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Cunoscutul cercetãtor al ºtiinþei politice Constantin Nica a publicat recent un
nou volum masiv: Sisteme de partide contemporane, Vol. I: Perspective teore-
tice asupra partidelor moderne (Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Poli-
tice ºi Relaþii Internaþionale, 2010, 392 p.) — primul dintr-o amplã lucrare de
sintezã cu caracter monografic. Conceputã în patru volume, lucrarea prezintã in
extenso rezultatele a peste treizeci de ani de cercetare ºtiinþificã începutã, dupã
cum relevã autorul, odatã cu înscrierea la doctorat (1977) cu tema Dinamica sis-
temelor multipartidiste vest-europene postbelice ºi continuatã pânã astãzi prin
studii apãrute în reviste academice ºi în volume colective, prin abordarea unor
teme derivate precum aceea a Dinamicii partidelor politice ºi curentelor de
orientare democrat-creºtinã din Europa de Vest (între anii 1984-1990); prin pre-
darea în învãþãmântul superior a disciplinelor Sisteme politice contemporane,
Partide politice ºi sisteme electorale, Doctrine politice contemporane, Teorii
despre democraþie º.a. Volumele urmãtoare vor focaliza dinamica partidelor po-
litice din Occident (II), din þãrile latino-americane ºi afro-asiatice (III), din Europa
Centralã, din CSI ºi din România (IV).
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Intenþia mãrturisitã a autorului este aceea de a elabora ºi publica în România
prima monografie asupra partidelor politice din lume, prezentând în mod siste-
matic apariþia ºi evoluþia fenomenului partidist în durata sa istoricã lungã, înce-
pând chiar cu antichitatea ºi Evul Mediu, dar ºi mutaþiile sale moderne ºi con-
temporane cele mai semnificative. Aceastã intenþie s-a împlinit deja, odatã cu
apariþia primului volum — subintitulat Perspective teoretice asupra partidelor
moderne —, a cãrui amplitudine tematicã ºi problematicã, relevând anvergura
ºtiinþificã de excepþie a autorului sãu, întruneºte rigorile academice cele mai
înalte. Partea întâi — Modernitate ºi modernizare, democraþie ºi pluralism poli-
tic— situeazã fenomenologia partidelor în cadrul teoretic larg al procesului mo-
dernitãþii, care a fãcut posibilã ºi necesarã democraþia reprezentativ-parlamen-
tarã. Partea a doua — Geneza partidelor ºi factori ai structurãrii partidismului
— descrie pe larg apariþia partidelor politice în societãþile occidentale, dar ºi în
alte zone ale lumii, structurarea lor sub impactul factorilor economici, socio-
culturali, politico-juridici ºi chiar al mijloacelor moderne de comunicaþie. Partea
a treia — Perspective conceptuale ºi doctrinare— examineazã partidele în com-
petiþia lor fireascã pentru leadership-ul politic al societãþilor democratice — re-
constituind traseul analitic realmente impresionant care începe cu autorii clasici
— de la Hobbes, Spinoza, Locke pânã la Montesquieu, Rousseau, Hume, Burke,
Constant, Tocqueville º.a. —, se dezvoltã în prima parte a secolului al XX-lea
— prin operele lui Ostrogorski, Michels, Bryce ºi Weber — ºi este resemnificat
în sistemele conceptuale contemporane datorate unor autori precum Maurice
Duverger, Sigmund Neumann, Joseph LaPalombara, MyronWeiner, Jean ºi Mo-
nica Charlot º.a. În sfârºit, ultimul capitol analizeazã critic teoretizarea „parti-
dului clasei muncitoare“ de cãtre K. Marx ºi Fr. Engels ºi a „partidului de tip
nou“ de cãtre V.I. Lenin.
În ansamblu, lucrarea exprimã preocupãrile vaste ºi de lungã duratã ale auto-

rului sãu, viziunea sa interdisciplinarã, îmbinând contribuþiile teoretice perso-
nale cu valorificarea rezultatelor occidentale cele mai relevante ºi, de asemenea,
cu utilizarea extensivã a surselor documentare primare: programe ºi statute ale
partidelor politice, serii statistice electorale, ale alianþelor electorale, parlamen-
tare ºi guvernamentale, serii statistice care descriu evoluþia componenþei parti-
delor pe categorii sociale, profesionale, de vârstã etc., oferind asupra fiecãrei
subteme abordate evaluarea sa finalã, sinteticã.
Lucrarea oferã astfel literaturii academice româneºti de specialitate prima

perspectivã cuprinzãtoare asupra partidelor politice, considerate ca agenþi prin-
cipali ai competiþiei pentru preluarea, exercitarea ºi menþinerea puterii, cât ºi ca
„indicatori“ ai democraþiei constituþionale moderne, reprezentativ-parlamentare.
Ea este în primul rând o lucrare de teorie a partidelor politice sau, cu o noþiune
împrumutatã de la Maurice Duverger, de „stasiologie“, prea puþin dezvoltatã în
România, dar cuprinde în egalã mãsurã o teorie a modernitãþii politice, a demo-
cratizãrii ºi a guvernãmântului pluralist-reprezentativ; dupã cum conþine ºi o
sintezã a doctrinelor politice moderne ºi contemporane elaboratã din perspectiva
culturii politice, în special civice, actuale.
Dupã cum stabileºte autorul, partidele politice au apãrut acum aproximativ

douã sute de ani în S.U.A., în Franþa, în Þãrile de Jos, iar în Anglia chiar mai de-
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vreme, la sfârºitul secolului al XVII-lea, astfel încât cãtre sfârºitul secolului al
XX-lea ele s-au extins aproape în toate þãrile. Asocierile dintre oameni care ur-
mãresc accesul la puterea de decizie politicã sau menþinerea acestei puteri sunt
însã tot atât de vechi ca istoria statului. Asocierile din „raþiuni politice“, în forme
mai curând rudimentare, au avut un caracter totuºi efemer în antichitate ºi în
Evul Mediu. Fenomenul „partidist“ a existat în Orient, în polis-urile greceºti ºi
la Roma, în unele oraºe-porturi ale Mãrii Mediterane ºi ale Mãrii Nordului, în
întreg Evul Mediu, întruchipând confruntãrile îndelungate dintre apãrãtorii
puterii teocratice ºi promotorii puterii laice. Aceste „asociaþii politice“ incipiente
reprezintã preistoria partidelor moderne, ca agenþi principali ai acþiunii politice.
Pe mãsurã ce societãþile au devenit mai complexe, s-a constituit, a evoluat ºi

s-a extins în varii forme pe suprafaþa planetei „partidul politic, creaþie sociolo-
gicã, istoricã ºi culturalã a societãþii moderne“ (p. 6). Propriu-zis, partidele poli-
tice apar încã în zorii societãþilor moderne în confruntarea liberã de opinii, ima-
ginând soluþii diferite la problema, formulatã acum deschis, a „societãþii bune“,
a „celui mai bun regim“. Partidele au existat — ºi existã — ºi în clandestinitate,
în ilegalitate, fiind uneori chiar tolerate, dar ele nu se pot manifesta pe deplin de-
cât dacã participã în mod direct la competiþia pentru putere din „societãþile des-
chise“ (p. 25).
Dupã cum afirmã Constantin Nica, partidul politic este rezultatul „genetic“ al

civilizaþiei moderne, al sistemului reprezentativ, al constituþionalismului, al in-
stituirii puterii politice laice, al cãrei titular este poporul care îºi exprimã voinþa
prin alegeri periodice, fiind transmisã pe cale paºnicã altui partid care obþine
sprijinul necesar din partea corpului electoral. Prin urmare, partidele politice nu
sunt „anomalii“ ale universului politic, ci elemente indispensabile ale sale, în
mãsura în care respectã „regulile jocului“ — principiile constituþionale, dreptu-
rile ºi libertãþile cetãþeneºti, instituþiile fundamentale ale întregului sistem socie-
tal modern.
În prima parte a secolului al XX-lea, elaborãrile teoretice cele mai reprezen-

tative au formulat concluzii mai curând critice cu privire la activitatea partidelor
politice, relevând tendinþele lor „oligarhice“ inerente, „elitiste“ sau dominaþia
excesivã a liderilor „charismatici“ etc. Totuºi, aratã autorul, în ciuda acestei per-
spective preponderent sceptice cu privire la rolul social al partidelor politice,
„experienþe politice din sec al XX-lea atestã cã în þãri cu economii performante,
cu nivel ridicat de viaþã a populaþiei — din Europa, din America de Nord, din
Australia, Noua Zeelandã º.a. — libertatea/democraþia ºi prezenþa partidelor se
presupun ºi se susþin reciproc“ (p. 29).
Din a doua jumãtate a secolului al XX-lea ºi pânã astãzi s-a dezvoltat o subdi-

viziune de sine stãtãtoare a ºtiinþei politice, o ramurã distinctã de cunoaºtere
empiricã ºi de evaluare politicã, juridicã, axiologicã ºi eticã — stasiologia —,
care studiazã morfologia, mecanismele de funcþionare ºi dinamica istoricã a
partidelor, considerate drept componentre fireºti ale sferei politice democratice.
„Dezvoltarea ºtiinþei partidelor politice (nu am putea sã o denumim stasiolo-
gie?) va conduce fãrã îndoialã— anunþa Maurice Duverger în anul 1951 — la
revizuirea multora dintre schemele precedente“ (s.a.) (p. 29). Stasiologia sau
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studiul partidelor, ca domeniu fundamental de analizã în ºtiinþele politice —
identificã tipologic partidele ºi sistemele de partide pe care acestea le alcãtuiesc,
clasificã formele de manifestare ale partidelor ca „fenomene esenþiale ºi defi-
nitorii ale acþiunii politice în sistemul social modern, complex, dinamic, înteme-
iat pe interacþiuni permanente între cetãþeni ºi instituþiile politice“ (s.a.) (p. 30).
Potrivit unei definiþii-standard, datoratã lui Joseph LaPalombara ºi Myron

Weimer ºi analizatã pe larg de Constantin Nica, existã patru criterii principale de
identificare ºi caracterizare a partidului politic: 1) continuitate în organizare, ast-
fel încât supravieþuirea partidului nu este dependentã de existenþa anumitor li-
deri; 2) organizaþia de partid se manifestã permanent, inclusiv la nivel local, prin
sisteme de comunicaþii ºi relaþii regulate între organizaþiile locale ºi organizaþia
centralã; 3) determinarea liderilor locali ºi naþionali de a obþine ºi a pãstra, singuri
sau în coaliþii cu alte forþe politice, puterea de decizie, nu doar capacitatea de a
influenþa exercitarea puterii; 4) preocuparea permanentã a organizaþiei de a-ºi
cãuta adepþi în alegeri ºi de a-ºi asigura, în orice mod, sprijinul popular (p. 330).
Dintr-o asemenea perspectivã, apreciazã autorul, partidul politic existã pro-

priu-zis în spaþiile politice ºi culturale ale Europei ºi Americii de Nord, ale Ame-
ricii Latine ºi Japoniei. Existenþa sa este inseparabilã de statul-naþiune modern,
de sistemul reprezentativ ºi de participarea politicã de masã. În celelalte societãþi
din Asia ºi mai ales din Africa naþiunea modernã este încã în curs de constituire,
limba naþionalã, ca limbã literarã, de asemenea, iar forþele socio-culturale noi nu
au substituit „comunitãþile parohiale“ de clan ºi de trib.
Partidul politic modern — ca „univers uman organizat“ — care influenþeazã

în mod decisiv vieþile cetãþenilor la nivel personal, naþional ºi chiar mondial —
este o „instituþie dinamicã“, conchide Constantin Nica. Trãsãturile sale defi-
nitorii sunt supuse schimbãrii, adaptãrii permanente la mediul politic ºi cultural.
Tipologia partidelor ºi a sistemelor de partide rãmâne însã inseparabilã de cele-
lale concepte-cheie din ºtiinþele politice precum acelea de stat, putere, demo-
craþie, legitimitate º.a. — probleme fundamentale care vor fi abordate în volu-
mele urmãtoare, anunþã autorul, cãruia îi urãm succes în aceastã laborioasã între-
prindere ºtiinþificã.

VOCAÞIA SINTEZEI

LORENA PÃVÃLAN STUPARU

Specialist în istoria liberalismului, sisteme politice ºi doctrine politice, Con-
stantin Nica aduce o nouã contribuþie teoreticã majorã în domeniul ºtiinþelor po-
litice prin lucrarea Sisteme de partide contemporane, purtând încã din titlu am-
prenta marilor sinteze ºi a atitudinii deopotrivã receptive ºi reflexive, convertite
în replicã intelectualã la realitatea politicã imediatã.
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Modelând teoretic, vorbind în termenii unei înalte teorii despre organizaþii
atât de practice ºi active precum partidele, intelectualul ºi în speþã specialistul în
ºtiinþe politice nu numai cã reface traseul raþional-istoric al apariþiei ºi evoluþiei
fenomenului politic respectiv, dar aratã totodatã ºi cum ar trebui sã aparã acesta
pentru ca sistemul sã tindã într-adevãr spre binele general — chiar dacã prin
definiþie partidul trimite la conºtientizarea, apãrarea ºi promovarea intereselor
unui anumit grup, la lupta pentru a dobândi o putere mai mare care sã-i permitã
dãinuirea ºi perpetuarea acestora, ºi eventual sã aducã pe toatã lumea sub oblã-
duirea sa (totalitarismele dintotdeauna).
Dar înainte de aceasta, sau tocmai în acest scop, pentru a înþelege prezentul,

pentru a-i intui specificul ºi perspectivele ºi pentru a-l conceptualiza adecvat, în
conformitate cu metodologia de ultimã orã, este utilã retrospectiva care asigurã
temeiurile culturale necesare explicaþiilor fenomenelor politice la care participã
ºi partidele, iar Constantin Nica reuºeºte o impresionantã sistematizare în acest
sens.
Încã din «Introducere», autorul precizeazã cã „Existenþa, activitatea, meta-

morfozele ºi epuizarea funcþionalã a grupãrilor politice istorice, pe de o parte,
geneza ºi evoluþia partidelor, pe de altã parte, au declanºat ºi întreþinut interesul
ºi atenþia specialiºtilor din variate domenii — precum ºtiinþele politice, socio-
logie º.a. — faþã de aceastã problematicã“ (p. 6); ceea ce impune abordarea ºi
interpretarea temei „dintr-o perspectivã personalã, plasatã în dialog ºi în con-
fruntãri cu punctele de vedere exprimate în ºtiinþele politice“, potrivit perspec-
tivelor teoretico-metodologice, a conceptelor ºi explicaþiilor analizelor de refe-
rinþã din politologia occidentalã, vest-europeanã ºi nord-americanã. Dintre ele
privilegiate sunt în aceastã carte: demersul istorico-genetic, utilizând datele an-
tropologiei politice; abordarea de tip structuralist; abordarea structural-funcþio-
nalistã; analiza sistemicã; demersul acþionalist; demersul de tip organizaþional;
demersul de tip behaviorist; cercetarea complexã a comportamentului politic;
metodele matematice de analizã cantitativã ºi calitativã a proceselor; analiza de
conþinut a programelor ºi documentelor; comparativismul, abordãri asupra tran-
ziþiilor de la socialism la capitalism sau de la „societãþi arhaice“ la „societãþi
dinamice“ (pp. 32; 33). Aceste instrumente îi permit autorului sã observe cã dacã
„partidul a apãrut ºi s-a impus ca grupare extralegalã, de regulã organizatã, de
oameni liberi, ca instituþie nestatalã preocupatã statornic sã exercite ori sã in-
fluenþeze puterea din perspectiva unui obiectiv determinat, sprijinindu-se pe un
suport cât mai larg din partea corpului social“ — partidele moderne înceteazã sã
mai fie percepute (atât de cãtre putere, cât ºi de cãtre observatori) drept „ano-
malii“ ale universului politic. ªi aceasta deoarece „partidul a debutat ºi s-a con-
sacrat ca agent intermediar menit sã acopere vidul ce exista între grupãrile uma-
ne ºi comunitãþile sociale cu drepturi politice“, pe când „Partidul politic modern
— rezultat genetic ºi cauzal al modernitãþii civilizaþiei, al întemeierii ºi consa-
crãrii sistemului reprezentativ, al constituþionalismului, al esenþei noi a puterii
politice, eminamente laice, al cãrei titular este poporul, ce îºi exprimã voinþa prin
alegeri periodice — se legitimeazã prin preluarea puterii prin competiþie liberã
ºi prin transmiterea ei pe cale paºnicã altui agent ori de câte ori pierde suportul
necesar din partea corpului electoral“ (pp. 24; 25).
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Toate acestea sunt analizate cu acribie în Partea I, cu titlul generic „Mo-
dernitate ºi modernizare, democraþie ºi pluralism politic“. Capitolul I al acestei
prime pãrþi a volumului, „Modernitatea ºi modernizarea civilizaþiei — Conþinut
ºi procesualitate“, se referã, în subcapitolele „Modernitatea — concept funda-
mental în ºtiinþele politice“, respectiv „Modernizarea civilizaþiei — proces atot-
cuprinzãtor cu tendinþe spre universalitate“ la mutaþiile tehnice ºi istorice,
sintetizate în teoriile sociale din secolul al XVI-lea pânã în prezent, la credinþa
în ideea de progres pe care o presupune aceastã paradigmã. Finalmente, consi-
derã autorul, aflatã în legãturã procesualã cu tranziþiile, „esenþa modernitãþii —
redatã de conþinutul ºi trãsãturile modernizãrii — este ºi rãmâne aceea de amplu
proces istoric, ce tinde sã instituie relaþii de o anumitã concordanþã între «op-
timul uman» ºi «optimul economic», sã reducã starea de tensiune dintre real ºi
ideal, adicã dintre posibilitãþile societãþii de a satisface cerinþe motivate, rezo-
nabile ale corpului social, încât sã se bucure de o existenþã mai confortabilã, pe
de o parte, ºi capacitatea societãþii de a realiza performanþe productive, bunuri,
servicii culturale, educative, pe de altã parte“ (p. 76).
Capitolul al II-lea, „Democraþia reprezentativã parlamentarã — esenþã a mo-

dernitãþii politice“, trateazã în subcapitole riguros delimitate subiecte precum:
„Democratizarea — cale inevitabilã de înfãptuire a modernitãþii politice“;
„Principii de funcþionare a democraþiei moderne“; „Suveranitatea“; „Reprezen-
tativitatea ºi legitimarea“; „Separaþia puterilor în stat“; „Democraþia reprezen-
tativ-parlamentarã ºi pluralistã — modelul clasic al modernitãþii politice“, su-
bliniind cã: „Sistemul politic modern, de tip occidental, îºi asumã ca finalitate
libertatea naþiunii, macrocomunitate umanã specificã lumii postmedievale, în
Europa, libertatea poporului, macrocomunitate umanã specificã Americilor“, iar
„ordinea politicã nouã — ce este inseparabilã ºi de destinul oamenilor ca indivi-
dualitãþi — presupune ºi proclamarea, apoi garantarea de libertãþi civile ºi poli-
tice pentru cetãþeni, deci condiþii de egalitate juridicã ºi politicã pentru aceºtia,
eliminarea discriminãrilor legate de apartenenþa socialã sau de naºtere, de ori-
gine etnicã, de limbã maternã, de apartenenþã religioasã“ (p. 128).
În Partea a doua a volumului, „Geneza partidelor ºi factori ai structurãrii par-

tidismului“, autorul discutã pe larg, în Capitolul al III –lea, „Geneza partidelor
moderne“. Aici cercetãtorul are în vedere, în subcapitole separate, „Geneza par-
tidelor în societãþi occidentale“, cât ºi „Geneza ºi consacrarea partidelor în alte
zone ale lumii“. În Capitolul al IV-lea, inclus în a doua parte a volumului, sunt
analizaþi „Factori ai structurãrii partidelor“, þinând de „Mediul social-istoric“ ºi
de „impactul forþelor socioculturale“, de „Factori politico-juridico-tehnici“ ºi de
„impactul sistemelor electorale“, de „Mijloacele moderne de comunicaþie“. Sunt
menþionate cvasitotalitatea formulelor prin care s-au constituit ºi structurat
partidele moderne începând cu secolulal XVII-lea, pânã în secolul XX, fãrã a fi
neglijate fenomenele premoderne, apelându-se la autori de referinþã în domeniu,
precum Maurice Duverger, Robert Fawtier, Henri Hauser, Daniel Mornet,
Georges E. Lavau, Olivier Duhamel, Paul Laffite, Seymour Martin Lipset. Cum
„evoluþia ºi profilul partidismului din orice þarã sunt surprinse inexact ºi incom-
plet de modelele explicative regionale“, Constantin Nica evidenþiazã influenþa
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factorilor social-istorici la nivelul dinamicii pluralismului de partide din Anglia,
Franþa, Belgia, Italia — ºi nu putem decât sã regretãm faptul cã spaþiul restrâns
al unei prezentãri de carte nu ne îngãduie sã trecem în revistã toate aceste nuan-
þãri, clarificãri ºi sintetizãri cum ar fi, de exemplu, cea referitoare la sistemul de
partide din Franþa: „Partidele politice din Franþa — structurate în cele trei mari
familii: «dreptele», «centrele» ºi «stângile» — conferã originalitate sistemului
politic al Franþei moderne/contemporane. Acestea se deosebesc de partidele din
alte þãri din zona occidentalã, deoarece ori de câte ori anumite structuri organiza-
torice eºueazã, ele se recompun cu altã titulaturã în cadrul tendinþei politice din
care s-au întemeiat. Totodatã, se disting de partidele din Marea Britanie, Belgia,
Olanda º.a., întrucât sunt marcate de o anumitã fragilitate, ce decurge din incapa-
citatea de a-ºi asigura coeziunea internã, disciplina ºi perseverenþa ce caracteri-
zeazã, de regulã, partidele moderne“ (p. 204).
Partea a treia a volumului abordeazã partidul politic din perspective concep-

tuale ºi doctrinare. Astfel, capitolul al V-lea — „Partidul politic – agent al mo-
bilizãrii ºi al competiþiei politice în societãþile democratice“ trimite în primul
rând, în capitolul omonim la „Debuturile investigaþiilor — antinomia dintre par-
tide ºi «voinþa suveranã» teoretizatã de Thomas Hobbes, Benedict Spinoza ºi
John Locke“, apoi la „Partidul, agent ºi simbol al democraþiei — contribuþii ex-
puse de Lord Bolingbroke, Ch.-L. Montesquieu, J.-J. Rousseau, David Hume,
Edmund Burke“, la „Gândirea reprezentanþilor Revoluþiei franceze despre partid
— Siéyès, Condorcet, Mirabeau“, la „Perspective teoretice din secolul al XIX-
lea — Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, Johann Kaspar Bluntschli“, la
„Demersuri din prima parte a secolului al XX-lea — Moïsei Ostrogorski, Ro-
berto Michels, James Bryce, Max Weber“, precum ºi la „Conceptualizãri con-
temporane — Maurice Duverger, Sigmund Neumann, Joseph LaPalombara —
Myron Weiner, Jean ºi Monica Charlot“.
În capitolul al VI-lea din aceastã ultimã parte a primului volum consacrat de

Constantin Nica sistemelor de partide contemporane sunt prezentate rezultatele
cercetãrii „Partidului de clasã — agent «antisistem» în democraþiile moderne“,
prin exemplele „«Partidul clasei muncitoare» — proiectul teoretic elaborat de
K. Marx ºi Fr. Engels“ ºi „«Partidul de tip nou» — doctrina lui V. I. Lenin“.
Criteriile expuse de Joseph LaPalombra ºi MyronWeiner, în lucrarea de refe-

rinþã The Origin and Development of Political Parties, îi permit lui Constantin
Nica câteva reflecþii, dintre care ne oprim la urmãtoarea: „În primul rând, parti-
dul este o creaþie istoricã ºi sociologicã a sistemelor politice în curs de moder-
nizare ºi moderne. Partidul este instituþie preeminentã în sistemele reprezentativ-
pluraliste, dar acesta a fost — în secolul al XX-lea — ºi punctul de sprijin al sis-
temelor totalitare europene sau al sistemelor politice africane (…) se cuvine sã
reþinem cã (…) partidul s-a impus în viziunea forþelor sociale ca simbolul mo-
dernitãþii în politicã“ (p. 331).
În opinia autorului exprimatã în „Consideraþiile“ care încheie acest volum,

fiecare generaþie este nevoitã sã revinã ºi sã-ºi elaboreze propriile-i clarificãri
teoretice, pe de o parte, deoarece „Partidul modern — ca univers organizat, cu
roluri hotãrâtoare în sistemele politice contemporane, cu influenþe la nivelurile

114 CÃRÞI ÎN DEZBATERE 7



personale, naþional ºi mondial — ni se înfãþiºeazã ca instituþie dinamicã. Trãsãtu-
rile sale definitorii se adapteazã, unele alternabile se eliminã, dispar, iar altele
noi se impun“; ºi, pe de altã parte, deoarece: „Conceptul de partid modern in-
fluenþeazã tipologia partidelor, tipologia sistemelor de partide“ ºi „se regãseºte
în conþinutul ºi semnificaþia multor concepte-cheie din ºtiinþele politice, precum
stat, putere, democraþie, legitimitate º.a., care, la rândul lor, trebuie redefinite în
lumina realitãþilor proprii fiecãrei etape de dezvoltare socialã“ (p. 385) — ceea
ce subliniazã, dacã mai era nevoie, importanþa teoreticã ºi practicã a acestui de-
mers.
Acest amplu volum va fi continuat de Constantin Nica în anii urmãtori cu cer-

cetãrile din cadrul proiectului vizând urmãtoarele aspecte: Dinamica sistemelor
de partide din Occident (volumul al II-lea); Dinamica sistemelor de partide din
þãri latino-americane ºi afroasiatice (volumul al III-lea); Dinamica sistemelor
de partide din Europa Centralã, din Comunitatea Statelor Independente ºi din
România (volumul al IV-lea); Sisteme de partide ºi sisteme electorale „(subiect
de rezervã, dacã nu va fi tratat în structura volumelor anunþate)“.
În final nu ne revine decât sã ne declarãm admiraþia pentru capacitatea inte-

lectualã investitã în acest proiect de cercetare individualã, pe care îl vom urmãri
cu toatã atenþia pânã la finalizare.
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SOLITUDINEA GÂNDITORULUI LIBER

LORENA PÃVÃLAN STUPARU

Publicat de curând la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Interna-
þionale ºi având ca subtitlu «Libertatem philosopandi», primul volum al lucrãrii
consacrate de Gabriela Tãnãsescu concepþiei lui Spinoza despre raþiune ºi liber-
tate este un demers intelectual unic în peisajul editorial ºi publicistic românesc,
iar prin seriozitatea ºi complexitatea abordãrii se situeazã cu demnitate în rândul
lucrãrilor de anvergurã ce trateazã subiectul. De la metoda ºi viziunea proprii,
pânã la aparatul bibliografic copleºitor ºi problematica înfãþiºatã ce contureazã
o epocã cu toate miºcãrile de idei politice, de la noutatea informaþiilor ºi ineditul
interpretãrilor, pânã la pasiunea manifestã a autoarei pentru tema ce strãbate fie-
care filã într-o tonalitate sobrã (ºi, prin aceasta, cu atât mai convingãtoare) —
totul concureazã la reuºita acestui volum pe care cu greu îl poþi lãsa din mânã,
iar dacã la un moment dat trebuie sã faci acest lucru, abia aºtepþi volumul al II-lea.
Chiar modul de împãrþire a materiei studiate impune prin seriozitate ºi resti-

tuie atmosfera marii culturi în care îºi aflã întemeierea ºi ºtiinþa politicã. Astfel,
ca „rezultat neaºteptat al unui studiu dedicat în urmã cu câþiva ani gândirii po-
litice a lui Spinoza ºi circumscris istoriei ideilor politice moderne“ , dupã cum

GABRIELA TÃNÃSESCU

SPINOZA:
RAÞIUNE ªI LIBERTATE.

LIBERTATEM PHILOSOPHANDI

Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2010,
233 pp.
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mãrturiseºte autoarea încã din primele rânduri ale prefeþei, lucrarea reprezintã
totodatã ºi o parte a cercetãrii consecvente a operei lui Spinoza, în vederea re-
dactãrii tezei de doctorat susþinutã de GabrielaTãnãsescu la Facultatea de Filoso-
fie a Universitãþii din Bucureºti, axatã pe „conceptul de libertate subsumat «ra-
þionalismului integral» spinozian ºi teoriei conversiunii mentale a ordinii natu-
rale“ (p. 9).
Decurgând din principiul prezentat ca „Argumentum“, ºi anume chiar „Liber-

tatem Philosophandi“, autoarea dezvoltã în cuprinsul lucrãrii aspecte care pri-
vesc atât filiaþiile ideatice ale controversatului filosof, cât ºi personalitatea aces-
tuia ºi viziunea lui despre „eliberarea filosofiei“ ºi impunerea raþiunii atât ca
principiu de gândire, cât ºi ca valoare de viaþã, ceea ce are implicaþii atât în
planul despãrþirii religiei de filosofie, cât ºi în acela al meditaþiei ºi acþiunii po-
litice. Toate acestea pun în luminã valoarea teoreticã a Tratatului teologico-poli-
tic, fundamentat pe libertatea de filosofare, vizând „reducerea influenþei religiei
în viaþa publicã ºi înlocuirea rolului jucat de religie prin cel al unei filosofii
eliberate care însemna implicit afirmarea libertãþii de conºtiinþã ºi a celei de
exprimare“ (p. 12). Ideea pe care o desfãºoarã Spinoza în Tratat este atât de re-
voluþionarã deoarece, aºa cum cum explicã Gabriela Tãnãsescu în subcapitolul
„Philosophia Christi“ din capitolul „1. Spinoza, Praecursoris et Contemporalis“,
„Cu un secol înaintea apariþiei operei lui Spinoza, necredinþa era aproape impo-
sibil de imaginat. Viaþa privatã, publicã ºi profesionalã a individului se desfãºura
într-un climat creºtin, dupã cum întregul univers intelectual al individului era
condiþionat de religie sub aspectul practicilor ºi al obligaþiilor“ (p. 15). Astfel,
citit în acest context, Spinoza ne apare ca un precursor al liberalismului, cel puþin
ca Weltanschauung, dacã nu ca doctrinã filosofico-politicã articulatã expres în
acest scop.
Dacã pentru Luther „libertatea conºtiinþei“ însemna „libertatea interioarã“ ºi

fãcea parte dintre mijloacele de reformare a Bisericii ºi nu din acelea de eliberare
de credinþã, dacã pentru Erasmus „Philosophia Christi“, ca filosofie religioasã,
urmãrea sinteza „spiritual-religioasã, irenistã ºi politicã“ dintre „Atena ºi Ierusa-
lim“, dacã înaintea acestora Marsilio Ficino ºi Pico della Mirandola descoperi-
serã „divinitatea ascunsã în om“ ºi capacitatea omului de a-ºi defini condiþia prin
actul liber al gândirii — la Spinoza („descendent direct al miºcãrii liberale din
filosofia olandezã“ (cf. Lewis Samuel Feuer), aratã Gabriela Tãnãsescu, „anti-
dogmatismul a generat o criticã devastatoare a Bibliei nu doar prin intermediul
exegezei filosofice, ci ºi al interpretãrii istorice, lingvistice, ºi, aº spune, chiar
psiho-critice, în intenþia de a submina ºi anihila autoritatea ei“ (p. 22). Cu toate
acestea, mesajul universalist al lui Erasmus a avut ecou în gândirea lui Spinoza,
precum ºi în mediul creºtin de provenienþã iudaicã“ (cf. exegetului spinozian
Yirmizahu Yovel) datoritã „semnificaþiei spirituale mai adânci pe care o identi-
ficau în noua lor religie cei nevoiþi sã se converteascã ori cei nãscuþi într-o religie
nouã în familia lor, ca o conºtiinþã vie ºi o conºtientizare a credinþei, dincolo de
manifestarea externã a cultului ºi de instituþiile religioase“ (p. 25).
Pentru a-ºi duce pânã la capãt raþionalismul integral, aflãm pe parcursul lec-

turii, ateismul lui Spinoza este disimulat prin atitudinea criticistã a despãrþirii fi-
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losofiei de religie. Acest aspect este tratat în subcapitolul „Ambigue loqui versus
logica equina“, unde autoarea aduce în discuþie „tehnica specificã de scriere“
pentru exprimarea stãrii de necredinþã, „arta de a ocoli termenii riscanþi“ ce des-
chide largi posibilitãþi exegetice cu privire la mesaj. „Spinoza, îndeosebi prin
conceptul sãu de Dumnezeu din Etica, dar ºi prin argumentul posibilitãþii «evi-
dentei» cunoaºteri a lui Dumnezeu, adicã a «adevãrului», doar prin filosofie, din
Tratatul teologico-politic, care au stat în principal pentru teza imanentismului
Substanþei sau a cauzei imanente a tuturor lucrurilor ºi pentru perfecþiunea
intelectului — ca esenþã a actualizãrii lui Dumnezeu în ºi prin «modurile» gân-
dirii sau ale minþii umane —, s-a înscris în aceastã paradigmã a disimulãrii, ca-
muflând respingerea explicitã a lui Dumnezeu transcendent.“ (pp. 32-33) Acest
ultim compromis (refuzul, ascuns în limbajul ambiguu, lui Dumnezeu transcen-
dent) era „preþul imposibil“ — considerã autoarea în „Vis cogitationis“ din
primul capitol — care trebuia plãtit emancipãrii politice: „Din punctul meu de
vedere, recursul la credo-ul raþional ºi la religiozitatea filosoficã, care l-au inspi-
rat pe Spinoza, a fost, fie ºi parþial, în secolul al XVI-lea reflexul abandonãrii
unei teologii aflate în disputã ºi al unei Biserici sfâºiate de excese schismatice ºi
contrareformiste ºi, totodatã, al apropierii de o filosofie care prin raþiune cãuta
sã selecteze ºi sã ordoneze ceea ce putea concura la constituirea unei ordini spi-
rituale ireniste, adecvatã civic ºi politic unei lumi ce cãuta sã-ºi accepte înnoi-
rea“ (p. 45).
Or, înnoirea lumii vieþii în care era antrenatã inclusiv ordinea politicã nu pu-

tea veni decât din zona gândirii libere într-un secol în care se amestecã deopo-
trivã „superstiþiile derutante“, obscurantismul, „bigotismul steril“ ºi spiritul
ºtiinþific, afirmat în impunerea limbajului universal al matematicii („Scientes et
vis conscientiae“). În subcapitolul „Consciscere sibi“ cercetãtoarea trateazã
influenþele scolastice ºi carteziene prezente în opera lui Spinoza, dar ºi pe acelea
venind dinspre adepþii abordãrii raþionaliste a filosofiei evreieºti, ºi anume:
Maimonides, Gersonides, Hasdai Crescas, continuând cu alþi filosofi evrei me-
dievali de inspiraþie heterodoxã, axându-se pe valorile vieþii raþionale ºi a iubirii
intelectuale a lui Dumnezeu (p. 77) ºi accentuând în acelaºi timp laicizarea deo-
potrivã a temelor religiei iudaice ºi creºtine (soluþionatã panteist) care i se dato-
reazã autorului Tratatului teologico-politic. La rândul sãu, demersul lui Spinoza
datoreazã mult literaturii cabaliste ºi zoharice, adicã acelor comentarii asupra
Scripturilor ce urmãresc revelarea „secretelor lui Dumnezeu ºi ale Genezei“ , se-
cretele spiritului uman ºi mai ales „adevãrata legãturã ce þine toate la un loc“ (p.
91) ºi aici Gabriela Tãnãsescu evidenþiazã legãturile subtile realizate de Moshe
Idel între „cabalistul profetic al secolului al XIII-lea ºi filosoful din Amster-
damul secolului al XVII-lea“, cât ºi transpunerea filosoficã a „vechii înþelegeri
religioase evreieºti a imanenþei divine“ (p. 101, „Salva conscientia“ ). Prin sub-
capitolul intitulat „Marranos“ Gabriela Tãnãsescu pune în discuþie interpretãrile
filosofiei spinoziene drept variaþie pe temele culturii marrano, model spiritual ce
ia naºtere în mediile celor convertiþi cu forþa la creºtinism în Spania ºi Portu-
galia, „al «evreilor secreþi» care au menþinut doar un «iudaism spiritualizat, cu
practici minimale»“. Autoarea nu adoptã opinia lui Strauss care nu acordã o im-
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portanþã specialã ºi o valoare operaþionalã „marranismului ca tendinþã intelec-
tualã culminantã a raþionalismului evreiesc“ , „tiparului de viaþã în care identi-
tatea multiplã, condiþiile procesului de identificare spiritualã ºi culturalã ºi crite-
riile de validitate ale adevãrurilor credinþei au fost continuu supuse judecãþilor
raþionale, cu riscuri imense, tragice, pentru cei care au asumat-o“ (p. 122).
Capitolul „2. Spinoza. Baruch/Bento/Benedictus“ poate fi citit ca nucleul

unei monografii în care luxul de amãnunte biografice completeazã imaginea
unei epoci ºi pune în joc explicaþii complexe, pornind de la sursele palpabile ale
atitudinii intelectuale ºi etice, ºi anume de la identitãþi ce se regãsesc în persoana
filosofului: „un evreu în conflict cu propria religie, un membru al comunitãþii
portugheze expatriate înAmsterdam ºi filosoful european dezrãdãcinat care scria
în latinã, limba scolasticã a timpului (...) Spinoza pare fie ca eretic în tradiþia
evreiascã, fie ca produs al identitãþii marrano..., fie ca primul evreu secular“ , iar
acestea, consemneazã Gabriela Tãnãsescu aprecierea lui Biale, ar fi fost probabil
respinse în bloc de acela care „a abjurat orice identitate particularã“ (p. 123).
Aceasta este o temã foarte importantã, iar destinul lui Spinoza, ne sugereazã lu-
crarea dezbãtutã aici, prefigureazã condiþia individului postmodern, filosof sau
nu, aflat el însuºi în dileme identitare în condiþiile în care aderã prin forþa împre-
jurãrilor la mai multe simboluri ºi este membrul mai multor comunitãþi (localã,
naþionalã, europeanã, profesionalã etc.), aflându-se în permanent conflict cu ne-
reprezentativitatea instituþiilor acestora în raport cu interesele lui personale sau
ale colectivitãþii restrânse în care îºi cautã definirea.
Ultimul capitol al lucrãrii, „3. Fidem a philosophia separare“ cu subcapitolele

„Theologia rationalis“; „Pietate et Dei cognitionem“; „Philosophia sive Scientia
sive Ratio“ trateazã pe larg tema separãrii filosofiei de religie, cu implicaþii poli-
tice majore. Cãci presupoziþia Tratatului teologico-politic, „este cã puterea do-
minantã a superstiþiei, afectelor ºi fricii asupra mulþimii — folositã «sub pre-
textul religiei» — împiedicã folosirea capacitãþii de «judecatã liberã»“. Or, „Su-
primarea libertãþii de a judeca ºi a libertãþii de credinþã, adicã a bunului «cel mai
scump ºi cel mai dulce», pune în primejdie evlavia ºi pacea în stat, ca urmare
Spinoza considerã de maximã importanþã relevarea «principalelor prejudecãþi cu
privire la religie» ºi a «prejudecãþilor cu privire la dreptul puterilor supreme»“
(pp. 175-176).
Adept al hermenuticii critice a textelor sfinte (cu ajutorul datelor istorice,

lingvistice ºi biografice), metodã ce îl singularizeazã printre interpreþii consa-
craþi ai iudaismului, creºtinismului, protestantismului, Spinoza are curajul sã
afirme, de pildã, cã „nu toate legile ºi poruncile din Torah sunt divine, aºadar, cã
nu toate au «scop universal ºi valabilitate veºnicã», cã în Scripturã existã legi
divine ºi legi doar ceremoniale“ (p. 23).
Gabriela Tãnãsescu apreciazã deschiderea inovatoare în planul modernitãþii

adusã de „onestitatea“ gândirii lui Spinoza, care în libertatea de a-l cunoaºte pe
Dumnezeu altfel decât prin intermediul tradiþiei, ºi anume prin „amor intelec-
tual“ ºi prin practicarea binelui vede calea de „iluminare personalã“ — la fel de
necesarã vieþii ca ºi „emoþia puternicã ºi silinþa pentru fapte bune“ (p. 214).
Drama lui Spinoza pare aceea a oricãrui individ lipsit de darul credinþei. Dar

spre deosebire de un necredincios oarecare, Spinoza ºi-a problematizat „necre-
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dinþa“ , cel puþin pentru „potenþialii filosofi, destinatari ai mesajului esoteric al
TTP (...) capabili sã înþeleagã afirmaþiile heterodoxe dispuse în locuri diferite ale
lucrãrii ºi în exprimãri contradictorii“ (p. 22, „Concludo argumentum“ ). Altfel
spus, din cãutarea ºi rafinarea argumentelor teologico-filosofice ale imposibiliti-
tãþii personale de a accepta existenþa unei ordini ce depãºeºte, de la un punct, ju-
decata omeneascã — a rezultat o operã ce a antrenat spiritele, pregãtindu-le pen-
tru marile lupte politice moderne ce declarã libertatea ºi demnitatea persoanei
umane ca scopuri. ªi este meritul incontestabil al cãrþii Gabrielei Tãnãsescu de
a face transparentã aceastã atmosferã.

LIBERTATEA FILOSOFIEI

CRISTIAN-ION POPA

Gabriela Tãnãsescu a publicat recent lucrarea intitulatã Spinoza, Raþiune ºi
libertate, vol. I: Libertatem philosophandi (Bucureºti, Editura Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2010, 233 p.), prezentatã de asemenea
de curând drept tezã de doctorat la Facultatea de Filosofie a Universitãþii din
Bucureºti. Cartea este rezultatul reuºit al preocupãrilor sale tenace ºi statornice
legate de domeniul istoriei ideilor moderne, în general, ºi de gândirea filosoficã
ºi politicã a lui Spinoza, în particular.
Argumentele lui Spinoza — figurã controversatã a filosofiei moderne — în

sprijinul guvernãrii democratice ºi al statului ca „unitate raþionalã a indivizilor“
au strãbãtut secolele prin consistenþa ºi profunzimea lor. În Tratatul teologico-
politic, aratã autoarea, Spinoza a întemeiat „statul raþional“, libertatea politicã ºi
toleranþa civicã, adicã „libertatea posibilã în cadrul societãþii“, pe conceptul gân-
dirii filosofice raþionale, libere (p. 9).
Utilizând o bibliografie occidentalã impresionantã prin ea însãºi, autoarea re-

construieºte în mod sistematic statutul pe care „radicalul“ Spinoza l-a atribuit
filosofiei prin „eliberarea“ ºi „autonomizarea“ ei de religie, fãrã a subaprecia
însã influenþa pe care simþirea religioasã a avut-o dintotdeauna ºi pretutindeni
asupra moravurilor vieþii publice. Gabriela Tãnãsescu reconstituie astfel „genea-
logia“ gândirii filosofice a lui Spinoza — „de la Philosophia Christi ºi religio-
zitatea filosoficã, la teologia raþionalistã ºi filosofia raþionalistã, trecând prin
filosofia iudaicã ºi cabalisticã“ (p. 10) — descriind cu o admirabilã minuþie ºi
forþã de evocare întreg contexul teoretic, cultural ºi chiar biografic care a fãcut-
o posibilã. Al doilea volum anunþat va trata conceptul de libertate dezvoltat de
Spinoza în metafizica sa naturalistã, în teoria cunoaºterii ºi în Etica sa, aºezând
în mod îndreptãþit pe acest filosof „între creatorii marilor documente ale Ilumi-
nismului“ (p. 10).
Separarea filosofiei de religie, preconizatã ºi realizatã în plan teoretic de Spi-

noza, în ceea ce priveºte ansamblul preceptelor lor fundamentale despre „viaþa
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bunã“, individualã ºi colectivã, este consideratã ºi astãzi „miezul“ sau „nervul“
civilizaþiei occidentale întrucât descrie „tensiunea“ dintre cele douã surse princi-
pale ale spiritualitãþii ei. Totodatã, apreciazã autoarea în acord cu Leo Strauss,
unul dintre cei mai prestigioºi comentatori ai lui Spinoza, raþionalismul filosofic
spinozian, care a asumat pe Dumnezeu ca „frumuseþe a universului“, reprezintã
unul dintre cele mai dramatice episoade din istoria filosofiei, deosebit de fecund
însã prin magnitudinea multisecularã a dezbaterilor pe care le-a provocat, de-
monstrând, ºi în acest mod, „vitalitatea civilizaþiei occidentale“ (p. 12).
În Tratatul teologico-politic, Spinoza a criticat sever „prejudecãþile teolo-

gice“, vizând reducerea influenþei religiei în viaþa publicã în favoarea filosofiei
practicate în mod liber, înþeleasã ca sursã a drepturilor sau libertãþilor fundamen-
tale de gândire, de conºtiinþã ºi de exprimare. În mod evident, raþiunile ultime
ale criticii spinoziene a religiei sunt politice, în sensul cel mai genuin al acestui
termen, întrucât în chiar lungul titlu al Tratatului sãu stipuleazã cã „libertatea de
a filosofa nu numai cã poate fi îngãduitã fãrã a se primejdui pietatea ºi pacea
în stat, dar cã ea nu poate fi suprimatã decât odatã cu pacea statului ºi cu pie-
tatea însãºi“.
Cartea Gabrielei Tãnãsescu prezintã ºi evalueazã demersul filosofic spino-

zian pornind de la descrierea cuprinzãtoare a surselor sale majore de inspiraþie:
reflecþia „înnoitoare“ a secolelor XVI-XVII, gândirea iudaicã tradiþionalã, pre-
cum ºi reflecþia de sorginte marrano, libertatem philosophandi spinozianã apã-
rând drept „punctul culminant“ al unei întregi evoluþii a „cugetãrii libere“ (p. 13).
Ea descrie încercãrile de înnoire teologicã ale Bisericii prin Philosophia Christi,
prin gândirea lui Erasmus, prin Reforma lui Luther ºi prin gândirea marrano a
lui Uriel da Costa ºi Isaac de La Peyrére. „Cu un secol înaintea apariþiei operei
lui Spinoza, necredinþa era aproape imposibil de imaginat. Viaþa privatã, publicã
ºi profesionalã a individului se desfãºura într-un climat creºtin, dupã cum între-
gul univers intelectual al individului era condiþionat de religie sub aspectul prac-
ticilor ºi al obligaþiilor“ (p. 15). Philosophia Christi promovatã de Erasmus „do-
rea“ însã deopotrivã Atena ºi Ierusalimul. „În scrierile sale“, aratã autoarea,
„Erasmus a pledat pentru þelurile umane autentice, pentru evitarea conflictelor ºi
a rãzboaielor, pentru nobleþea concilierii, pentru o Europã unitã care sã depã-
ºeascã naþionalismele, rãzboaiele religioase ºi egoista «raþiune de stat», pentru
un creºtinism evanghelic lipsit de formalism, ipocrizie ºi fariseism“ (p. 19). Tot
astfel, „libertatea conºtiinþei“ ºi „lectura personalã a Bibliei“ promovate de Lu-
ther au pregãtit terenul pentru raþionalismul critic, în primul rând în modul de în-
þelegere a textelor religioase.
Într-un mod mai general, în Tratatul teologico-politic, Spinoza a „înlocuit“

modelul dominant de înþelegere a religiei ºi a raporturilor sale cu filosofia cu
unul total diferit, chiar în raport cu „noua filosofie“ a timpului sãu, care identi-
fica filosofia cu ºtiinþa înþeleasã, în manierã descartianã, drept cunoaºtere mate-
maticã, certã. Separând filosofia de religie, argumenteazã autoarea, Spinoza a
desãvârºit „înfrângerea scolasticii“, eliberând filosofia de condiþia de a se afla
„în serviciul“ teologiei creºtine, în contrast cu majoritatea contemporanilor care
cãutau, cel mult, o cale „convenabilã“ de coexistenþã a teologiei cu filosofia, evi-
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tând sã recunoascã în teologie o „piedicã“ în calea dezvoltãrii gândirii filosofice
libere. În acord cu Leo Strauss, raþionalismul modern al secolului al XVII-lea era
îndreptãþit sã identifice filosofia cu ºtiinþa graþie succeselor sale uluitoare, care
au întãrit convingerea în „perfecþiunea înþelegerii naturale a lumii de cãtre om“
(p. 205). Considerând „ºtiinþa“ drept standard normativ ºi cognitiv ultim, pre-
cum a fost teologia în Evul Mediu, filosofia deprecia acum orice cunoaºtere „ne-
ºtiinþificã“. Aceastã perspectivã filosoficã se aflã, bineînþeles, în strânsã legãturã
cu „antropocentrismul“ întregii gândiri moderne, în contrast cu „teocentrismul“
gândirii medievale ºi, în egalã mãsurã, cu „cosmocentrismul“ gândirii antice.
Aceastã propensiune accentuat antropocentricã a filosofiei, încã lipsitã de autori-
tatea ºtiinþei, exprima însã „conºtiinþa ... ºtiinþei moderne“, celebrând vocaþia
omului de a cunoaºte aºa cum este ea lumea în care trãieºte, liber de „supunerea“
ºi „iubirea obedientã“ cerute de teologie.
Autoarea prezintã ºi previne în acelaºi timp asupra încercãrilor, adesea super-

ficiale, de „valorificare“ sau „resemnificare“ a filosofiei lui Spinoza în acord cu
exigenþele normative ale societãþilor liberale, laice, ale timpului nostru. Acestea,
afirmã Gabriela Tãnãsescu, „dovedesc, din punctul meu de vedere, eludarea în-
tregii încãrcãturi teologice ºi religioase biblice a civilizaþiei occidentale în raþio-
nalismul modern, lãsând interogaþiile asupra «problemei ultime» ºi «de rezisten-
þã» nerezolvate ºi nerezolvabile, a transcendenþei ºi a condiþiei omului în raport
cu divinitatea“ (p. 211).
Ce rãmâne „sublim“ în întreg edificiul teoretic spinozian „vãduvit de trans-

cendenþã“ este, dupã aprecierea autoarei, atribuirea libertãþii „eternitãþii minþii“,
ideea enunþatã în Tratatul teologico-politic ºi dezvoltatã în Etica. „Cred cã Spi-
noza a înlocuit prin aceasta transcendenþa divinã cu eternitatea existenþei Totu-
lui, cu eternitatea gândirii Totalitãþii ca imuabilitate, necesitate ºi legitate ºi cu
posibilitatea transpunerii umane în condiþia existenþei necesare totalizante“ (p.
211). În acord cu Brayton Polka, „eternizarea minþii“, exprimând totodatã „dra-
gostea intelectualã de Dumnezeu“, instituie etica, un domeniu de sine stãtãtor,
care, prin regula de aur a iubirii aproapelui, a preceptelor caritãþii ºi dreptãþii,
constituie „baza raþionalã nu doar a hermeneuticii biblice, ci, de asemenea, a vie-
þii publice ºi a practicii etice în statul civil democratic. În demonstrarea faptului
cã teologia biblicã este în mod fundamental democraticã ºi cã principiile ei de
caritate ºi dreptate pentru toþi constituie adevãrata autoritate suveranã, care este
în acelaºi timp eticã ºi politicã, individualã ºi comunitarã, Spinoza ne aratã cã nu
putem concepe modernitatea în afara Bibliei (sau dincolo de Biblie) ºi cã nu pu-
tem concepe Biblia în afara modernitãþii (sau fãrã modernitate)“ (p. 212).
Prin toate aceste idei ºi nuanþe, analize ºi situãri laborioase ale filosofiei lui

Spinoza în contextul sãu propriu, sugerate doar extrem de sumar aici, prin apara-
tul biobibliografic ºi critic impresionant pus în joc, cartea Gabrielei Tãnãsescu
se recomandã ea însãºi tuturor celor interesaþi de istoria ideilor moderne, în
general, ºi mai cu seamã de strãdaniile, nu de puþine ori dramatice dar întot-
deauna exemplare, ale filosofiei moderne timpurii de a deveni de sine stãtãtoare,
învãþând sã convieþuiascã cu teologia, precum cu toate celelalte preocupãri emi-
nente ale spiritului uman.
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