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Distrugerea prin implozie a sistemului comunist în România a determinat
(re)deschiderea problematicii naþionalului ºi a etnicitãþii. Ieºirea în spaþiul public
a problematicii naþionale ºi a etnicitãþii, într-o manierã radical diferitã de cea
care era posibilã în anii neostalinismului ceauºist, impune câteva teme de discu-
þie: discutarea conceptelor de naþiune/i/naþionalism/e, etnicitate, majoritate versus
minoritate etno-culturalã, identitate naþionalã, în cadrul dezbaterii de idei din
România anilor 90; reperele politice ºi conturul legislativ al tematicii concep-
tuale mai sus menþionate; instrumentalizarea simbolurilor naþionale ºi reacþia so-
cietãþii.

Regimul comunist lãsase moºtenire în decembrie 1989 o „culturã politicã“
impregnatã de naþionalism1, chiar dacã ideologia oficialã, declarativ, se consi-
dera a fi materialismul-dialectic ºi istoric2. Construcþia societãþii urma direcþia
voluntaristã a secretarului general al partidului unic secondatã de invocarea
ritualicã a „socialismului ºtiinþific“. Nu putea fi vorba de o naþiune conºtientã de
sensul ei autonom în raport cu birocraþia de partid ºi de stat, care sã-ºi evalueze
singurã prioritãþile. Modernitatea3, civismul ºi diferenþa erau valori reprimate în
numele unei propagande pentru care exaltarea emfaticã a „rolului conducãtor al
partidului“, dar mai ales poziþia hegemonicã a dictatorului, erau singurele repere.
Valorile naþionale au fost astfel pervertite sub presiunea nivelatoare a cultului
personalitãþii ºi a limbajului de lemn al naþionalismului4. Exaltarea „români-
tãþii“, a „valorilor naþionale“ nu era posibilã decât în mãsura în care acestea erau
subordonate conducãtorului. Perspectiva neostalinistã a preluat din istoria inte-
lectualã a perioadei precomuniste acele elemente de rezistenþã ºi excelenþã, legi-
timatoare ale discursului naþional interbelic, care, pervertite fiind, puteau servi
legitimãrii sistemului comunist, „reproducþiei lãrgite“ a capitalului cultural-sim-
bolic ce dãdea coerenþã acestuia. Sistemul comunist (ºi Ceauºescu ca ideolog he-
gemonic în cadrul acestuia) a trebuit sã (se) foloseascã, dupã ce i-a permis exis-
tenþa, (de) dualitatea conflictualã între ansamblul teoretic denumit materialism
dialectic ºi istoric ºi conglomeratul de construcþii filozofice, istorice literare ºi
sociologice, în care intrau indistinct opere ºi autori precum Mihai Eminescu5,
Nicolae Iorga6, Constantin Noica7, Lucian Blaga, personaje istorice de la
Burebista ºi Decebal pânã la Mircea cel Bãtrân, Mihai Viteazul8 ºi chiar, în
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subsidiar, folosind breºe literare ºi aluzii istorice, mascate academic, Ion
Antonescu9. Nicolae Ceauºescu sau ideologi de serviciu din aparatul de propa-
gandã de partid ºi de stat au sesizat cã pentru legitimarea permanentã a regimului
era absolut necesarã o abordare cât mai rigidã în canoane eroizante, amintind
mai curând de o perspectivã fascistã a istoriei, decât una întemeiatã pe ideologia
oficialã a regimului. Hibridul astfel constituit, aflat în permanentã reorganizare,
era manipulat/transmis societãþii pasive sau ostile prin leviere propagandistice ce
cuprindeau totul, de la presã, literaturã (romane, dar chiar ºi dramaturgie sau
poezie), trecând prin studii academice ori de popularizare, prin fastuoase re-
constituiri ce mobilizau mase de oameni nivelaþi, blazaþi ºi îndoctrinaþi, pânã la
cinematografie ºi arte plastice.

Constructorii unor astfel de inginerii social-culturale nu aveau cum sã renun-
þe, dupã decembrie 1989, la validitatea efortului lor „profesional“ din „Vechiul
regim“. Dacã marile scenografii ce antrenau mase umane indiferente sau ostile
au devenit imposibile sau oricum restrânse la prilejuri strict conjuncturale (ziua
naþionalã de 1 decembrie sau, uneori, ziua de 24 ianuarie), discursurile legitima-
toare ale dimensiunii naþionale, ale etnicitãþii ºi naþiunii au preluat fragmente din
vestigiile fostei ideologii, fostului conglomerat naþional-comunist, ce cãuta sã
câºtige teren în faþa „materialismului dialectic ºi istoric“. În timpul regimului co-
munist s-a desfãºurat, mai cu seamã în anii ’80, de uzurã generalã a acestuia, o
luptã, purtatã de multe ori chiar cu arme „neintelectuale“ între direcþia exaltãrii
„naþionalului“, „etnicitãþii“, „românismului“, chiar în dauna „materialismului
dialectic ºi istoric“. Plasarea între ghilimele a acestor concepte induce ideea
failibilitãþii lor în planul realitãþii istorice ºi lipsa de anvergurã intelectualã a
multora dintre producþiile celor douã tabere.

Existã douã variante de rãspuns asupra strategiei regimului comunist în
binomul „revendicare ideologicã din materialism dialectic ºi istoric“ ºi „reven-
dicare ideologicã din instrumentalizarea naþionalului, a românitãþii ºi etnicitãþii“.
Prima ar fi incapacitatea regimului de a sesiza existenþa unui astfel de conflict ºi
acceptarea stãrii de entropie ideologicã a regimului. A doua variantã ar fi
conºtientizarea existenþei unui astfel de conflict ºi acceptarea acestuia tocmai
pentru ca prin acest conflict regimul sã-ºi prelungeascã continuitatea. Al doilea
tip de rãspuns, mai mult o ipotezã de lucru, ca ºi prima, de altfel, sugereazã exis-
tenþa unei intelighenþii disparate, dispuse în tabere, a unor lideri politici, mai
puþin ideologi, care joacã o carte foarte periculoasã, a luptelor teoretice, care
sprijinã un fragmentarism cultural de la care se aºteaptã o dezamorsare a conflic-
telor sociale reale, transpuse în revolte directe antisistemice10. Dualitatea, bipo-
laritatea ideologicã existã, dar acesta nu este un rãspuns suficient pentru a credita
fie inocenþa ideologicã ºi incapacitatea liderilor de a sesiza natura realã a socia-
lului comunist, precum ºi imaginarul secretat de acesta, fie perfecta cunoaºtere
ºi instrumentalizarea voluntarã a conflictului ideologic în scopul politic de a pre-
zerva conþinutul totalitar al regimului.

Cert este cã valorile naþionale câºtigã, dupã Revoluþie, dupã ce discursivita-
tea, limbajul acesteia se referiserã prioritar la valori civice-umane, strãine ambelor
tabere ideologice11, un teren, un spaþiu public, puternic legitimat, structurat
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consistent intelectual, capabil sã participe la conflicte de tip nou, nu atât cu foºtii
duºmani, cât cu aceia ai valorizãrii excesive a unei noi ideologii, cea democra-
ticã. Aceasta, prin radicalismele ei, prin referenþialul bibliografic ºi excelenþa
publicã a partizanilor12, prin problematica puternic integratã în social, era un
adversar mult mai redutabil decât defunctul materialism dialectic ºi istoric13.

Valorile concretului istoric14 nu se impun de la sine în spaþiul public, nu devin
valori în abstract, o datã pentru totdeauna. Este nevoie, ºi în democraþie, ca ºi în
totalitarism, de o reproducþie sistematicã ºi permanentã a valorilor, o construcþie
a culturii politice, care se desfãºoarã simultan cu existenþa regimului. Acesta de-
pinde în mare mãsurã de aceste ideologii, de producþiile unor oameni reali.
Aceºtia sunt intelectualii. Schimbarea revoluþionarã din decembrie 1989 a pro-
dus separarea definitivã a „apelor“. Diversele opþiuni teoretice au coincis con-
figurãrii grupurilor intelectuale. Acestea, forjate de multe ori ºi pe criterii su-
biectiv-personale (decisive uneori într-o lume a orgoliilor, cum este cea a inte-
lectualilor), s-au vãzut ignorate iniþial (prin motivaþii ce þineau de abordarea
nonideologicã explicitã a birocraþiei de stat), dar ºi în dificultatea de a formula
coerent discursuri consistente asupra unor teme cum ar fi naþiunea/naþionalul/et-
nicitatea/românitatea, spiritul european.

Noile provocãri ale postcomunismului, conflictele interetnice, frustrãrile tot
mai accentuate ale populaþiei faþã de rigorile tranziþiei, bulversãrile frontierelor,
reconstrucþia statalã prin implozia paºnicã în cazul Cehoslovaciei ºi violentã a
Iugoslaviei, dificultãþile multiple ale micului vecin de la Rãsãrit (Republica
Moldova, unde problemele identitãþii nu sunt nici acum rezolvate15) au determi-
nat un interes acut pentru cadrul conceptual amintit mai sus. Înþelegerea multi-
plelor relaþii din interiorul acestui cadru impune relecturarea polemicilor intelec-
tuale de la jumãtatea anilor ’90. Într-una dintre cele mai importante polemici16
miza era identitatea naþionalã, gânditã atât ca valoare în sine, sau conturatã în pa-
rametri secunzi, prin periferializarea ei, în raport cu orizontul valorilor civice, al
drepturilor minoritãþilor (mai întâi etnice, religioase ºi sexuale).

Prima dezbatere a angajat în anul 1995 nume importante ale publicisticii
bucureºtene. Atitudinile exprimate de Octavian Paler ºi Alexandru Paleologu
s-au lovit în principal de cele ale lui Gabriel Andreescu17. Polemica a provocat
umori rãnite, Octavian Paler refuzând ca textele sale sã fie (re)publicate în vo-
lumul îngrijit de Gabriel Andreescu Naþionaliºti, antinaþionaliºti... O polemicã
în publicistica româneascã.18 A doua polemicã, cu un caracter academic mult
mai precis ºi mai vizibil, a adus în discuþie statutul Transilvaniei în cadrul
României, aceasta fiind vãzutã ca o locomotivã a României în procesul de in-
tegrare în „structurile euroatlantice“. Polemica dintre cei trei intelectuali, în care
s-au angajat, cu diferite anverguri teoretice ºi opþiuni personale ºi alþi contri-
butori, pune însã o serie de mize false, impune antagonisme irelevante atât din
perspectivã istoricã (care este în esenþã respinsã de Gabriel Andreescu) cât ºi
neacoperite documentar. În timp ce Octavian Paler ºi Alexandru Paleologu
privilegiazã o determinare istoricã a valabilitãþii raportãrii la naþiune/naþiona-
lism/românitate, conturatã nostalgic ºi paseist (dar cu solide referinþe la istori-
citatea europenitãþii în cadru naþional), Gabriel Andreescu insistã pe valorile
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civice ºi democratice, aºa cum s-au impus ele de-abia în ultimele decenii ale
Occidentului, contrapunându-le unor cutume ºi coduri de civilizaþie ºi culturã,
care, diferite, de multe ori stilistic, faþã de cele occidentale, aparþin europenitãþii
rãsãritene19. Naþiunea, rezultat etno-cultural al construcþiei modernitãþii politice
(cu referenþialul sãu statul naþional), nu este originar, structural opusã drepturilor
omului, minoritãþilor, animalelor ºi protecþiei mediului (la care Gabriel
Andreescu nu face trimiteri explicite). Ea þine de zone diferite ale europenitãþii,
irigã diferit zona de postmodernitate contemporanã20.

În prima sa replicã extrem de întinsã (Octavian Paler, Alexandru Paleologu
ºi spinoasa problemã a naþionalismului) Gabriel Andreescu îºi precizeazã pa-
radigmatic atitudinea: „Aspectul cel mai semnificativ care motiveazã reticenþa
faþã de orice fel de naþionalism mi se pare necesitatea de a gândi viaþa în termeni
democratici, nu în termeni aºa-numiþi «naþionali»“.21 Nu existã structural
opoziþie între „termenii naþionali“ („aºa-numiþi“ în limbajul minimalizator al lui
Gabriel Andreescu) ºi cei „democratici“. Fãrã a face un excurs istoric fastidios
nu se poate omite însã remanenþa ideii naþionale în corpul ideologiilor democra-
tice. În cele mai vestite cazuri teoria antedata sau succeda acþiunea politicã. Este
cazul nu numai al istoriei moderne a naþiunilor cu „drum diferit“ sau „excep-
þional“ cum sunt cea germanã, italianã, românã, central-est-europeanã în orice
caz; ºi Franþa ca ºi Anglia, modele extrem occidentale ale democraþiei, au însoþit
acest univers de valori ºi comportamente cu un exces, cu o exprimare tranºantã
a „naþionalului“, transfigurat în imperialism politic, economic sau, atunci când
nu a mai fost posibil, ca în cazul Franþei, unul cultural. Imperiul Britanic nu a
cunoscut o istorie modernã dominatã de un democratism popular, o mobilizare
practicã a societãþii, cãci acesta pare a fi sensul pe care-l dã Gabriel Andreescu
„democraþiei“. Sesizabil este procesul stratificãrilor sociale, al diferitelor paliere
antrenate în construcþia naþionalã, nu prin excluderea „claselor de jos“, dar prin
conºtientizarea de cãtre acestea a ierarhiilor spre o filozofie politicã, comunã
ce-i drept: construcþia modernitãþii politice engleze ºi franceze, prin recuperarea
sensurilor trecute, respectul ierarhiilor (cu sincope revoluþionare în Franþa), de-
mocratizarea prin acþiunea elitelor ºi nu indistinct.

Republica francezã a rupt cu simbolurile Monarhiei, dar le-a recompus.
Valorile politice franceze (Franþa în lume, excelenþa spiritului francez, republica-
nismul) nu au fost rezultatul „democraþiei în sine“. Naþiunea francezã a construit
democraþia, dupã cum republicanismul democrat a permis mobilizarea naþionalã
spre fortificarea poziþiilor franceze în lume. Fidelitãþile specifice Monarhiei au
fost transfigurate, dupã Revoluþia din 1789, în fidelitãþi faþã de Republicã ºi
Naþiunea francezã. Dacã exercitarea acestui comportament contrazicea liber-
tãþile în sine ale omului etern conta mai puþin pentru educaþia democratã ºi na-
þionalã a Franþei. Existã o mitologie republicanã ºi o mobilizare naþionalã în
Franþa, mai ales dupã 1870, care se resoarbe târziu, dupã concilierea franco-ger-
manã.22

În cazul Imperiului Britanic, ºi mai târziu al Regatului Unit, datele problemei
sunt mai departe de perspectiva nonistoricã a lui Gabriel Andreescu. Democraþia
a trecut, în cazul englez, totdeauna în urma valorilor britanicitãþii, a „naþio-
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nalului“, deºi regatul nu este compus dintr-o naþiune unitarã. Scoþia, ºi chiar Þara
Galilor, au grade de „diferenþiere“ net superioare „provinciilor istorice“ din
spaþiul est-european, atât sub aspect instituþional, dar ºi al evaluãrii acestei „dife-
renþieri est-europene“ în conºtiinþa istoricã a intelighenþiei din fostul spaþiu
geografic controlat de comunism. Aceastã diferenþiere faþã de Anglia a Scoþiei ºi
chiar a Þãrii Galilor nu a condus ºi nu conduce la traumatisme de tipul celor din
spaþiul iugoslav sau caucazian ºi din cauza regãsirii într-o culturã politicã a
britanicitãþii care consoneazã cu aºteptãrile locale. Provocãrile externe (mai ales
agresiunea nazistã) au întãrit britanicitatea, gãsind temei comun; „democraþia
britanicã“ a fost nu atât sub formula modernã a libertãþii (a ideologiei „liber-
tãþii“), cât una sub temeiul libertãþilor. Discuþia, în cazul britanic, mai mult decât
în cel francez, presupune abordarea sociologicã a elitelor care susþin regimul de-
mocratic.

În lumea modernã „libertatea“ a înlocuit „libertãþile“ (Nicolae Iorga). În dez-
baterea concretizatã în volumul Problema transilvanã23, Gabriel Andreescu, fãrã
a mai face trimitere la polemica anterioarã despre „naþionalism“, va reveni
asupra gradelor de diferenþiere a regiunilor, nuanþând tezele lui Gusztav Molnar,
dând un sens mai exact „termenilor democratici“.

În prima polemicã de amploare, Gabriel Andreescu repertoriazã temele care
ar atrage atenþia „naþionalistului normal“ (trimiterea fiind la Octavian Paler ºi
Alexandru Paleologu): modalitãþile de restabilire a legãturii cu „identitatea pier-
dutã sub comunism“, recuperarea obiceiurilor pierdute, cu alte cuvinte reva-
lorizarea tradiþiilor codificate în comportamente de ceremonial religios, ºi laic,
într-o mai micã mãsurã acesta din urmã, promovarea unui spaþiu cultural ºi teri-
torial pierdut, educaþia tineretului „pentru istoria ºi cultura româneascã clasicã“,
inserarea „identitãþii religioase“ în devenirea socialã. Acestor teme de reflecþie,
dar ºi de acþiune24, Gabriel Andreescu le opune propriile opþiuni, în acord cu
„antinaþionalismul“ sãu: „apãrarea ºi promovarea drepturilor omului, crearea
(stabilizarea) instituþiilor statului de drept, asigurarea confortului tuturor naþio-
nalitãþilor ca o componentã a pãcii sociale“, reducerea suferinþei, injustiþiei,
prosperitatea, viaþa decentã, „asigurarea condiþiilor de existenþã pentru genera-
þiile viitoare“, tratate ºi politicã externã în acord, sau spre realizarea acestor
obiective.

Gabriel Andreescu propune o inginerie socialã umanitaristã, care a produs
efecte pozitive vizibile în câteva state occidentale avansate; sub aspect politic,
mai ales în ultimii ani, România a realizat, indiferent de guvernele succedate,
paºi semnificativi înainte. Valabilitatea ingineriei sociale benigne propuse, nu
numai de Gabriel Andreescu, dar ºi de orice politician democrat responsabil, nu
intrã în conflict, nu neagã validitatea celorlalte principii. Nu existã decât cel mult
accente25 diferite în ipotezele culturale, acþionale, în etologia socialã. Interesul
spre descoperirea istoriei naþionale nu este nici apanajul „naþionaliºtilor nor-
mali“, nici o politicã specificã exclusiv regimurilor antidemocratice, naþiona-
liste, rezultând prin consecinþã din anterioara precizare. La fel, cultura naþionalã,
clasicizatã, nu este nocivã; nocive sunt instrumentalizãrile politice permanente
la care a fost supusã.
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„Identitatea religioasã“, ce se dovedeºte un adversar bine conturat al demo-
craþiei ºi individului centrat pe propria sa unicitate, în concepþia lui Gabriel
Andreescu, nu este nici ea ostilã misticii/ideologiei/gnozei democratice. Nu este
ostilã nu numai pentru cã în numeroase cazuri Biserica, mai ales cea catolicã, a
luptat, cu mijloacele ei, lumeºti ori teologice, împotriva puterii imperiale, mai
ales franceze ºi germane, dar ºi pentru cã morala propovãduitã de marile con-
fesiuni occidentale (catolicã ºi protestantã) ºi orientalã (ortodoxã) respectã omul
în condiþia sa de chip lumesc al lui Dumnezeu, curãþat de rãu sau care poate ºi
trebuie sã fie curãþat de rãu ºi pãcat26. Asupra omului creºtin, asupra umanitãþii
convinse de puterea dumnezeirii sub chipul revelat al lui Cristos, dar chiar ºi
asupra necreºtinilor, în unele dezbateri teologice, inclusiv din spaþiul românesc,
nu stãpâneºte în absolut rãul ºi neputinþa. Morala creºtinã nu este nici mãcar în
spaþiul ortodox una a supunerii absolute faþã de puterea laicã ºi a acceptãrii
suferinþei. Ortodoxia rãsãriteanã privilegiazã, este adevãrat, mãcar în perioada
Evului Mediu, dar cu dovezi covârºitoare ºi în contemporaneitate, tipul mo-
nahului, izvor de credinþã ºi înþelepciune27. Fãrã a fi un model antisocial, ori
a-social, monahismul se relevã în spaþiul ortodoxiei drept o cale spre adâncirea
spiritualului, a lui Dumnezeu, prin rugãciune, canon, dar ºi muncã. Celebrarea
istoriei naþionale în termenii eroizãrii pe model fascist italian, dar, la rigoare, ºi
naþional-socialist, nu este identicã cu lectura criticã a istoriei naþionale (româ-
neºti în cazul de faþã). Studierea „valorilor clasice“ nu se confundã cu exaltãrile
fascistoide ºi propune, dimpotrivã, modele umane, de etologie politicã, sprijinã
cunoaºterea temelor de referinþã în care, ori prin care, România este compatibilã
intelectual cu spaþiul occidental. Tranºant vorbind, România, prin câteva elite,
personalitãþi ale sale, a fost permanent compatibilã ºi deschisã intelectual cu/spre
spaþiul occidental. Nu clasicitatea împiedicã modelul uman ºi comportamentele
democratice. Exaltarea democraþiei, în abstract, nu þine cont, ºi aºa pare sã pro-
cedeze Gabriel Andreescu, de impunerea de cãtre birocraþia Uniunii Europene a
unor formule proprii, nu totdeauna validate „democratic“. Situaþia este deter-
minatã, cum bine precizeazã de data aceasta protagonistul polemicii, de comple-
xitatea detaliilor tehnice ale politicilor europene, dar, precizez, ºi de spiritul de
corp, de castã, care existã în orice grup politic învestit public cu putere ºi resurse.

Gabriel Andreescu în articolul Octavian Paler, Alexandru Paleologu ºi spi-
noasa problemã a naþionalismului aminteºte ºi discutã „cele trei vicii ale discur-
sului naþionalist“: idealizarea istoriei; corelat cu acesta „propagarea cliºeelor
antioccidentale“ ºi „pierderea contactului cu problemele realului“, de care se
leagã „promovarea ideii unei biserici naþionale, care ar fi Biserica Ortodoxã“28.
Andreescu insistã apãsat asupra ideii cã nu pot fi luate ca reper pentru construc-
þia viitorului „societãþi aflate la o asemenea distanþã de societãþile industriali-
zate-informatizate ale acestui sfârºit de secol XX“29. Autorul sugereazã în acest
caz incompatibilitatea mediului rural cu „societãþile industrializate“ specifice
mediului urban. Este vorba mai mult, judecând în spirit democratic, de habitaturi
rurale ºi nu, cum sugereazã autorul, de societãþi închise din cauza ruralitãþii lor.
Mai pertinentã este observaþia lui Gabriel Andreescu cu privire la „nivelul de si-
guranþã individualã“, de toleranþã, de bunãstare [incomparabil mai redus faþã de
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cel urban ºi „cu exigenþele generaþiilor de astãzi“]. Mediul rural, mai cu seamã
cel interbelic ºi din timpul regimurilor dictatorial-totalitare, nu a fost, desigur,
unul al prosperitãþii, al siguranþei individuale, al toleranþei, aºa cum le concepem
— ºi încercãm, încã timid, sã le realizãm — astãzi. În momentul când Gabriel
Andreescu era angajat în polemica amintitã, aceste probleme erau încã mai acute
decât peste 10 ani (astãzi). Faptul cã nu putem compara lumea ruralã de acum
câteva zeci de ani cu cea de astãzi, cã nu acordãm validitate absolutã unor norme
umanist-democratice (de multe ori inexistente nici în lumea cea mai avansat
urban-occidentalã) nu este datorat unor cutume comportamentale retrograde ale
satului. Gabriel Andreescu pare a fi influenþat ºi de literatura excesiv negativã
faþã de lumea ruralã (Liviu Rebreanu, Marin Preda, chiar Zaharia Stancu)30. Spa-
þiul rural cunoaºte foamea atavicã de pãmânt, lipsa sensibilitãþii afective dintre
bãrbat ºi femeie (sensibilitate existentã însã, în varii forme, mãcar în satul mun-
tean), nivelul precar al civilizaþiei (ºi putem acorda credit proiectelor de moder-
nizare a satului din timpul comunismului, aceasta fiind însã o discuþie colate-
ralã31). Tot acest sat este însã unul al solidaritãþilor, al luptei pentru „siguranþã
colectivã“ (ºi nu neapãrat individualã, cãci individul este legat de comunitate
mult mai mult decât la oraº) în faþa presiunii celei mai dure: colectivizarea. Dife-
renþele de statut material de multe ori erau depãºite, mitologia socialã comunistã
era infirmatã, cãci sãracii se rãsculau alãturi de cei bogaþi, femeile alãturi sau
chiar în faþa bãrbaþilor, împotriva colectivizãrii (expresia directã pentru ei a co-
munismului).

Formula „cliºeele antioccidentale“ nu este relevantã atâta timp cât nici
Octavian Paler ºi nici Alexandru Paleologu nu sunt sprijinitori ai unor astfel de
„cliºee“. Responsabilizarea Occidentului pentru dezastrul comunist al Estului nu
este identicã cu discutarea relaþiei dilematice între Occident ºi Uniunea Sovieticã.
A discuta, chiar critic ºi cu virulenþã, o astfel de relaþie ºi a blama un jaf (cedãrile
teritoriale din vara anului 1940) nu înseamnã nici „rusofobie“ ºi nici „o parte
esenþialã a propagandei antioccidentale din presa româneascã“. Ruperea de
„problemele realului“ este înþeleasã de Gabriel Andreescu prin invocarea unor
motive paseiste („amintiri din copilãrie“, „referinþe pur culturale“, coduri de
comportament).

Cliºeul lui Gabriel Andreescu este însã puternic atunci când considerã cã in-
vocarea de cãtre Octavian Paler „ºi alþi naþionaliºti“ a „ideii unei biserici naþio-
nale“ semnificã „abandon în faþa tendinþelor fundamentaliste ale acesteia, care
gãseºte în conexarea naþionalismului ºi ortodoxismului schema idealã a violãrii
statului democratic“32. În afara faptului cã referinþa afectivã la experienþe reli-
gioase, la tradiþia ortodoxã ºi chiar integrarea bisericii în efortul de construcþie
naþionalã nu înseamnã capitularea sau sprijinirea unei poziþii „fundamentaliste“
problema relaþiei dintre Bisericã ºi statul democrat este mult mai complicatã,
pentru a fi expediatã/condamnatã în stilul anilor ’50. Sensul existenþial al
Bisericii Ortodoxe þine în primul rând în pãstorirea credincioºilor pe liniile de
forþã ale ortodoxiei: îndumnezeirea omului ºi slava lui Dumnezeu. Biserica, în
statul democrat, nu poate abandona aceastã misiune, nu se poate transforma
într-un agent electoral al statului, fie el „totalitar“ sau „democrat“. Gabriel
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Andreescu susþine indirect cã ortodoxia, prin tendinþele sale „fundamentaliste“,
violeazã statul de drept. Dacã în anii ’50, dar ºi mai târziu, Biserica era conside-
ratã drept o instituþie „retrogradã“ împotriva cãreia „spiritul revoluþionar“, dar ºi
cel „ºtiinþific“ al regimului comunist trebuiau sã lupte, în polemica sa Gabriel
Andreescu susþinea teza agresivitãþii Bisericii faþã de statul de drept. O astfel de
interpretare vine în contradicþie cu tezele, la fel de radicale, ale dezinteresului
Bisericii faþã de problemele sociale.

Octavian Paler rãspunde lui Gabriel Andreescu, într-un amplu serial publicis-
tic, publicat în 6 episoade în revista „22“, Între naþionalismul de grotã ºi «euro-
penii» de nicãieri (adicã între C.V. Tudor ºi Gabriel Andreescu). În momentul
(noiembrie 1995) când începe publicarea replicii lui Octavian Paler apãruse
partea a IV-a din articolul lui Gabriel Andreescu, Octavian Paler, Alexandru
Paleologu ºi spinoasa problemã a naþionalismului. Revista a pãstrat neutralitate
în polemica respectivã, acordând spaþii tipografice echilibrate. Octavian Paler a
mai publicat o serie de articole în „România liberã“ pe o tematicã similarã. În „22“
Octavian Paler a început prin a demonta aserþiunile preopinentului sãu. Roman-
cierul s-a declarat siderat de ideea nerelevanþei „pentru promovarea intereselor
României“ a lucrãrii Revolta maselor a lui Ortega y Gasset: „Ce sã-i spui cuiva
care e convins cã Ortega y Gasset e «de o disperantã irelevanþã pentru definirea,
astãzi, a politicii de promovare a intereselor României»? Sã-i explici, jenat, cã
integrarea europeanã nu e doar o problemã diplomaticã sau economicã ºi cã
Revolta maselor e o lecturã esenþialã pentru decolectivizarea gândirii, proces
fãrã de care regãsirea Europei rãmâne o vorbã goalã?“33 Fundamentele europene
sunt reamintite, Octavian Paler îl considerã pe Gabriel Andreescu identificat cu
un „fundamentalism paneuropean“: „Am acceptat cã m-am înºelat în privinþa
d-lui Gabriel Andreescu pe care, sincer sã fiu, nu-l bãnuiam de un fundamenta-
lism paneuropean atât de militãros încât e gata sã vadã în instituþiile europene nu
laboratoare politice, ci cazãrmi, de unde vin ordine“. Romancierul se declarã
„oprimat“ de îndelunga ocupaþie (în sensul direct, dar ºi de distrugere) a iden-
titãþii naþionale. Problema identitãþii nu este „o misticã, o nostalgie a României
interbelice, un narcisism naþional sau un camuflaj“, ci „problema unei tra-
gedii“... „ne-au fost «sistematizate» sufletele vreme de aproape jumãtate de
veac“... „Da, d-le Andreescu! Ne oprimã consecinþele din noi ºi din afara noastrã
ale unei lungi Ocupaþii! Am avut parte de aproape douã decenii de inter-
naþionalizare forþatã. Apoi, «homo sovieticus» s-a «românizat», formal, prin
Ceauºescu“34. Paler respinge identificarea sa cu un „intelectual tradiþionalist“ ºi
evaluarea miticã a României interbelice: „Mai zice dl. Andreescu, cu pedantã
seninãtate, cã sunt un «intelectual tradiþionalist». Vã înºelaþi, d-le Andreescu.
Tradiþionaliºtii au oroare de modernitate, ceea ce nu e cazul meu... mie îmi e
foarte antipatic sãmãnãtorismul, el pãrându-mi o operã de târgoveþi care ºi-au
reglat nostalgiile ºi suspinele la nivelul chiuiturilor... mã pot lãmuri, o datã în
plus, cã naþionalismul de grotã ºi europenii de nicãieri sunt douã nenorociri de
care trebuie sã mã feresc în egalã mãsurã...“35. Dacã indignarea lui Octavian
Paler împotriva „naþionaliºtilor de grotã“ este creditabilã alãturi de un dezacord
faþã de „europenii de nicãieri“, în nici un caz cele douã persoane publice ºi
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grupurile de care ar aparþine nu sunt comparabile în aceastã indignare. Dacã C.V.
Tudor este mai curând un intelectual de valoare medie, cu un limbaj incom-
patibil cu valorile democratice, Gabriel Andreescu, prin autoritatea sa moralã ºi
intelectualã, este un teoretician ºi activist al drepturilor minoritãþilor, cu care poþi
fi de acord sau nu. Comparaþia sa cu Vadim Tudor demonstreazã virulenþa ºi su-
biectivitatea excesivã a lui Octavian Paler. Acesta, îndreptãþit de data aceasta,
atacã ideea identificãrii naþionalului cu naþionalismul ºi explicã natura istoricã ºi
psihologicã a relaþiei românilor cu Occidentul: „Mã deranjeazã... senzaþia cã se
face caz de «naþionalism» pentru a se respinge tot ce þine de «naþional», cã preo-
cupãrile legate de identitatea naþionalã sunt considerate «naþionaliste»“.36

Polemica formal închisã la sfârºitul anului 1995 a fost reluatã mai târziu, cu
alte argumente, mai concret istorice („problema transilvanã“ a cauzat o altã po-
lemicã, la care vom face referinþã într-un studiu ulterior). Polemica Andreescu-
Paleologu-Paler, consideratã de Paler a nu fi una despre „naþionalism“, ci despre
„naþional“ (în sensul discreditãrii acestuia), poate fi sintetizatã sub forma unor
concluzii: trei intelectuali (n-am fãcut referire la atitudinea lui Alexandru
Paleologu, pentru cã este mai puþin categoricã în formã decât cea a lui Paler, dar
confirmã/sprijinã ideile acestuia) de suprafaþã în cultura românã, dintre care unul
vizibil ºi sub aspectul rezistenþei deschise faþã de regimul ceauºist (Gabriel
Andreescu), iar altul (Alexandru Paleologu) închis în timpul stalinismului ºi
forþat sã colaboreze cu Securitatea, discutã, într-o manierã tranºantã, cu argu-
mente, de multe ori, venind din zone de naturi diferite, vasta problemã a „naþio-
nalului“ ºi a „europenitãþii“. Rezultatul este neconcludent sub forma concluziilor
definitive. Dacã problema naþionalã nu poate fi rezumatã la sofisticatul aparat
legislativ al Uniunii Europene, dacã legislaþia europeanã a protecþiei minoritã-
þilor lasã nerezolvatã distorsiunea identitãþii est-europene sub comunism (Paler
se referã expres la situaþia româneascã, inducând chiar ideea unui excepþiona-
lism românesc, fãrã însã a-l numi), este tot atât de adevãrat cã „drepturile civice“
sunt esenþiale, într-o perspectivã actualã, postmodernã, pentru conturarea unei
identitãþi europene. O identitate europeanã în abstract, chiar prin insistenþa pe
aceste drepturi, nu existã însã. Postmodernitatea sprijinitã de Gabriel Andreescu
nu observã cã probleme esenþiale ale construcþiei moderne (mã refer la sensul
analizei moderniste a naþionalismului aºa cum este el sintetizat de Anthony D.
Smith în lucrarea citatã) sunt nerezolvate la nivelul anului 1995. Maniera puter-
nic personalizatã a lui Octavian Paler impune existenþa problemei (întrezãritã prin
limbajul puternic autenticizat al unui romanicer important), dar nu poate oferi ºi
o sistematizare a problemelor, paradigmelor ºi proiectelor (Anthony D. Smith).

NOTE
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1. Cea mai solidã monografie asupra problematicii
evaluãrii naþionalismului în câmpuri culturale
diferite ºi poziþii divergente în cadrul aceluiaºi
câmp este Katherine Verdery, Compromis ºi
rezistenþã: cultura românã sub Ceauºescu,

Bucureºti, Humanitas, 1994; în acest vast studiu
sunt vizate protocronismul, ªcoala de la Pãltiniº
ºi filozofia lui Constantin Noica, ºi evaluãrile di-
vergente ale miºcãrii sociale din 1784 (rãscoala
sau revoluþia lui Horea).



2. Nu existã nici o poziþie oficialã, recognoscibilã
în surse publicate în presã sau televiziune, în
documente de partid sau de stat în care sã se
sprijine expres o atitudine „naþionalistã“; natura
discursului ºi practica comunismului impun con-
sideraþia cã „naþionalismul“ poate fi privit ca un
subsidiar al regimului ceauºist; cu alte cuvinte
„naþionalismul“ nu este o ideologie oficialã
alãturi de materialismul dialectic ºi istoric (so-
cialismul ºtiinþific), ci un concurent oficios al
acestuia.

3. „Modernitatea“ este înþeleasã prin atragerea în
politica regimului, în mod direct, activ, a elitelor
culturale, aderente, indiferente sau chiar ostile
regimului, la construcþia proiectului naþional prin
prioritatea drepturilor civice ºi exercitarea direc-
tã a libertãþii. Regimul totalitar suferã tocmai din
cauza imposibilitãþii atragerii întregii elite în
proiecte sociale mai vaste, inclusiv reproducerea
ideologicã a unor teme cheie.

4. În sensul pe care l-am conturat anterior. Dualita-
tea ideologicã este consideratã, în studiul de faþã,
mai curând implicitã decât explicitã.

5. Marele poet romantic a constituit un reper de
exprimare ideologicã ºi de obþinere a legitimitãþii
politice nu numai al comuniºtilor, dar ºi al proto-
croniºtilor legionari. Edgar Papu îºi vede recon-
firmate în anii ’70–’80 ideile din 1940.

6. Dupã ce a fost considerat „istoric oficial al
statului burghezo-moºieresc“ (în 1957, de cãtre
ªtefan ªtefãnescu), Nicolae Iorga a fost tot mai
insistent considerat, în anii ’70–’80, un istoric
ataºat „idealurilor naþionale“ ºi chiar acþiunii
clasei muncitoare ºi Partidului Comunist; aceste
ultime evaluãri pozitive serveau de camuflaj
pentru reeditarea scrierilor celui mai mare istoric
român, sau, cel mai adesea, pentru confirmarea
„politicii“ ºi propagandei antifasciste a PCR, în
perioada interbelicã.

7. Cea mai completã tratare a problemei „filozofiei
politice“ lui Constantin Noica, atât cea din anii
’30–’40, dar ºi a relecturãrii acestuia în anii ’80,
se regãseºte în Alexandra Laignel-Lavastine,
Filozofie ºi naþionalism. Paradoxul Noica,
Bucureºti, Humanitas, 1998.

8. Evaluarea istoriei de cãtre regimul comunist a
fost analizatã într-o culegere de studii coordo-
natã de Lucian Boia: Miturile comunismului
românesc, Bucureºti, Nemira, 1998; termenul de
„mituri“ nu este suficient explicat de coordo-
nator, folosindu-se sensul de „falsuri“ istoriogra-
fice, ceea ce nu acoperã pe acela de „mituri“ ºi
nici nu se regãseºte în realitatea documentarã.

9. Mareºalul Ion Antonescu a fost „recuperat“
istoriografic încã din anii ’80; dupã o serie de
studii, volume de documente, începând din anul
2001 regimul acestuia a fost identificat cu
politica antisemitismului de stat ºi Holocaustul,
în varianta româneascã; cele mai importante
dezbateri academice în acest sens, din România,

au fost seminarul Studiul Holocaustului în isto-
riografia româneascã recentã (Colocviu
organizat de Civic Education Project, Bucureºti,
1–2 iunie 2002, ale cãrui acte strânse în volumul
România ºi Transnistria: Problema Holocaustului,
perspective istorice ºi comparative, coord.
Viorel Achim ºi Constantin Iordachi, Bucureºti,
Curtea veche, 2004, 376 p., nu reflectã toatã
tensiunea dezbaterilor, chiar cu acuze personale,
din timpul simpozionului) ºi seminarul româno-
israelian Holocaustul ºi România. Istorie ºi sem-
nificaþie contemporanã, 1 iulie 2002, mai
moderat în discuþii.

10. Ruptura în sistem s-a produs din cauza acþiunilor
de revoltã muncitoreºti ºi a opoziþiei unor
persoane izolate, fãrã nici o legãturã, în acel
moment, cu ideologii de serviciu ai regimului,
ceea ce implicã failibilitatea celei de-a doua
variante. Este foarte posibil, dar studii aplicate
vor confirma sau infirma acest lucru, ca luptele
ideologice dintre „marxism“ ºi „naþionalism“ sã
nu fi avut nici o influenþã asupra regimului ºi ca
ele sã fi fost controlate permanent de regim.

11. Retorica Revoluþiei este indiferentã celor douã
ideologii („marxism“ versus „naþionalism“) ºi
chiar induce ideea nonideologitãþii acesteia;
lozinci precum „Libertate!“, „Jos Ceauºescu!“,
„Noi suntem poporul, jos cu dictatorul!“ „Jos
comunismul!“ concretizeazã saturarea ºi exaspe-
rarea populaþiei revoltate de propagandã ºi
ideologii, indiferent care ar fi ele. Imposibilitatea
testãrii directe a populaþiei la întrebãri care ar fi
fost adresate aproape simultan cu evenimentele
revoluþionare, în genul „Doriþi instaurarea
capitalismului? Doriþi un regim liberal?“, trebuie
avutã în vedere când se discutã existenþa sau nu
a unei ideologii a Revoluþiei; pentru mutaþiile
din câmpul politico-ideologic de dupã revoluþiile
din 1989 de vãzut: Vladimir Tismãneanu,
Fantasmele salvãrii: democraþie, naþionalism ºi
mit în Europa postcomunistã, Iaºi, Polirom,
1999.

12. Intelectualitatea criticã, de facturã umanistã, dar
nu numai, s-a angajat direct ºi foarte curând în
susþinerea ideologiei democratice, ca rezultat al
libertãþii politice ºi intelectuale obþinute în
Revoluþie. Aceastã intelectualitate a avut, ºi are
ºi astãzi, un rol decisiv în susþinerea teoreticã a
ideologiei democratice; rolul intelectualitãþii
umaniste în procesele complexe postrevoluþio-
nare este negat într-o manierã neglijentã de
Vladimir Pasti în: România în tranziþie. Cãderea
în viitor, Bucureºti, Nemira, 1995.

13. Temã de interes academic ºi politic în Occident,
marxismul nu a reuºit în România postrevolu-
þionarã sã câºtige atractivitate ºi relevanþã.

14. Folosesc acest concept pentru a sugera sintetic
toate aspectele societãþii: politice, economice,
sociale, intelectuale; din motive stilistice com-
prim aceastã enumerare în conceptul amintit.
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15. În problema interpretãrii „funcþionaliste“ ºi
„academice“ a istoriei provinciei de vãzut lucra-
rea fundamentalã a lui Van Meurs: Chestiunea
Basarabiei în istoriografia comunistã, Chiºinãu,
Arc, 1996.

16. Utilizez sensul direct al termenului de „rãzboi“,
fiind vorba în primul caz de ciocnirea a douã
discursuri radical diferite, de poziþionarea anta-
gonicã a intelectualilor în apãrarea poziþiilor lor.

17. Insistãm asupra ideii cã valoarea polemicii ºi
interesul generat de polemicã este dat ºi de
condiþia intelectualã ºi civicã a preopinenþilor.
Gabriel Andreescu, intelectual anticomunist în
anii ’80, de formaþie ºtiinþificã, a intrat în
polemicã cu Alexandru Paleologu, literat, închis
la sfârºitul anilor ’50, apropiat de Constantin
Noica, cu lucrãri de eseisticã literarã publicate în
timpul regimului comunist (Bunul simþ ca
paradox, Bucureºti, Cartea Româneascã, 1972 ºi
Ipoteze de lucru, Bucureºti, Cartea Româneascã,
1980), dar mai ales Octavin Paler, scriitor
reputat, membru al CC al PCR, editorialist al
„României Libere“ în anii regimului Ceauºescu,
cu o solidã imagine ºi dupã 1989.

18. Gabriel Andreescu: Naþionaliºti, antinaþiona-
liºti... O polemicã în publicistica româneascã,
Iaºi, Polirom, 1996; volumul cuprinde texte de
Gabriel Andreescu: Privirile îndreptate spre
Republica Moldova ori spre Ungaria (p. 13–24),
Octavian Paler, Alexandru Paleologu ºi
spinoasa problemã a naþionalismului (p. 36–59),
Interes naþional, profil intelectual (p. 90–152) ºi
Subiectiv, despre identitatea naþionalã
(p. 158–177); Alexandru Paleologu, Pacta sunt
servanda (p. 25–35) ºi Despre irelevanþã
(p. 60–69).

19. Dezbaterea asupra europenitãþii sau, mai exact, a
echivalenþei, compatibilitãþii civilizaþiei româ-
neºti cu modelele occidentale este de tradiþie în
cultura noastrã. Pentru necesitatea ºi posibili-
tatea compatibilizãrii s-au pronunþat Pompiliu
Eliade, Eugen Lovinescu, ªtefan Zeletin, pentru
plasarea într-un spaþiu natural oriental european,
de facturã bizantinã, Nae Ionescu, Nichifor
Crainic.

20. Extrem de erudit, dar cu puþine trimiteri direct
istorice, Anthony D. Smith, în Naþionalism ºi
modernism, un studiu critic al teoriilor recente
cu privire la naþiune ºi naþionalism, Chiºinãu,
Epigraf, 2002 (lucrarea în ediþie princeps apare
în 1998), precizeazã multitudinea teoriilor refe-
ritoare la naþionalism/naþiune; mã regãsesc în
ºcoala modernistã de interpretare a acestora, nu
fãrã a gãsi teme de reflecþie ºi direcþii de studiu
ºi în celelalte ºcoli, mai ales în analizele de tip
postmodern (pentru sumarizare a se vedea
capitolul Concluzie: probleme, paradigme ºi
proiecte, p. 228–234, edit. rom.)

21. Op. cit., p. 41, replica la care ne referim a apãrut
în „22“, nr. 43, 44, 45, 46, 47/1995.

22. Chiar ºi atunci a gãsit alte puncte de sprijin;
discutarea acestora nu face obiectul acestui
studiu.

23. Gabriel Andreescu, Gusztav Molnar (edit.):
Problema transilvanã, Iaºi, Polirom, 1999.

24. Gabriel Andreescu este convins ºi de aceea nici
nu discutã dacã cei doi adversari de idei ar fi în
stare sã facã ceva concret în aceastã direcþie,
decât cel mult într-un sens negativ, ca în cazul lui
Octavian Paler.

25. „Accent“ în cazul lui Gabriel Andreescu
înseamnã nu o completare a concluziilor preopi-
nenþilor sãi, cât o filozofie proprie radical opusã,
chiar dacã într-o notã de subsol (p. 59) cautã sã
nege acest lucru.

26. Cã aceastã dogmaticã este infirmatã de practici
de condamnat precum Inchiziþia nu este cazul sã
insistãm aici.

27. Întreaga problemã discutatã de Daniel Barbu
în postfaþa sa Note despre spiritualitatea
creºtinismului rãsãritean în secolele VIII-XII
(p. 167–190), la André Vauchez, Spiritualitatea
Evului Mediu occidental secolele VIII-XII,
Meridiane, 1994; reputatul istoric analizeazã ºi
organizarea cenobitismului fãcutã de Theodor
Studitul la sfârºitul secolului VIII, în Bizanþ.
Evaluarea istoricului întãreºte un tip de com-
paraþie între rigoarea modelului studit ºi tota-
litarismele secolului XX: „Pare cã ne aflãm în
faþa descrierii unui regim penitenciar cu nepu-
tinþã de imaginat înainte de era totalitarismului“
(p. 181).

28. Gabriel Andreescu: Naþionaliºti, antinaþiona-
liºti... O polemicã în publicistica româneascã,
Iaºi, Polirom, 1996, p. 42–46.

29. Ibidem, p. 42.
30. Dan Lungu poate sugera importanþa scriitorilor

pentru astfel de polemici în: Construcþia
identitãþii într-o societate totalitarã. O cercetare
sociologicã asupra scriitorilor, Iaºi, Junimea,
2003.

31. Tolerarea ºi integrarea societãþii în proiectele
comuniste, gradul procentual redus al terorii
comuniste sunt tratate, cu deficienþe serioase de
informare ºi metodã, în Daniel Barbu, ªapte
teme de politicã româneascã, Bucureºti, Edit.
Antet, 1997.

32. Gabriel Andreescu, Naþionaliºti..., p. 46.
33. Octavian Paler, Între naþionalismul de grotã ºi

europenii de nicãieri (adicã între C.V. Tudor ºi
Gabriel Andreescu), în: „22“, anul VI, nr. 46
(300), 15–21 noiembrie 1995, p. 13.

34. Ibidem.
35. Octavian Paler, Între naþionalismul de grotã ºi

europenii de nicãieri (adicã între C.V. Tudor ºi
Gabriel Andreescu), în: „22“, anul VI, nr. 47
(301), 22–28 noiembrie 1995, p. 11.

36. Idem, „22“, anul VI/1995, 29 noiembrie–5
decembrie 1995, p. 13 ºi „22“, anul VI, nr. 49,
6–12 decembrie 1995, p. 12.

128 FLORIN MÜLLER 11


