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NOTE DE LECTURA / RECENZ I I
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La Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Rela-
þii Internaþionale al Academiei Române a vãzut lumi-
na tiparului un volum colectiv, coordonat de Dan
Dungaciu ºi Sanda Cincã, pe o temã care, deºi nu
pare a preocupa direct publicul larg, este de o actua-
litate stringentã: NATO post-Lisabona ºi provocãrile
regionale. Ne-am obiºnuit sã considerãm geopolitica
drept o ºtiinþã „cu probleme“, care fie face parte din
corpusul strategiilor militare clasice vinovate de ten-
siunile globale, fie nu este de interes pentru viaþa co-
tidianã a omului de rând, preocupat de grijile domes-
tice. Mai mult decât atât, specialiºtii domeniului tind
sã acopere ideea de geopoliticã cu cea de relaþii inter-
naþionale, care are un trecut mai puþin încãrcat de
semnificaþii belicoase ºi pare mult mai adecvatã ac-
tualului context global, în care accentul pare sã cadã
pe ideea de cooperare de tip reþea (în sensul lui Ma-
nuel Castells) la nivel planetar ºi mai puþin pe para-
digma clasicã, conflictualistã adesea, a geopoliticii.
Dar, cu aceste delimitãri conceptuale, tensiunile din
cadrul sistemului internaþional nu au dispãrut, iar
„sfârºitul istoriei“ pare mai îndepãrtat ca oricând.

Volumul de faþã este, prin conþinut, un început de
avertisment cã, dincolo de toatã retorica pacifistã, de
tip cooperare ºi negociere, ºi de efortul real de aducere
a ei la realitate, relaþiile internaþionale sunt încãrcate
de un potenþial conflictual specific fiecãrei etape isto-
rice, cãreia statele ºi organismele internaþionale, de
genul NATO sau UE, trebuie sã le gãseascã rezolvãri
în timp real.

Cartea este ambiþioasã ca proiect de cercetare,
devreme ce problematica studiatã este foarte recentã:
summit-ul NATO de la Lisabona din 2010 abia dacã
începe sã-ºi arate rezultatele. Ea este structuratã în
trei pãrþi distincte: prima este o încercare de evaluare
mai generalã a rolului NATO în cadrul arhitecturii
geopolitice mondiale, ca ºi în procesul de globalizare
în sens larg, cu câteva accente fireºti pe relaþiile nu
întotdeauna armonioase dintre NATO ºi UE. Relaþii
care, însã, în ultima vreme, datã fiind conjunctura in-
ternaþionalã specialã, tind sã capete noi dimensiuni
constructive. Revenirea Franþei în structurile fireºti
ale Alianþei vorbeºte de la sine despre un fel de
„strângere a rândurilor“ între partenerii euroatlantiºti.
A doua parte încearcã sã surprindã un fragment din
ceea ce s-ar putea numi relaþiile NATO cu vecinii sãi:
fie cã este vorba despre Rusia, fie cã este vorba des-

pre atât de discutata ºi discutabila intervenþie în Ko-
sovo, fie cã este vorba despre regiunea extinsã a Mã-
rii Negre, studiile acestui segment cautã sã extindã
zona de analizã aAlianþei dincolo de spaþiul european
propriu-zis. Cea mai interesantã parte a cãrþii, din
punct de vedere românesc, este cea referitoare la des-
tinul geopolitic al Republicii Moldova. Aceasta din
urmã pare, dupã primele accente unioniste din anii
’90, sã fi rãmas într-o zonã de interes strategic exclu-
siv rusesc (de înþeles, mai ales având în vedere împre-
jurãrile ultimelor revoluþii portocalii care au zdrun-
cinat fruntariile fostei URSS, actualmente apãrate,
mãcar în intenþie, de Rusia, mai cu seamã în Georgia
ºi Ucraina), UE ºi NATO fiind prezenþe firave în zo-
nã, sau cvasiinexistente. Autorii studiilor ce formeazã
acest segment al lucrãrii sunt de pãrere cã „neutrali-
tatea“ actualã ºi declaratã a Republicii Moldova nu
este decât o perdea de fum prin care se încearcã mas-
carea nonneutralitãþii Rusiei faþã de teritoriul în cauzã
(opinia lui Dan Dungaciu, un foarte bun cunoscãtor
al realitãþilor de dincolo de Prut), teritoriu care ar tre-
bui, totuºi, sã opteze. Existã, desigur, o sugestie evi-
dentã, anume cã Moldova ar trebui sã se pregãteascã
pentru opþiunea euroatlanticã, la modul deschis ºi de-
cisiv. Totuºi, Moldova de dincolo de Prut este, chiar
ºi pentru cei care o cunosc ca nativi (cazul lui Du-
mitru Mânzãrari), un „mister“. Mai bine zis, se con-
tureazã un mister al influenþei ruseºti în zonã, pe care
e greu sã-l decripteze cineva. Credem cã desfacerea
acestui nod gordian geopolitic ar merita un premiu de
excelenþã. ªi ar fi un mod de a schimba cumva regis-
trul de pânã acum, mai degrabã normativ, asupra rea-
litãþilor basarabene: noi, cei de dincoace de Prut, a-
vem, în fond, impresia cã ºtim ce anume ar trebui sã
facã basarabenii pentru a le fi bine. Când aceºtia nu
fac ceea ce le sugerãm noi, sau nu fac în ritmul în ca-
re dorim noi, avem vaga senzaþie cã predicãm în pus-
tiu, cã suntem neînþeleºi etc. ªi totuºi, misterul rãmâ-
ne: Rusia este încã remanentã în acest teritoriu ºi ar fi
nefiresc sã nu þinem cont de aceasta. Influenþa ei cul-
turalã, economicã ºi militarã pluteºte încã în zonã.
Poate cã, având în vedere tema acestui volum extrem
de meritoriu de care discutãm acum, ar trebui sã pro-
fitãm de ocazie ºi sã spunem cã o posibilã explicaþie
ar putea sã vinã din diferenþa de abordare a realitã-
þilor basarabene de cãtre Rusia, pe de o parte, de cãtre
Occident, pe de altã parte. Rusia joacã aici cartea or-
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ganicitãþii: le sugereazã basarabenilor sã rãmânã ceea
ce sunt. Nu degeaba, foarte recent, un geopolitician
rus de talia lui Alexandr Dughin reia ideea mai veche
a unui imperiu rusesc, de data aceasta pe bazele foar-
te ademenitoare din punct de vedere cultural ale unui
conservatorism sui-generis, de esenþã orientalã, opus
progresismului maºinist ºi dezumanizant al Occi-
dentului. Aici, tentaþia ruseascã (pentru a folosi o ex-
presie consacratã a lui Mircea Vulcãnescu) poate
funcþiona, trebuie sã recunoaºtem. Occidentul, cu bi-
necunoscutu-i discurs normativist, adesea redundant
ºi nesincer, le cere basarabenilor sã se schimbe, pen-
tru a intra în standardele sale, ale Occidentului. Dife-

renþa este vizibilã: o populaþie cãreia i se cere sã se
schimbe va fi mereu mai aproape de azimutul care
pare cã-i înþelege condiþia ºi este de acord cu ea.

Ca dezbatere de idei, cartea este atractivã ºi des-
chisã, provocatoare. Studiile sunt, desigur, distincte
ºi ca abordare ºi ca tematicã, dar meritorii la toate ca-
pitolele; în plus, nu suferã deloc de lipsã de infor-
maþie. Iar a trasa o linie clarã de analizã geopoliticã
astãzi când confuzia este totalã ºi a miza pe caracterul
naþional al demersurilor noastre atlantiste este un fapt
care meritã subliniat din plin. Toþi contributorii me-
ritã aprecierile noastre din acest punct de vedere.

Aceastã lucrare reprezintã încununarea unui pro-
iect de cercetare care îndeplineºte cerinþele impuse de
HEC Paris ºi Oxford Saïd Business School. Lucrarea
este un studiu de caz calitativ care s-a axat pe explo-
rarea experienþei umane a unei schimbãri organizato-
rice majore în cadrul British Council (BC). Aceastã
schimbare organizaþionalã a fost vizualizatã prin in-
termediul unui cadru psihodinamic. Scopul schim-
bãrii a fost acela de a crea o nouã unitate de afaceri
operaþionale, numitã „Programe ºi Proiecte“.

Schimbarea a implicat punerea la punct a unui plan
concret de concediere, un exerciþiu de implementare
ºi o schimbare în proiectarea structurii unitãþii. Prin-
cipalele ipoteze ale lucrãrii sunt cã o modificare orga-
nizatoricã planificatã ar crea provocãri considerabile
în ceea ce priveºte resursa umanã ºi ar declanºa an-
xietatea. Sursele de anxietate sunt analizate în carte
atât la nivel conºtient, cât ºi la un nivel inconºtient.

Specialiºtii au argumentat cã este crucial sã se
investigheze asemenea schimbãri organizaþionale ºi
la nivelul individului, pentru a studia dinamica psiho-
logicã a schimbãrii organizaþionale. Se observã cã eºe-
cul de a analiza reacþiile la nivelul individului poate
pune în pericol chiar procesul de schimbare.

În afarã de ipotezele de lucru prezentate cartea
porneºte de la presupunerea principalã cã schimbarea
organizaþionalã planificatã, orientatã de sus în jos pe
scara ierarhicã creeazã o provocare importantã pentru
indivizii prinºi în procesul schimbãrii. Astfel, scopul
acestei cercetãri, structuratã analitic în ºase capitole
ºi numeroase subcapitole, a fost acela de a realiza un
studiu de caz calitativ care exploreazã experienþa umanã
corelatã cu schimbarea la British Council, investiga-
þie realizatã într-un cadru de analizã psihodinamic.

În exerciþiul implementãrii schimbãrii organiza-
þionale se evidenþiazã separarea de trecut, pierderea
colegilor, ruperea contractului psihologic etc. Aces-
tea sunt fenomene frecvent întâlnite în situaþiile de
schimbare organizaþionalã. Analiza datelor subliniazã

apariþia unor mecanisme de apãrare personalã ºi de
apãrare socialã (de exemplu, divizarea, negarea, iden-
tificarea de þapi ispãºitori, frãmântarea de tip luptã /
zbor, sau dependenþa). Studiul demonstreazã cã ceea
ce se întâmplã sub evidenþe are un impact asupra im-
plementãrii schimbãrii. Se aratã cã un astfel de pro-
ces de schimbare majorã ar trebui sã fie însoþit de so-
luþii urgente care sã permitã angajaþilor sã fie impli-
caþi în schimbare ºi sã se adecveze schimbãrii. Astfel,
crearea de spaþii de tranziþie oferã persoanelor dintr-un
mediu de anxietate crescutã posibilitatea de diminu-
are a anxietãþii ºi permite angajaþilor sã-ºi exprime
sentimentele lor. De asemenea aceasta le oferã o
oportunitate de a explora noi idei într-un loc sigur.

Pentru a fi receptiv la presiunile economice ºi ale
concurenþei sau ale organizaþiilor de afaceri este necesar
sã se reevalueze în mod constant organizaþiile ºi sã se
reflecteze asupra operaþiunilor lor anterioare, asupra
activitãþilor lor curente. Astfel se poate contura ºi
ceea ce se aºteaptã sã facã în viitor aceste organizaþii.
Schimbãrile organizaþionale sunt frecvente, deoarece
organizaþiile trebuie sã elaboreze ºi sã actualizeze
unitãþile lor de afaceri ºi modelele de afaceri viitoare.

Concluziile cercetãrii se contureazã printr-o re-
flecþie criticã asupra demersului analitic. Tipic pentru
cercetarea psihodinamicã, cercetãtorul capãtã de ase-
menea o voce activã, iar concluziile captureazã acest
aspect din diferite unghiuri de analizã. Astfel, autoa-
rea explicã modalitatea în care a fost afectatã de pro-
cesele subconºtiente ce pot fi conºtientizate, care au
loc în procesul de cercetare ºi modul în care a influ-
enþat (în mod colateral) aceste procese studiate. De
asemenea, concluziile lucrãrii sintetizeazã ºi eviden-
þiazã argumentele privind importanþa implicãrii in-
divizilor în schimbarea organizaþionalã, pentru efi-
cientizarea acesteia. Publicatã în ediþie bilingvã, cu
un aparat bibliografic substanþial, cu note, tabele ºi a-
nexe, cartea reprezintã un instrument util ºi interesant
pentru categorii diverse de specialiºti.
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Tot mai multe colocvii ºi dezbateri publice, site-uri
ale comunitãþilor româneºti din afara României ºi foru-
muri de discuþii, filme artistice, lucrãri de antropologie
ºi sociologie, încercãri literare, analize avizate etc. tra-
teazã, din perspective diferite ºi cu instrumente speci-
fice, fenomenul emigraþiei române în Italia. Interviuri,
confesiuni, observaþii, analize, statistici, comentarii,
reflecþii — toate intrã într-un malaxor mediatic ori
ºtiinþific. Sunt vehiculate idei, imagini, sintagme ºi,
întocmai precum bulgãrele de nea în rostogolirea sa,
sunt amplificate ºi produc efecte dintre cele mai diverse
— informeazã, colporteazã, detoneazã. Între recentele
publicaþii pe aceastã temã semnalãm un volum colectiv
care se vrea a fi o „punte între cele douã culturi“: Bucu-
reºti — Roma. A înþelege România ºi românii din Italia.

În condiþiile în care minoritatea româneascã este
cea mai numeroasã în Italia, iar ponderea investiþiilor
italiene în România este considerabilã, recursul la
memoria istoricã sau invocarea fondului latin comun
capãtã valoarea unor argumente valide doar ca arse-
nal retoric, dar sterpe, fãrã nicio aplicaþie practicã.
Dinamica conexiunilor dintre cele douã state, valurile
succesive de migraþie, împresurarea periferiilor itali-
ene de zilieri ºi menajere din România, proliferarea de
cliºee prin furibunde campanii media ºi contracampanii
restauratoare, aflã o nouã cheie de lecturã în acest bi-
nevenit demers, care rãspunde nevoii acute de cunoaº-
tere reciprocã profundã, documentatã ºi obiectivã.

Douã sunt bornele cronologice de referinþã: de-
cembrie 1989 (cãderea comunismului) ºi ianuarie
2007 (integrarea României în Uniunea Europeanã).
Interstiþiul stã sub semnul tranziþiei, sinonimã cu ani-
hilarea iluziilor ºi înstrãinarea multora dintre conaþio-
nali în cãutarea unui Eldorado. Dar 2007 este ºi anul
în care, în Italia, s-a lansat sintagma emergenza romeni!
Iar cartea aceasta încearcã sã explice fenomenul. Nu
procedeazã la întocmirea unui rechizitoriu, nu recri-
mineazã, nu generalizeazã, ci înfãþiºeazã poveºti de
viaþã ºi diverse tipologii ale imigrantului. Deschide
un dialog. Adicã drumul spre normalitate. Dincolo de
„viaþa politicã burlescã“, numitor comun al celor douã
state în opinia reputatului intelectual Norman Manea,
noile auspicii ale raporturilor italo-române, aºa cum
sunt prezentate de diplomaþii celor douã state — Exce-
lenþa saMario Cospito, ambasadorul Italiei la Bucureºti,
ºi omologul sãu de la Roma, Rãzvan Rusu— dau spe-
ranþa unei juste redimensionãri a fenomenului migrator.

Lucrarea este structuratã în douã secþiuni. În pri-
ma, intelectuali deja afirmaþi rãspund interogaþiei Ci-
ne se teme de România?, interpretând fapte reale din
istoria recentã a acestei „dificile relaþii“ italo-române.
Cea de a doua secþiune, În miºcare între Italia ºi Ro-
mânia, este rezervatã sociologilor ºi antropologilor
care fac cunoscut rezultatul cercetãrilor lor într-o for-
mã accesibilã publicului larg.

Andrea Bajani vede în „România de azi, Italia
anilor ’50“. El încearcã sã interpreteze raportul iden-
titate/alteritate ºi criticã atitudinea acelor italieni care
prin integrare pretind, de fapt, mimetism ºi nu fac
efortul unei apropieri de cultura celuilalt, a imigran-
tului. Cãlãtoria în România îi dã lui A. Bajani prilejul

de a analiza fenomenul migraþiei în oglindã ºi de a
decela reziduuri ale colonialismului economic ºi
practici paternaliste manifeste la italienii stabiliþi aici.

Lui Mihai Mircea Butcovan, pertinent cunoscã-
tor al realitãþilor din peninsulã, miºcarea culturalã a
diasporei româneºti îi apare contradictorie ºi confuzã.
El relevã efectele „cazului Mailat-Reggiani“ — o cam-
panie mediaticã ostilã României ºi o contracampanie
„tardivã, costisitoare ºi cu eficacitate îndoielnicã“,
promovatã de guvernul român: Romania: piacere di
conoscerti. În opinia sa, suma respectivã ar fi putut
cãpãta alte destinaþii cu mai mult beneficiu pentru
imaginea României în exterior.

Cãtãlin Dorian Florescu sintetizeazã modul în
care este perceputã România în câteva cliºee: spaþiu
aflat la margine de imperii, flexibil — constrâns de
circumstanþe, receptacul al unor stiluri de viaþã strãine,
manifestând un soi de resemnare mioriticã ºi adop-
tând corupþia ca strategie de supravieþuire. Pe acest
fundal, relevã un paradox: o (re)cunoaºtere mai mare
a culturii române (promovatã mai cu seamã prin lite-
raturã ºi film) ºi un curent antiromânesc alimentat de
fapte reprobabile sãvârºite de unii imigranþi români.
De aici ºi convingerea scriitorului cã Italia, care „nu
a exportat doar paste, vin ºi mânã de lucru, ci ºi mafie“,
privind România, se recunoaºte ca într-o oglindã.

Cristian Mungiu, regizorul filmului 4 luni, 3 sãp-
tãmâni, 2 zile— Palm d’or la Festivalul de la Cannes
(2007), vorbeºte despre noua cinematografie româ-
neascã în interviul acordat criticului cinematografic
Emiliano Morreale. ªi astfel se face trecerea la sec-
þiunea a doua a volumului. Sunt cuprinse aici inter-
viuri, frânturi de biografii ºi mãrturii ale imigranþilor
români a cãror prezenþã pe piaþa forþei de muncã din
Italia a fost reglementatã de legea Bossi-Fini (noiembrie
2002) ºi intrarea României în UE (ianuarie 2007).

Mimmo Perrotta descrie viaþa zidarilor români
din Italia, o viaþã de sacrificiu, suportatã exclusiv din
raþiuni economice ºi cu speranþa întoarcerii acasã.
Francesca Alice Vianello face portretul imigrantei
ideale: asistenta familiarã de origine românã. Pietro
Cingolani scrie despre ºoferii români care transportã
mãrfuri ºi persoane pe ruta România — Italia. Oana
Marcu ºi Andrea Rampini creioneazã un love story,
cu protagoniºti rom imigranþi, proiectat într-o lume
împânzitã de ºmecheri ºi cerºetori. Casandra Cristea
redã mãrturia unei foste prostituate de la periferia
oraºului Bologna care s-a salvat din acel calvar. Vero-
nica Redini, autoarea unui studiu antropologic pri-
vind activitatea antreprenorialã italianã în România,
scrie cu ironie amarã despre relaþiile intime dintre in-
dustriaºi italieni trecuþi de prima tinereþe ºi tinere ro-
mânce reduse la condiþia unui accesoriu. Devi
Sacchetto schiþeazã tipologia „tehnicianului nave-
tist“, specialist (italian) angajat de firme italiene care
activeazã în România, a cãrui viaþã este ritmatã de cã-
lãtoriile între cele douã spaþii.

Cu o astfel de anamnezã, Bucarest — Roma. Capire
la Romania e i romeni in Italia ar putea avea efect tera-
peutic. Ghidaþi de autori, cãlãtoria pe aceastã rutã înce-
teazã a fi descrisã în alb ºi negru. Pe un fond oricum gri.
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Titlul romanului semnat deAndrea Bajani,De vei
lua aminte la greºeli [Se consideri le colpe, Einaiudi,
2007], recent publicat la editura Humanitas, preia un
vers dintr-un psalm. Rostit în contextul slujbei funerare
la care asistã eroul, acest vers are multiple conotaþii.

Romanul înfãþiºeazã o realitate vãzutã cu ochi de
copil, ochii lui Lorenzo. Devenit matur, acesta por-
neºte din Italia spre România, în urma unei telegrame
care îi anunþa moartea mamei sale, Lula. Scris la per-
soana a doua, romanul este practic monologul fiului,
ca urmare a eºuãrii dialogului cu mama sa. Un melanj
de planuri, din prezent ºi trecut, permite rememorarea
unor episoade semnificative din copilãria sa ºi conºti-
entizarea unor greºeli comise atât la nivel individual,
cât ºi colectiv. Balansul între cele douã planuri face loc
unor regresii în timp care marcheazã etapele parcurse
de fiu (de la adorare la îndepãrtarea de propria mamã)
ºi tentativa de reconstituire a ultimilor ani din viaþa
Lulei, pornind de la fotografii care o înfãþiºeazã di-
formã, abrutizatã de alcool, tutun ºi singurãtate.

Eºecul Lulei este parte a unui eºec colectiv, ge-
nerat în principal de o percepþie eronatã a celuilalt.
Lula este doar unul dintre cei mulþi care participã la
un exod cu dublu sens. Sunt „douã convoaie în cãu-
tarea norocului“: italienii rataþi în peninsulã îºi reca-
pãtã aici speranþa unui nou început, în vreme ce ro-

mânii, înºelaþi în speranþele lor, îºi cautã o soartã mai
bunã „dincolo“. Lorenzo evidenþiazã percepþia italie-
nilor care fabricã aici canapele, pantofi sau sicrie. În
viziunea lor, România e un spaþiu anacronic, încre-
menit în evul mediu sau comparat cu „vestul sãlbatic“.
Primul sãu punct de observaþie este aeroportul româ-
nesc ticsit de italieni. Urmeazã un traseu cu jaloane
prestabilite, pe parcursul cãruia distinge amprentele
comunismului ºi contrastele care dau specificitatea
locului. Gropile ºi palatul lui Ceauºescu, maidanezi ºi
fete amabile, cãruþe ºi jeep-uri, restaurante de lux ºi
blocuri de beton sunt surprinse în acelaºi instantaneu.

Dupã ce crease un aparat de slãbit ºi cãlãtorise
prin lume („în locurile cele mai sãrace din lume“),
Lula se stabilise în Bucureºti. Eºuase ca fiicã, rene-
gatã de aristocrata sa familie; ca soþie, în urma unei
relaþii adulterine; ca mamã, în urma abandonului; ca
amantã, trãdatã de degradarea biologicã în faþa cãreia
maºinãria de ea creatã rãmase neputincioasã. Dureri
înrãdãcinate, astfel relevate, ajutã la înþelegerea gre-
ºelilor ei rãsfrânte asupra celor din jur.

Scrierea lui Bajani, o invitaþie de a înþelege dure-
rile celor care ne-au provocat dureri, este rezultatul
unor lungi incursiuni in situ ºi investigãrii unor istorii
personale brodate în tivul unei pânze urzite în genere
din idei preconcepute.

Literatura geopoliticã s-a îmbogãþit, de curând,
cu apariþia lucrãrii Hanatul Irevan. Ocupaþia rusã ºi
strãmutarea armenilor în teritoriile din Azerbaidjanul
de Nord, carte ce a apãrut sub egida Institutului de Is-
torie A.A. Bakihanov al Academiei Naþionale de ªti-
inþe din Azerbaidjan. Colectivul de autori este format
din Yagub Mahmudov, om de ºtiinþã de onoare, mem-
bru corespondent al Academiei Naþionale de ªtiinþe a
Azerbaidjanului, doctor în istorie, prof. dr. Tofig
Mustafazadeh, prof. dr. SuleymanMammadov, dr. Hagi
Hasanov, dr. Israfil Mammadov, dr. Vidadi Umudlu,
dr. Saida Hagiyeva, dr. Irada Mammadova, dr. Nigar
Girzalova. Traducerea în limba românã ºi publicarea
acestei cãrþi a fost posibilã datoritã sprijinului Funda-
þiei Heydar Aliyev, traducãtori Gabriela Bedreaga ºi
Daniela Stroie, ºi publicatã, în 2011, la edituraTop Form.

Este destul de dificil de descris o carte atât de va-
loroasã în numai câteva rânduri. În spatele ei se as-
cund ani lungi de cãutãri, de cercetãri ºi de un efort
substanþial din partea unui colectiv valoros de autori.
De-a lungul celor 600 de pagini, ce conþin numeroase
pãrþi grafice printre care fotocopii dupã documente
originale, autorii încearcã, dupã cum menþioneazã
Yagub Mahmudov în primele rânduri ale lucrãrii, „sã
denunþe ideile falsificate ºi denaturate exprimate an-
terior în cãrþi de cercetare despre Hanatul Irevan —

parte integrantã a Azerbaidjanului — ºi de a prezenta
adevãrata istorie, aºa cum s-a petrecut, comunitãþii
academice ºi ºtiinþifice ºi altor cititori“ (p. 7).

Structuratã în 10 capitole, cartea are ca temã istoria
unuia dintre hanatele azere — Hanatul Irevan (1747-
1828), care a jucat un rol important în istoria Cauca-
zului de Sud. Hanatul Irevan a fost unul din formaþiu-
nile statale sau hanatele azere care s-a format dupã
cãderea Imperiului Afgar de la mijlocul secolului al
XVII-lea, creat de marele lider militar azer Nadir ªah.

Prima jumãtate a acestei importante monografii
istorice descrie componenþa etnicã a populaþiei Hana-
tului Irevan, conform unor surse originale, investi-
gheazã viaþa socio-economicã, graniþele ºi împãrþirea
administrativã, sistemul intern de guvernãmânt ºi po-
litica externã. De asemenea, sunt prezentate exemple,
însoþite de fotografii, ale culturii materiale exis-tente
pe teritoriul Hanatului Irevan, printre ele numã-
rându-se monumente istorice, fortãreþe, moschei, mi-
narete (turnuri de rugãciune), caravanseraiuri ºi bãi.
Oraºul Irevan a fost unul dintre cele mai mari oraºe ºi
centre culturale din Azerbaidjan în a doua jumãtate a
secolului al XVIII-lea.

În a doua jumãtate a lucrãrii, sunt descrise pe
larg luptele Hanatului Irevan împotriva invadatorilor
strãini la începutul secolului al XIX-lea, dramatica in-
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vadare a Hanatului Irevan de cãtre Imperiul Rus ºi în
principal strãmutarea în masã a armenilor din Iran ºi
Imperiul Otoman pe teritoriul ocupat al Hanatului
Irevan.

În paginile lucrãrii se insistã pe ideea conform
cãreia armenii au fost strãmutaþi pe teritoriile Azer-
baidjanului de Nord cu un scop precis, mai exact cu
intenþia de a crea pentru ei o patrie mamã definitivã.
Rusia Þaristã, începând cu 1820-1830, prin strãmu-
tarea armenilor pe teritoriile azerbaidjene din Cauca-
zul de Sud, a schimbat cu forþa tabloul etnic, politic
ºi religios care exista încã din timpuri strãvechi.
Drept urmare, s-a creat o nouã etnie creºtinã pe teri-
toriile Azerbaidjanului de Nord la graniþa cu Iran ºi
cu Imperiul Otoman, etnie care era complet strãinã de
aceastã regiune.

Un accent deosebit este pus ºi pe evenimentele
din 29 mai 1918, atunci când, sub presiunea marilor
puteri, nou formata Republicã Azerbaidjan, fãrã sã
þinã cont de voinþa poporului, ºi-a dat acordul pentru

instituirea unui stat armean cu capitala la Irevan, cu o
suprafaþã adiacentã de 9.500 km2. Aceastã datã mar-
cheazã crearea unui stat armean, pentru prima datã în
istorie, pe teritoriul Azerbaidjanului de Nord ºi chiar
în Caucazul de Sud.

În ultimele rânduri ale lucrãrii, în pasajul denu-
mit În loc de cuvânt de încheiere, prof. dr. Yagub Mah-
mudov, menþioneazã cã „de vreme ce politica de
discriminare dintre azeri ºi armeni continuã într-o lu-
me a standardelor duble ºi stilul de viaþã de refugiat a
peste 1.000.000 de azeri pe propriile lor pãmânturi
natale continuã sã fie ignorate, poporul azer va fi pre-
caut în ceea ce priveºte declaraþiile politicienilor oc-
cidentali proarmeni despre «drepturile omului» ºi
«democraþie» ºi îºi va continua lupta dreaptã pentru
pãmânturile ocupate ale Patriei Mamã. Deoarece a-
mara experienþã istoricã din anul 1918 i-a demonstrat
poporului azer cã parte din Patria Mamã nu mai poate
fi dãruitã. Acela care cedeazã pãmânt din Patria sa va
rãmâne fãrã o Patrie“ (p. 592).

Înþelepciunea romanã a lãsat posteritãþii îndem-
nul Non multa, sed multum. În situaþia ideologiei, lu-
crurile stau cumva pe dos: s-au vorbit multe, dar nu
mult. Reclamând statutul de ºtiinã, studiile politice au
rostul de a stabili un vocabular al politicii ai cãrui ter-
meni sã fie cât mai puþin neclari. Pânã la urmã nu
doar principiul epistemologic trebuie sã convingã
despre acest lucru, ci însuºi bunul-simþ, cãci o comu-
nicare devine eficientã mai ales atunci când vorbitorii
cunosc exact la ce se referã. În cuprinsul lexicului po-
liticii nimeni n-are mãcar un temei sã punã la îndoialã
importanþa noþiunii de ideologie. Or, dacã cercetarea
politicã occidentalã se bucurã de studii importante în
acest domeniu, în cazul cercetãrii autohtone, cel puþin
la prima vedere, folosirea ideologiei este încã tribu-
tarã unei practici care a folosit-o într-un singur sens.
Vorbim aici despre mai bine de 45 de ani în care ideo-
logia a stat pe buzele tuturor, dar întotdeauna cu o va-
loare instrumentalã (raportatã la partidul-unic) ºi prea
puþin conceptualã. Despre acest lucru ne încredin-
þeazã lucrarea profesorului Daniel ªandru, Reinven-
tarea ideologiei. De fapt, cartea comentatã îºi propune
(cum însãºi titlul sugereazã) „reinventarea conceptu-
lui de ideologie [...] iar în subsidiar încercarea de a
conferi acestui termen o semnificaþie pozitivã“ (p. 309).

Motivul acestei semnificaþii pozitive este cã
„ideologia poate deþine un important rol explicativ-
comprehensiv în procesul de cunoaºtere a realitãþii
socio-politice“ (ibidem). În ce fel „poate deþine un rol
important“? Prin cartografierea ideilor politice, lucru
remarcat prin chiar întoarcerea la originea acestui ter-
men datatã în 1796 ºi datoratã lui Antoine Destutt de
Tracy. Desigur, nu trebuie fãcutã confuzia între isto-
ria ideilor politice ºi ideologie (nu neapãrat în sensul

originar, de „ºtiinþã a ideilor“). Din punctul meu de
vedere, ambele tâlcuiesc realitatea, dar ideologia pare
mai aproape de o abordare a ideilor din perspectiva
organizãrii acestora în vederea unui proiect social-
politic. Cineva se poate întreba, bineînþeles, de ce au-
torul cãrþii a ales sã spunã „ideologia poate deþine un
important rol“ (subl. m.)? Oare nu exprimã o rezervã
cu privire la competenþa (ºi pânã la urmã onestitatea)
celui care foloseºte acest cuvânt? Se vorbeºte, altfel
spus, despre posibilitãþile de falsificare ale acestei te-
orii (devenitã între timp disciplinã academicã). Rã-
mâne, desigur, întrebarea dacã doar competenþa ºi
onestitatea utilizatorului sunt singurele rãdãcini ale
potenþialului de falsificare al ideologiei. Oare nu tre-
buie enumeratã aici ºi originea? Destutt de Tracy „a
fãcut din ideologie punctul central al criticii sale ilu-
ministe la adresa metafizicii ºi a religiei“. Douã re-
marci se impun aici: ideologia poate fi amintitã drept
altã variantã (personalã) a proiectului enciclopedic
francez ºi situarea ideologiei („investigare raþionalã a
originii ideilor“) drept contrapondere la „prejudecã-
þile religioase ºi metafizice“ (p. 19), bunãoarã ideea
pãcatului originar. Dacã Peter Gay a privit „depãºirea
creºtinismului“ drept motor central al Iluminismului,
acest lucru s-a fãcut tocmai pe gândirea naturii uma-
ne în afara noþiunii pãcatului originar (vezi Peter Gay,
The Enlightenment: An Interpretation, 2 vol. NewYork,
Knopf, 1966 ºi 1969; primul volum se intituleazã toc-
mai The Rise of Modern Paganism).

Punctul pe care vreau sã-l subliniez este cã anco-
rarea ideologiei în curentul iluminist a fãcut ca obiecþia
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la adresa acestui secol (venitã îndeosebi de la grupa-
rea neoconservatoare, dar ºi figuri mai mult sau mai
puþin încadrabile precum Vaclav Havel, Ioan Paul al
II-lea, Aleksandr Soljeniþîn) sã se rãsfrângã inevitabil
ºi asupra ideologiei. Astfel cã o scoatere a ideologiei
din contingenþa originilor ar putea fi bazã pentru fo-
losirea dacã nu pozitivã, mãcar neutrã a ideologiei.
Aceasta aparþine unui dublu vocabular: social ºi ºtiin-
þific. Dacã în vocabularul social inevitabil sensurile
acesteia sunt amestecate (deºi ideal ar fi ca ºi aici sã
se rãsfrângã precizia ºtiinþificã), în cel ºtiinþific (al
studiilor politice) ideologia trebuie folositã neutru
(existã ca posibilitate de explicare a realitãþii ºi atât)
ºi, totodatã, pozitiv (adicã luatã în serios). Iatã pentru
care motiv autorul purcede la o „abordare teoretico-
politicã“ a ideologiei.

Pentru a-ºi atinge (convingãtor, din punctul meu
de vedere) scopul, autorul purcede la o organizare a

argumentaþiei în patru mari pãrþi: „Avatarurile unui
concept. Perspective de definire a ideologiei“ (Cap. I)
care vorbeºte despre rolurile jucate de ideologie ºi
propune o dublã perspectivã asupra acesteia: teoreticã
ºi epistemologicã; „Fundamentele ideologice ale cu-
noaºterii sociale“ (Cap. II) unde ideologia este privitã
atât ca „figurã centralã a imaginarului social“, cât ºi
ca însuºi ansamblu al acestuia; „Ideologia ca instrument
al cunoaºterii politice“ (Cap. III) ºi, în cele din urmã,
„Recuperarea postmodernã a ideologiei“ (Cap. IV).

Lucrarea „Reinventarea ideologiei“ (Premiul
„Revistei Sfera Politicii“ pe anul 2010) trebuie luatã
în considerare cel puþin pentru valoarea sa polemicã
care se naºte poate nu atât din intenþie, cât din contex-
tul lingvistic, cultural, social ºi politic cãreia se adre-
seazã. Regândirea ideologiei se cere fãcutã în tandem
cu alþi termeni învecinaþi, dar poate numai puþin abu-
zaþi, bunãoarã doctrinã.

Apãrutã în luna decembrie a anului trecut la Edi-
tura Institutul European din Iaºi, lucrarea lui Sorin
Bocancea, Cetatea lui Platon, vine sã ne propunã o
interpretare a operei platoniciene diferitã de cele cu
care ne-am obiºnuit. Chiar de la prima frazã autorul
enunþã teza pe care îºi va construi demersul: „Platon
a fost un om politic, chiar dacã posteritatea l-a pre-
zentat ca pe un model al vieþii contemplative... Iar fi-
losofia lui este un act politic ºi nu doar un exerciþiu
teoretic...“ (p. 11). În perspectiva propusã, politicul
nu este considerat un episod pasager al vieþii lui Pla-
ton, ci o prezenþã identificabilã în toate scrierile fi-
losofului. Autorul considerã cã în fiecare dialog pla-
tonician poate fi recunoscutã „preocuparea pentru re-
forma politicã pe care Platon o concepea ca pe una
în primul rând eticã. Tema vieþii sale va fi impunerea
unui nou conþinut al lui areté ce va configura o nouã
politéie. Aceasta urma a fi o monarhie în care legi-
timitatea regelui sã fie datã de cunoaºtere, în forma
dialecticii, ºi nu de originea divinã a lui. Pentru ca
acest proiect sã aibã sorþi de izbândã, era necesar ca
el sã devinã religie“ (p. 17).

Metoda utilizatã este numitã de cãtre autor „ideo-
logicã“ sau „perspectivistã“. În mod firesc, o aseme-
nea propunere ne duce cu gândul la celebra interpre-
tare ideologicã a lui Popper din Societatea deschisã ºi
duºmanii ei. Dar, anticipând un asemenea act, autorul
ne avertizeazã: „voi susþine, ca ºi Popper, cã una din-
tre temele operei platoniciene este autopropunerea
ca legislator sau ca rege; dar, spre deosebire de
Popper, voi evita acronismele ºi nu mã voi erija în
acuzatorul public al lui Platon“ (p. 18).

O curiozitate pe care o întâlnim în aceastã lucrare
este atenþia pe care autorul o dedicã metodei. Într-un

prim capitol de optzeci de pagini (care ar putea fi
foarte bine o lucrare de sine stãtãtoare), intitulat As-
pecte metodologice, autorul îºi construieºte dispoziti-
vul interpretativ în doi paºi: prezintã mai întâi tipurile
de interpretare frecvente ale dialogurilor platoniciene
pentru a-ºi încadra propria interpretare ºi enunþã „su-
poziþiile metodologice“ ale acesteia: existã un plato-
nism ca doctrinã (în pofida fragmentarismului operei
lui Platon); interpretarea se sprijinã pe o anumitã pe-
riodizare (autorul propune una proprie); prezenþa so-
craticã este decisivã pentru întemeietorul Academiei;
anumite evenimente au determinat traiectul filoso-
fico-politic al lui Platon (întâlniri cu anumiþi filosofi,
experienþe politice ateniene ºi syracuzane ºi poziþio-
nãrile specifice vârstei filosofului).

Autorul identificã trei etape ale construcþiei pla-
toniciene, în funcþie de vârstele filosofului. Dar, pen-
tru cã în perioada de bãtrâneþe sunt douã subperioade,
lucrarea va fi structuratã în patru pãrþi. Titlurile fiecã-
rei pãrþi exprimã, de fapt, temele dominante ale pla-
tonismului.

O primã parte, intitulatã În cãutarea virtuþii, con-
þine interpretarea dialogurilor de tinereþe. Tema pe
care interpretul o identificã este „impunerea unui nou
sens al lui areté“ prin: propunerea filosofului ca mo-
del uman, transferul virtuþii din registrul timotic în
cel gnoseologic; identificarea formelor pe care le ia
ignoranþa, propunerea unui nou proiect de educaþie ºi
a unei noi forme de solidaritate (p. 103).

A doua parte, pe care o consider cea mai consis-
tentã (atât ca întindere, cât ºi problematicã), intitulatã
Suportul ontologic al noului proiect politic, conþine
interpretarea dialogurilor de maturitate. Aflãm cã, în
disputa sa cu eleatismul ºi heracliteismul, Platon va
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exploata teoria nemuririi sufletului (din tradiþia or-
fico-pitagoreicã), lãsând deoparte bagajul ei ritualic.
Astfel, iniþierile ºi ritualurile vor fi înlocuite de actul
cunoaºterii, iar preotul va fi înlocuit de filosof. În po-
fida a ceea ce se susþine în majoritatea lucrãrilor în
domeniu, Bocancea prezintã teoria Ideilor ca pe o in-
venþie a lui Platon, susþinutã de acesta dintr-un motiv
pragmatic: restaurarea credinþei într-o realitate
transcendentã. Platon îºi va traduce teoria în limbajul
unei noi religii ce îl va avea în centru pe Eros, scopul
acestui demers fiind reformarea tradiþiei. Cetatea pe
care Platon o edificã în Politéia este reprezentarea
conceptului de dreptate, oikeiopragía, pe care Bo-
cancea o va înþelege ca „miracolul pe care îl repre-
zintã banalul fapt de a fi om, în orice clipã ºi în orice
loc... Omul drept este cel ce nu face caz de rãzboiul
pe care îl duce în fiecare clipã cu nedreptatea prin
actul cunoaºterii. El nu va purta nici mantia lui
Empedocle, nici peticele lui Diogene, ci îºi va duce
traiul cu discreþie. Dar, asta nu înseamnã cã, faþã de
cei ce cautã sã iasã în evidenþã cu orice preþ trecând
graniþele a ceea ce le este propriu, el nu va fi ex-
cepþional; este, dar este excepþionalul nespectaculos.
Faptul cã el nu se lasã dominat de nedreptate este
excepþionalul ce se consumã firesc în lupta tãcutã a
vieþii sale cotidiene“ (p. 317). Atât omul drept, cât ºi

cetatea în care fiecare respectã canonul dreptãþii sunt
utopii pe care fiecare le invocã sub numele normalitãþii,
al firescului. Iar dialectica, aceastã producere a univer-
salului uman, ce ne apare ca fiind omul pe care cunoaº-
terea de sine îl determinã sã se rezerve la a face doar
ceea ce îi este propriu, este o ontologie a firescului.

A treia parte, Reconstrucþia dialecticã a lumilor,
subsumeazã interpretarea dialogurilor din prima par-
te a bãtrâneþii în care, în opinia lui Bocancea, Platon
pune bazele unei ºtiinþe a politicului ca dialecticã. E-
xerciþiile dialectice din acestea sunt dislocãri ale ce-
lor douã lumi (sensibilã ºi inteligibilã), filosoful adu-
cându-le astfel într-o realitate a intervalului pe care
filosoful-rege o va guverna prin dialecticã.

Partea a patra, Definitivarea programului politic,
conþine interpretarea ultimelor dialoguri. Interpretul
considerã cã, pentru a evita eleatizarea doctrinei sale,
Platon transferã politéia într-o istorie legendarã a
Atenei, fãcându-i pe atenieni moºtenitori ai Dreptãþii.

În opinia lui Bocancea, Platon este prezent în
condiþia noastrã prin susþinerea obligaþiei statului de
a avea un program de educaþie a cetãþenilor ºi prin
ideea de dreptate. „Nimeni nu va respinge faptul cã a
fi drept înseamnã a-þi vedea de ale tale. Platon ne-a
lãsat firescul, sau un sens al firescului, dominant
chiar ºi în prezentul postmodern“ (p. 464).


