizarea,
dezvoltarea economicã ºi globalizarea au subminat „identitãþile naþionale“, dar
provocãrile pentru „identitatea naþionalã americanã“ au devenit mai mult decât
evidente în anii ’90. Trei sunt formele în care acestea se prezintã cel mai acut:
Other-National Identities, Subnational Identities, Transnational Identities.

Cine suntem noi astãzi? — se întreabã Huntington, mai ales dupã 11 septem-
brie. Cãci steagurile fluturate indicã o intensificare a identitãþii naþionale, dar ºi
o crizã a substanþei acestei identitãþi. În plus: de ce o asemenea discuþie este im-
portantã, dincolo de nostalgii private sau raþiuni academice profesionale? ªi iatã
rãspunsul americanului: „Interesul naþional derivã din identitatea naþionalã. Tre-
buie sã ºtim cine suntem înainte de a ºti care ne sunt interesele“. Dacã America
ar fi: „un set de principii universale legate de libertate ºi democraþie“, scopul
politicii externe ar trebui sã fie „promovarea acestor principii în alte þãri“. Dacã
ar fi o þarã „excepþionalã“, raþiunea pentru aºa ceva înceteazã. Dacã ar fi „o co-
lecþie de entitãþi culturale ºi etnice“, scopul ar fi promovarea lor ºi o multicultu-
ral foreign policy. Dacã America s-ar defini drept o „þarã vest-europeanã“, miza
ar fi „întãrirea relaþiilor cu Europa Occidentalã“, iar dacã ar fi „o þarã din ce în
ce mai hispanicã“; orientarea ar trebui sã fie America Latinã. Dacã nu este „nici
europeanã, nici hispanicã“, „America ar trebui sã urmeze o politicã externã fãrã
legãturã cu aspectele culturale comune cu alte þãri“.

Proiectul identitar american. Patru perspective

Dezbaterea despre eventualul proiect identitar american trebuie plasatã în ur-
mãtoarele cadre de referinþã: 1. prãbuºirea URSS, ceea ce a condus la eliminarea
„inamicului“ comun; 2. ideologia multiculturalismului, respectiv disoluþia „nu-
cleului cultural“ care definea America; 3. imigraþia — neasimilabilã — din Asia
ºi America Latinã; 4. sporirea numãrului de imigranþi care vorbesc o altã limbã
(spaniola).

Patru proiecte identitare pot fi întrezãrite în funcþie de aceste elemente. Putem
întrezãri, aºadar, oAmericã: 1. Ideologicã, în care predominã definiþia iluministã
(civicã) a naþiunii, iar „crezul american“ este decontextualizat, extras, adicã din
contextul „culturii anglo-protestante“ care l-a izvodit; 2. Bifurcatã, respectiv o
Americã cu „douã limbi, douã religii, douã culturi“; 3. Exclusivistã, adicã o
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Americã marcatã de resurecþii etno-rasiale împotriva imigranþilor neasimilabili;
4. Culturalã, adicã definitã de filonul „culturii anglo-protestante“; sau o combi-
naþie între aceste posibilitãþi.

Ce este America? Identitatea americanã — excurs istoric

Înainte de a continua discuþia în termenii prezentului sau a viitorului apropiat,
este necesarã o rapidã trecere în revistã a ceea ce a fost, istoric, identitatea ameri-
canã. Dupã Huntington, aceasta a inclus, în doze variabile, rasa, etnia, cultura
(limba ºi religia) ºi ideologia. Primele trei tind dupã 1990 sã disparã din referen-
þialul identitar american, cel puþin la nivelul elitelor, chestiune îngrijorãtoare
pentru Samuel Huntington, fie ºi numai pentru motivul cã „ideologia, singurã,
nu creeazã patrii“ — cazurile URSS sau UE sunt peremptorii din acest punct de
vedere. Iatã cum aratã însã, istoric vorbind, evoluþia conþinutului identitãþii ame-
ricane:

Istoric vorbind, aºadar, substanþa „identitãþii americane“ este un amestec
subtil din câteva ingrediente: rasã-etnicitate-ideologie-culturã. Cu timpul, dupã
cum indicã ºi tabelul, primele douã sunt eliminate, rãmânând astãzi, ca marcher
identitar principal, ideologicul, respectiv aºa-numitul „crez american“. America
este o þarã de emigranþi care are în centrul identitãþii sale „crezul american“. Aºa
ar suna o formulã arhicunoscutã de definire a Americii astãzi, devenitã, practic,
un loc comun. ªi acest loc comun este prima þintã a lui Huntington, al cãrui de-
mers polemic va nãzui sã pulverizeze aceste douã percepþii nefericite. Sã vedem
cum.

Cultura anglo-saxonã

În primul rând, ideea cã „America este o naþiune de imigranþi“ poate fi
exactã, dar adevãratã nu e. Cãci distincþia principalã care opereazã aici este cea
dintre coloniºti ºi emigranþi. Coloniºtii au fost un grup definit cultural, au creat
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Etnicitate Rasã Culturã Politicã

1607–1775 Da Da Da Nu

1775–1940 Da Da Da
Da (mai puþin
1840–1865)

1940–1965 Nu Da Da Da

1965–1990 Nu Nu Da Da

1990– Nu Nu ? Da



o societate, au avut un þel, o mizã, un vis, scopuri comune. Au creat o societate
în funcþie de identitatea lor culturalã pe un teren tabula rasa — „cultura an-
glo-protestantã“. Spre deosebire de aceºtia, imigranþii nu creeazã o nouã socie-
tate; ei se miºcã între preferinþe sociale, respectiv vin unde vor sã vinã, unde le
place sã vinã; ei au „un ºoc cultural“ ºi urmãresc sã se integreze.

Distincþia aceasta dintre cele douã categorii ºi care tinde astãzi sã fie uitatã a
existat deja la 1870 — atunci apare în limba englezã termenul immigrants pentru
a-i deosebi pe noii veniþi de founding fathers.

Putem conchide, aºadar, cu o idee axialã nu doar pentru cartea discutatã aici,
ci ºi pentru percepþia corectã a marii þãri de peste ocean. Cultura anglo-saxonã
este o mixturã de: religie creºtinã, moralism ºi valori protestante, etica muncii,
limba englezã, tradiþiile britanice — dreptul, justiþia ºi limitarea/separarea pu-
terilor în stat, moºtenirea europeanã în literaturã, muzicã, filosofie, artã.

Milioane de emigranþi au fost atraºi tocmai de aceastã culturã! În „cultura
anglo-protestantã“ a coloniºtilor s-au integrat imigranþii.

Huntington ne avertizeazã deci cã existã o veritabilã culturã fondatoare a
Americii — cea „anglo-protestantã“, împãrtãºitã de toþi în pofida diversitãþii
americane: „Ar fi fost America astãzi America dacã în secolele XVII–XVIII ar
fi fost colonizatã nu de britanici, ci de catolici francezi, spanioli, portughezi?
Rãspunsul este nu. Nu ar fi fost America, ar fi fost Québec, Mexic sau Brazilia.“
Modelul ºi aceastã culturã aferentã au rezistat pânã la finele sec. al XX-lea, de
aceea este o falsã dihotomie, alegere între „o identitate albã, tip WASP“, ºi una
abstractã, civicã, bazatã pe angajament faþã de niºte principii politice: „Nucleul
lor identitar (al imigranþilor, n.n.) este cultura pe care au creat-o coloniºtii ºi pe
care generaþii de emigranþi au absorbit-o ºi care a dat naºtere Crezului American.
La baza acestei culturi s-a aflat protestantismul“. ªi tot ea, cultura anglo-pro-
testantã, este „vinovatã de naºterea «crezului american» cu principiile sale sacro-
sante: libertate, egalitate, individualism, guvern reprezentativ, proprietate privatã“.

Ajungem astfel la cel de-al doilea punct esenþial în argumentarea lui Huntington:
a rupe ideologicul — adicã „crezul american“ — de referenþialul sãu cultural în-
seamnã a comite o eroare absolutã.

Crezul american

Identitatea „ideologicã“ a Americii a fost demult observatã (Alexis de
Tocqueville, de pildã). Dar, istoric vorbind, este doar una dintre componentele
identitãþii americane, iar aceastã ideologie — exprimatã maximal de „crez“ —
are rãdãcini culturale.

Ideea „crezului american“ — the American Creed— a dobândit o amploare
extraordinarã o datã cu faimoasa lucrare a lui Gunnar Myrdal din 1944, The
American Dilemma: heterogenitatea americanã, scria acesta, are ceva în comun:
„un etos social, un crez politic“. Definiþia crezului nu a fost, de-a lungul timpu-
lui, unitarã, dar principalele elemente— demnitatea umanã, egalitatea indivizi-
lor, drepturi inalienabile: libertate, dreptate, oportunitãþi egale — au rãmas con-
stante. De unde ºi caracteristicile crezului: principiile au fost extrem de stabile
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în timp, au fost acceptate de poporul american, iar originea lor se aflã în disidenþa
protestantã. Cu concluzia lui Huntington: „Crezul american este, pe scurt, protes-
tantism fãrã Dumnezeu, crezul secular al unei naþiuni cu sufletul unei biserici“.

În sec. XX, Crezul devine principala sursã de identitate pentru toþi americanii
din douã motive: 1. scãderea importanþei rasei, etnicitãþii ºi a „culturii anglo-pro-
testante“ ºi 2. nevoia de a separa ideologic America de duºmanii ei — germanii,
japonezii, sovieticii. Dar, avertizeazã încã o datã Huntington, aceasta nu e sufi-
cient: crezul— ca ideologie — nu creeazã o naþiune (poate fi adoptat, dar asta nu
înseamnã americanizare); el este, însã, parte a „culturii anglo-protestante“ —
dacã acea culturã dispare, dispare ºi expresia ei politicã sau — putem încerca o
ipotezã — SUA va deveni o þarã cu mai multe „crezuri“, în funcþie de cultura de
provenienþã.

America ºi creºtinismul

Înainte de a continua dezbaterea, o parantezã importantã se cuvine fãcutã, ºi
ea vizeazã importanþa religiei în istoria Americii.

America este „copilul Reformei“. Nu Iluminismul sau ideile lui John Locke
au fãcut America, ci valorile protestante. Ideea de chosen people, new Jerusalem,
the promised land, the redeemer nation, new Heaven and a new earth, the home
of justice este axialã ºi constitutivã pentru marea þarã de peste ocean. Coloniºtii
americani erau, dupã vorba inspiratã a lui Huntington, „disidenþii disidenþilor ºi
protestanþii religiei protestante“.

Astãzi, America este, de departe, þara cea mai religioasã de pe pãmânt
(aºa-numitul „excepþionalism“ american). Statisticile mondiale relevã aceasta de
fiecare datã. Un alt element care individualizeazã America din acest punct de
vedere pe scena lumii este Constituþia sa. Cãci Constituþia americanã nu stipu-
leazã, în nici un fel, libertatea faþã de religie, ci libertatea religiei. Religia este
crucialã nu doar pentru ceea ce numim identitatea americanã, dar ºi pentru a
pricepe modul de gândire al americanilor: opoziþie bine/rãu sau adevãrat/fals
(tendinþa de a dihotomiza — ex.: „axa rãului“, „noi“ versus „ei“; „civilizaþie“
versus „Imperiul Rãului“ etc.), responsabilitate (self made man), valorizarea
muncii, moralism ºi pasiune pentru moralã. De notat cã, în America, religia a
fost în centrul marilor crize sau miºcãri politice. De aici ºi condiþia actualã a
politicii externe americane: de la realism la moralism sau de la promised land la
crusader state.

Va rãmâne America în viitor naþiune protestantã? Estimãrile recente, bazate
pe evoluþiile demografice sau tendinþele imigraþioniste recente, ar sugera cã, în
câþiva ani, religia protestantã va scãdea sub 50%. Dacã se va întâmpla asta sau
nu, vom vedea; cert este cã evoluþia meritã urmãritã, cãci afecteazã un tronson
decisiv al oricãrui proiect american.

ªi încã ceva. Importanþa crucialã a religiei pentru destinul Americii i-a sugerat
lui Robert Bellah, pe urmele lui Durkheim, sã forjeze sintagma civil religion,
menitã sã sugereze rezultatul amestecului subtil în America dintre politica secu-
larã ºi societatea religioasã. Patru elemente a identificat Bellah ca ºi constitutive
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pentru ceea ce el a numit civil religion: 1. sistemul american de guvernare stã pe
baze religioase; 2. ideea de misiune, de popor ales (special destiny under God);
3. prevalenþa retoricii, ritualurilor ºi ceremoniilor religioase; 4. ceremoniile
naþionale ºi activitatea publicã capãtã o aurã religioasã ºi îndeplinesc funcþii
religioase (ex.: recitarea Crezului în ºcoli etc.).

Substanþa identitãþii americane. Trei opþiuni

Sã adãugãm la discuþia legatã de substanþa (conþinutul) identitãþii americane
sub aspect diacronic cã, pentru Samuel Huntington, existã patru faze ale iden-
titãþii populaþiei „lumii noi“: sec. XVII — începutul sec. XVIII — identitate
britanicã sau localã; identitate statalã dupã dobândirea independenþei; identitate
naþionalã dupã „rãzboiul civil“, astfel cã intervalul 1870–1970 poate fi numit
„secolul naþionalismului american“; dupã 1970 începe erodarea identitãþii ameri-
cane în formula ei clasicã; dupã 11 septembrie asistãm la o resurecþie temporarã,
dar, dupã 2003, poate fi consemnatã reluarea vechilor trenduri ante 11 septembrie.

Sunt anumite elemente ºi contexte definitorii care au creat identitatea naþio-
nalã americanã: rãzboaiele, dezvoltarea economicã ºi organizaþiile naþionale, re-
concilierea Nord-Sud, istoriografia, ritualurile ºi simbolurile patriotice, asimila-
þionismul, americanizarea imigranþilor (ºcoli, asociaþii, corporaþii etc.), rãzboaie
mondiale etc. În timp, au existat ºi câteva dezbateri interesante relativ la acest
subiect. Celebrã ºi cea mai influentã este aºa-numita „dezbatere asimilaþionistã“.
Au fost propuse în timpul acestor dispute treimodele fascinante: 1. 1780 — John
de Crevecoeur foloseºte sintagma melting pot; 1908 — Israel Zangwill scrie
piesa The Melting Pot (America produce „un nou soi de oameni“); 2. se propune,
în replicã, modelul „supa de tomate“: supa de tomate este îmbogãþitã cu ingre-
diente (cultura imigranþilor), dar rãmâne supã de tomate („cultura anglo-protes-
tantã“); 3. în 1915, Horace Kallen susþine un nou model: „America este o salatã“
(„pluralism cultural“).

Unde se plaseazã Huntington pe acest tablou? Nu este greu de aflat, cãci
profesorul de la Harvard îºi exprimã ferm opþiunile. America este capabilã sã-ºi
amâne „demisia ca Americã“ prin tratarea ºi contracararea procesului de declin
al opþiunii sale naþionale ºi resuscitarea vitalitãþii ºi identitãþii ei: „Cred cã
America poate face asta ºi cã americanii trebuie sã se reorienteze, ei înºiºi, întru
valorile, tradiþiile ºi cultura anglo-protestantã — cele care, pentru mai bine de
trei secole ºi jumãtate, au fost îmbrãþiºate de americanii de toate rasele, etniile
sau religiile, cele care au fost sursa libertãþii, unitãþii, puterii, prosperitãþii ºi
leadership-ului moral ca forþã a binelui în aceastã lume“.

Cu o singurã observaþie: aserþiunea este o „pledoarie pentru importanþa cul-
turii anglo-protestante, nu pentru importanþa anglo-protestanþilor“.

Provocãrile la adresa identitãþii americane

Revenim cu aceste declaraþii ale cercetãtorului american în realitatea zilelor
noastre — Huntington este deplin conºtient cã provocãrile la adresa identitãþii
americane — „aºa cum o cunoaºte ºi cum o iubeºte el“ — sunt majore. Au în-
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ceput în anii ’60–’70, când lideri de opinie au exclamat în cor: ideea americani-
zãrii este... neamericanã“. Este semnalul pentru începutul deconstrucþiei
Americii ºi a identitãþii americane în cercurile academice ºi universitare. Motive
pentru apariþia acestui curent sunt: 1. globalizarea: fenomen similar în toatã lu-
mea ºi care a generat resurecþia acestor fenomene; 2. dispariþia Rãzboiului Rece
— ca o consecinþã, preeminenþa identitãþii naþionale se diminueazã; 3. raþiuni
electorale ale majoritarilor; 4. raþiuni electorale ale minoritarilor; 5. raþiuni
birocratice legate de funcþionarea sistemului; 5. mecanism de substituþie: replie-
rea stângii comuniste/socialiste spre ideologia multiculturalismului; 6. delegiti-
marea rasei ºi etnicitãþii, ca ºi componente ale „identitãþii naþionale“.

Anii ’90 sunt apogeul deconstructivismului2. Evenimentele tragice din 11
septembrie au oprit acest trend, dar în 2003/2004 — sugereazã Huntington — se
revine la tendinþa iniþialã.

Erodarea naþionalismului a cãpãtat ºi capãtã, dupã pãrerea americanului,
patru expresii: 1. teoriile multiculturalismului ºi popularitatea lor; 2. lipsa „ame-
ricanizãrii imigranþilor“ ºi absenþa dorinþei de a deveni americani; 3. dominanta
hispanicã a imigrãrii; 4. denaþionalizarea elitei americane — ruptura dintre
elitele transnaþionale ºi publicul patriot.

Le analizãm distinct.

1. Provocarea multiculturalismului
Multiculturalismul a mers mânã în mânã cu „discriminarea pozitivã“, „corec-

titudinea politicã“ ºi alte formule ideologice aferente. Din toate punctele de ve-
dere, impunerea unei asemenea ideologii contravine tot ce s-a petrecut pânã
atunci nu doar în democraþia americanã, dar ºi în democraþiile europene: „Ceea
ce este extraordinar despre aceastã schimbare este cã, fãrã nici o dezbatere pu-
blicã, un principiu al dreptului complet nou a fost introdus în politicã“. Sau, alt-
minteri spus: „Multiculturalismul este, în esenþã, împotriva civilizaþiei eu-
ropene“. Pe cazul concret american, el va cãpãta urmãtoarea alurã ideologicã:
1. America este compusã din multe ºi diverse grupuri etnice/rasiale; 2. fiecare
grup are cultura sa distinctã; 3. „America“ a suprimat diversitãþile; 4. America
trebuie sã sprijine ºi sã recompenseze aceste grupuri.; 5. America este, în
realitate, o „salatã“ culturalã (mozaic). Treptat, statul, corporaþiile, universitãþile
etc. devin prominoritare, începând, crede Huntington, cu 1988: atunci se des-
chide controversa asupra limbii oficiale (engleza ºi/sau spaniola) ºi apar, din ce
în ce mai vãdit, discrepanþele dintre atitudinea elitelor ºi cea a publicului ame-
rican în ceea ce priveºte aceste chestiuni.

2. Eºecul asimilãrii/americanizãrii
În ceea ce priveºte cel de-al doilea aspect, al imigranþilor, situaþia s-a

schimbat radical în ultimii ani. În intervalul 1820–1924, 34 milioane de europeni
au venit în America, iar între anii 1965 ºi 2000, 23 milioane din America Latinã
ºi Asia. Miza americanã nu este astãzi imigraþia, ci asimilarea.

În ce sens? Dacã în trecut au existat urmãtoarele câteva condiþii clare care au
favorizat asimilarea noilor veniþi, respectiv: 1. Europa — locul principal de pro-
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venienþã; 2. autoselecþia emigranþilor (dificultãþile obþinerii documentelor sau a
drumului erau veritabile teste); 3. dorinþa sincerã a acestora de a deveni ameri-
cani; 4. cine nu se asimila se întorcea acasã; 5. imigranþii veneau din multe þãri;
6. rãspândire mare pe întreg teritoriul SUA; 7. imigraþie discontinuã; 8. imi-
granþii au luptat ºi murit pentru America. Dupã 1965 aceºti factori sunt absenþi
sau diminuaþi.

În plus, cetãþenia americanã, ca instituþie, este în crizã — jurãmântul cerut
imigranþilor în 1795 stipula cetãþenia unicã; astãzi principiul a devenit nefuncþio-
nal, cãci capãtã amploare statutul de ampersand, respectiv posibilitatea de a avea
douã limbi, douã locaþii, douã loialitãþi etc. care genereazã miºcarea spre „dubla
cetãþenie“, favorizatã atât din partea imigranþilor cât ºi din partea guvernelor lor
(acestea vor beneficia, în final, de banii ºi influenþa politicã a „conaþionalilor“
lor). Distincþia cetãþean/ne-cetãþean se erodeazã, cãci, treptat, cei din urmã do-
bândesc toate drepturile celorlalþi. În concluzie, cetãþenia americanã se banali-
zeazã. Devine una dintre multele opþiuni posibile...

3. Spre un Quebec american?
Marea provocare pentru identitatea americanã este astãzi — cel puþin dupã

Huntington — hispanizarea societãþii. Imigraþia din Mexic diferã astãzi sub-
stanþial de orice alte forme de imigraþie, din câteva motive: 1. contiguitate; 2. nu-
mãr mare de imigranþi; 3. ilegalitatea operaþiunilor de trecere a frontierei; 4. con-
centrare regionalã a imigranþilor; 5. persistenþa fenomenului; 6. memorie isto-
ricã (Texas, New Mexico, Arizona, California, Nevada, Utah au fost pãrþi ale
Mexicului pânã în 1848). În acest caz, asimilarea acestei populaþii masive,
respectiv americanizarea ei, a fost ºi este un eºec. Diferenþele de limbã, educaþie,
ocupaþii ºi venituri, naturalizarea scãzutã, endogamia, adeziunile identitare etc.
s-au dovedit factori de nesurmontat. Nu puþine sunt vocile care vorbesc despre
un posibil „Quebec american“. Huntington este tranºant în aceastã chestiune.
Dacã America vrea sã rãmânã America, strategia pe care trebuie sã o adopte
trebuie sã fie cu totul alta: „Nu existã un vis american în general. Existã un
singur vis american creat de societatea anglo-protestantã. Mexicanii americani
vor împãrtãºi acel vis ºi aceea societate numai dacã vor visa în limba englezã“.

4. Discrepanþa dintre elite ºi public
Deznaþionalizarea elitelor ºi ideile trasnaþionale au trei expresii publice:

formula „universalistã“ (America este „naþiune universalã“); 2. „economicã“
(globalizarea este un fenomen fatal ºi dezirabil); 3. „moralistã“ (instituþiile, nor-
mele, legile transnaþionale sunt superioare moral). Problema care se pune, însã,
este cã, statistic vorbind, atitudinile elitei ºi publicului diferã uneori flagrant.
Huntington ajunge sã vorbeascã, dupã câteva exemple ilustrative, despre „demo-
craþia nereprezentativã: elite versus public“.

În primul rând, publicul ºi elitele au scoruri diferite la întrebãrile legate de
„mândrie naþionalã“, „identificare naþionalã“ sau „angajare naþionalã“, unde cel
dintâi atinge scoruri foarte înalte. Publicul este preocupat de „securitatea socie-
talã“, respectiv: „susþinerea, în limitele acceptabile ale evoluþiei, a pattern-urilor
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lingvistice, culturale, asociative, religioase ºi a identitãþii sau a tradiþiilor naþio-
nale“. Elita are în centrul preocupãrilor: economia globalã, migraþia ºi evoluþiile
internaþionale, întãrirea instituþiilor internaþionale, încurajarea culturilor ºi
identitãþilor minoritare. Aceastã situaþie — „elite deznaþionalizate“ versus „pu-
blicul patriot“ — are consecinþe foarte semnificative ºi cu efecte pe termen scurt
ºi mediu: alienarea publicului faþã de politicã ºi guvern, scãderea încrederii în
guvern ºi instituþiile americane, scãderea interesului ºi a participãrii la viaþa pu-
blicã, creºterea formulelor „politice“ alternative, necontrolate de elite: respin-
gerea iniþiativelor în favoarea „preferinþelor rasiale“, „educaþiei bilingve“, „încu-
rajãrii imigraþiei“ etc.

Secolul al XX-lea a fost marcat de aceastã rupturã. Cum va fi secolul al
XXI-lea?

America, încotro? Cadrul unei analize

Pentru a înþelege evoluþia Americii în sec. XXI din acest punct de vedere,
trebuie luate în considerare câteva elemente.

În primul rând, din punctul de vedere al identificãrilor etnice, asimilarea
educaþionalã, ocupaþionalã, rezidenþialã, maritalã etc. a condus în societatea
americanã la urmãtoarea situaþie: melting-pot-ul e valabil la nivel individual, nu
social (America este o societate nonetnicã, având milioane de indivizi multi-
etnici), iar etnicitatea devine mai degrabã o problemã de alegere. Cum se vor
defini americanii albi dacã „etnia“ propriu-zisã, reperabilã „obiectiv“, dispare?
Opþiunile sunt: 1. cultural (anglos, euro-american); 2. rasial (white); 3. „ameri-
cani“. Iar felul în care se vor autodefini are consecinþe esenþiale pentru viitorul
Americii, care va putea, teoretic, intra în patru posibile faze: 1. diviziune cultu-
ralã; 2. separaþie rasialã; 3. creºterea identitãþii ºi unitãþii naþionale. La rândul ei,
identitatea rasialã în SUA evolueazã astfel: 1. diferenþierile socio-economice
rasiale existã încã ºi vor persista; 2. biologic, simbolic ºi atitudinal rasa devine
tot mai nesemnificativã; 3. importanþa rasei în comparaþie cu alte formule de
(auto) identificare scade constant.

America este astãzi o „societate nonrasialã compusã din indivizi multirasiali“
(dispare dihotomia alb/negru — formula „african-american“). Teoretic cel puþin,
dacã „rasa“ dispare ca formulã identitarã, apare în loc „identitatea naþionalã
americanã“.

Cine se opune unui asemenea trend? Cãci existã ºi asemenea posibile sce-
narii...

Vã mai amintiþi filmul celebru — Falling Down— în care Michael Douglas,
omul alb, obiºnuit, în America zilelor noastre, ajunge la exasperare ºi ajunge sã
se revolte împotriva unei societãþi prea diverse ºi prea „neamericane“ pe care în
final ajunge sã o deteste? Ficþiunea respectivã are, totuºi, o dozã de adevãr. Cãci
reacþia „albã“ (white nativism) declanºatã de schimbãrile demografice ºi socio-
politice în SUA ar fi, sociologic, fireascã, chiar dacã blamabilã dupã alte criterii
nativism înseamnã aici „opoziþia intensã faþã de o minoritate internã pe baza
legãturilor/apartenenþelor/conexiunilor strãine (neamericane) ºi pe care o percep
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ca devenind majoritarã“. Iar white nativism — a nu se confunda cu „grupãrile
extremiste“ („miliþiile locale“ sau hate groups) — este o reacþie nouã, „naþiona-
listã“, cu elite educate ºi informate, nu sunt rasiºti, ci culturaliºti (legãtura
rasã/culturã/America). Dezvoltarea unui asemenea curent este susþinutã de urmã-
toarele elemente: reacþie la pierderea statusului (economic, politic, cultural);
apariþia unor miºcãri analoge în Europa (în SUA nu e vorba despre apariþia unui
nou partid, ci de influenþarea celor douã principale); sfârºitul etnicitãþii creeazã
un vacuum care poate fi umplut de o asemenea „soluþie“ identitarã; organizarea
dupã „rasã“ ca ripostã la alte organizaþii rasiale (negre, latinos etc.); creºterea
percepþiei ameninþãrii culturale (limbã, culturã, religie etc.).

Un alt element crucial în stabilirea cadrului de analizã este: riscul bifurcaþiei
lingvistice ºi culturale. Avocaþii hispanici ºi ai hispanizãrii vor, dupã Huntington,
transformarea SUA într-o societate „bilingvã ºi biculturalã“ (contestarea „cul-
turii naþionale“ ºi a „multiculturalismului“ american — nu cel impus de sus în
jos). Doar câteva date: hispanicii au ajuns în 2002 circa 38,8 milioane (o creºtere
de 9,8% faþã de 2000), iar limba spaniolã devine limbã de educaþie, de familie,
de consum, politicã.

Evoluþia acestei bifurcaþii poate conduce, în viitor, la douã consecinþe: bicul-
turalism/bilingvism, pe de-o parte, sau stoparea procesului, pe de alta. Problema
nu este hispanizarea în sine, ci faptul cã, în eventualitatea continuãrii unui ase-
menea trend, America va fi altceva decât este astãzi. Apelul lui Huntington tre-
buie perceput astfel.

Alte elemente care configureazã cadrul. Teama, religia ºi rãzboiul

Vizibilitatea ºi substanþa identitãþii naþionale americane în acest secol depind,
printre altele, de vulnerabilitatea faþã de posibile atacuri ºi resurecþia religioasã
americanã (concomitentã, în realitate, cu fenomene asemãnãtoare din restul
lumii).

Dupã 11 septembrie, America trebuie sã trãiascã, dacã nu în fricã, cu fricã —
asigurarea securitãþii patriei devine sarcina principalã a guvernului. 11 septem-
brie a schimbat duºmanii — iar religia, ca parte componentã a identitãþii naþio-
nale, revine în prim-plan. Cum se manifestã aceastã evoluþie?

În primul rând, creºtinismul conservator prinde teren: creºtinismul evanghe-
lic a înregistrat cea mai mare creºtere, atât în termeni de aderenþi cât ºi în termeni
de instituþii publice. Adepþii acestui curent devin implicaþi politic — 84% dintre
voturile lor au mers cãtre George W. Bush, iar influenþa lor în viaþa publicã, în
configurarea agendei dezbaterilor, în mass-media, corporaþii etc. a crescut verti-
ginos. Publicul acceptã astãzi ºi cere intens implicarea bisericilor în viaþa pu-
blicã. Religia devine element cheie în politica americanã, iar expresiile inte-
resului sunt vizibile. Preºedintele Bush a creat chiar un „White House Office of
Faith-Based and Community Initiatives“, organizaþiile religioase primesc bani
federali, discuþia despre religie ºi simbolurile religioase este acceptatã în ºcoli,
iar religia este din ce în ce mai puþin îngrãditã de Curtea Supremã de Justiþie. Nu
trebuie neglijatã aici importanþa ei în alegerile din 2000: preºedintele Bush,
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procurorul general ºi administraþia au subliniat rolul religiei în viaþa Americii. În
plus, problema moralitãþii a devenit fundamentalã pe agenda politicã, iar religia
este perceputã ca antidot al crizei morale; votul s-a structurat religios, discuþia
despre religie devine publicã ºi la cel mai înalt nivel — toþi candidaþii se declarã
religioºi/creºtini. Cum vor evolua lucrurile nu e limpede, dar factori externi —
resurecþia religioasã globalã — par sã prezerve un asemenea trend.

Apoi, rãzboiul. Rãzboiul a avut întotdeauna, direct sau indirect, influenþã
asupra identitãþii naþionale. America nu face excepþie. Iatã un tabel care încearcã
sã sintetizeze:

E limpede cã existenþa unui duºman (inamic) comun — un nou „URSS“! —
va consolida identitar America. Dacã acest nou duºman va fi Ben Laden sau
terorismul mondial, este o întrebare la care încã nu se poate rãspunde cu certitu-
dine. Dar aceastã funcþie a rãzboiului împotriva terorismului nu trebuie ignoratã
sau uitatã...

Cum va arãta America secolului XXI?

Dincolo de datele obiective pe care le-am enumerat aici, chipul Americii va
depinde enorm de proiectele elitelor politice care o vor conduce. Modul în care
America îºi percepe rolul în lume ºi modul cum lumea percepe asta va marca
ceea ce numim identitatea americanã. Iatã opþiunile care îi stau în faþã:

1. Cosmopolitanism — America devine lumea: multiculturalã, multietnicã,
multirasialã etc. (America revine la direcþiile care au marcat etapa pre 11 sep-
tembrie.)

2. Imperialã — lumea devine America. America, singura putere mondialã, îºi
asumã funcþia imperialã ºi croieºte lumea dupã chipul ºi asemãnarea ei.

3. Naþionalã — ambele variante sunt riscante. America nu e lumea ºi nici lu-
meaAmerica. America este America: religiozitate plus culturã anglo-protestantã.
Dacã primele opþiuni sunt ale elitelor, ultima este a poporului american.

*
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Nivelul
de percepþie
al ameninþãrii

Nivelul de mobilizare

Ridicat Scãzut

Ridicat A. Unitate iniþialã; creºtere a lipsei
de unitate (WW II)

B. Unitate susþinutã
(Rãzboiul împotriva

terorismului)

Scãzut B. Lipsã de unitate iniþialã ºi pe parcurs
(Rãzboiul din Vietnam)

C. Lipsã de unitate
care evolueazã treptat
(Rãzboiul din Golf)



...Inutil sã spunem cã ea este ºi formula pe care Samuel Huntington o susþine
dintru început ºi pânã la finele analizei, explicit sau implicit: This is America I
know and love. ªi, alãturi de el, un tronson semnificativ al elitei americane. De
aici puseurile normative ale lui Samuel Huntington într-o dezbatere care ne-ar
putea viza, prin ricoºeu, ºi pe noi. Dincolo de asta, ceea ce se va întâmpla în
America din acest punct de vedere meritã urmãrit, iar dezbaterea despre raportul
identitate naþionalã politicã externã, la noi sau aiurea, continuatã.

(continuarea în numãrul urmãtor al revistei)

NOTE
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1. Existã un element comun al celor douã lucrãri,
respectiv importanþa pe care o acordã elemen-
telor „spirituale“ în analiza geopoliticã sau de
securitate. Dacã în Ciocnirea civilizaþiilor... era
vorba despre dimensiunea religioasã, aici este
vorba despre aspectele identitare. Niciunde nu
spune Huntington cã asemenea elemente ar

epuiza analiza, dar, în faþa unor abordãri care
tind — într-o tradiþie marxistã recunoscutã sau
nu — sã facã din aceste elemente doar variabile
dependente, demersul profesorului american este
salutar.

2. Acea „Americã înfricoºãtoare“ despre care vor-
bea un comentator.


