
„DIALOGURI ASUPRA INTERESULUI NAÞIONAL“

Directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, a participat la seria de dezbateri organizatã de
Institutul Aspen România ºi German Marshall Fund of the United States sub titulatura Dialoguri
asupra interesului naþional. Proiectul iniþiat de cele douã instituþii s-a desfãºurat, în acest an, în douã
etape (în lunile martie ºi iunie) ºi va fi reluat periodic la fiecare trei ani.

Prima etapã a reunit un grup restrâns de experþi, politicieni, oameni de afaceri ºi jurnaliºti ro-
mâni care au dezbãtut, din diferite perspective, ceea ce reprezintã la ora actualã interesul naþional
românesc. Draftul proiectului (elaborat de directorul ISPRI împreunã cu alþi doi experþi) a eviden-
þiat necesitatea depãºirii deficienþelor remarcate în spaþiul public ºi privat faþã de interesul naþional
ºi definirea pragmaticã a conceptului în sine. Participanþii au adoptat o definiþie operaþionalã a
conceptului de interes naþional, în contextul în care acesta este utilizat adesea abuziv ºi în interesul
unor grupuri restrânse. Trei dimensiuni au fost considerate esenþiale: securitatea, stabilitatea ºi
dezvoltarea, rezumându-se astfel conceptul de interes naþional la sensul strict politic ºi economic,
celelalte aspecte, gen demografie, educaþie, sãnãtate etc., fiind considerate adiacente, importante
prin prisma deciziilor politice, economice ºi strategice.

Cea de a doua etapã a adus o perspectivã internaþionalã asupra proiectului, prin plasarea Ro-
mâniei în context regional ºi internaþional. A fost evidenþiat faptul cã interesul naþional românesc
de astãzi este în fapt o combinaþie complexã între mai multe perspective: „naþional“, „european“,
„transatlantic“, rezultante ale apartenenþei României la Uniunea Europeanã ºi NATO.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea o comunitate de expertizã care sã poatã
oferi o perspectivã actualã ºi competentã asupra conceptului de interes naþional românesc.

Redacþia

CENTENAR NICOLAE STEINHARDT (1912-2012)

În vara aceasta Aula Academiei Române a gãzduit un eveniment de excepþie, deopotrivã în or-
dinea consistenþei lucrurilor rostite la microfon cu aceastã ocazie ºi a emoþiei transmise auditoriului.
Este vorba despre sesiunea de comunicãri dedicatã împlinirii a 100 de ani de la naºterea autorului
Jurnalului fericirii, care a avut loc pe data de 4 iulie 2012 ºi a fost organizatã de Secþia de Filoso-
fie, Teologie, Psihologie ºi Pedagogie aAcademiei Române împreunã cu Fundaþia „N. Steinhardt“.

Sesiunea s-a deschis cu mesajul Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel, intitulat „Memorialul
durerii transfigurat în Jurnal al fericirii“, adresat organizatorilor ºi participanþilor, pe care l-a citit
Preasfinþitul Pãrinte Episcop Macarie al Europei, dupã care domnul academician Ionel Haiduc,
preºedinteleAcademiei Române, a prezentat un portret al monahului de la Rohia, accentuând ideea
personalitãþii sale culturale unice ºi complexe.

Provenind dintr-un mediu cu o educaþie liberalã ºi cu un trecut cultural deopotrivã critic ºi lu-
dic (laturã care poate fi cititã în lucrarea parodicã În genul tinerilor, unde limbajul unor Mircea
Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Petre Comarnescu sunt deconstruite ºi restituite într-un stil
ironic, subliniind ridicolul implicit al oricãrui text egolatru ºi militant), Nicolae Steinhardt a trecut
prin închisorile comuniste, unde a dovedit tãrie de caracter, bãrbãþie, iubire ºi iertare pentru aproa-
pele sãu, chiar dacã acesta l-a trãdat, refuzând sã mãrturiseascã ceva împotriva cuiva. În celula sa
din închisoarea Jilava a primit botezul, convertindu-se la Ortodoxie, act spiritual care i-a marcat
deopotrivã viaþa ºi scriitura, cãci aceasta a însemnat totodatã ºi convertirea suferinþei ºi a umilinþei
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în fericirea de a participa astfel la fiinþa lui Iisus Hristos. Aceste idei au fost dezvoltate din perspec-
tive proprii de toþi participanþii la aceastã aleasã manifestare academicã: ÎPS Pãrinte Andrei, Mi-
tropolitul Clujului, Maramureºului ºi Sãlajului, Preºedintele Fundaþiei „Nicolae Steinhardt“, PS
Pãrinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureºului ºi Sãtmarului, Preºedintele
Secþiei de Filosofie, Teologie, Psihologie ºi Pedagogie a Academiei Române, Academician Alexan-
dru Surdu, dr. Nicolae Mecu, profesorii ªtefan Iloaie, Florian Roatiº, George Ardeleanu.

PS Iustin Sigheteanul a afirmat cã încreºtinarea începutã încã din ºcoalã se confundã în cazul
lui Steinhardt cu o poveste de dragoste pentru Biserica creºtinã ºi poporul român, iar închisoarea
Jilava cu Academia ºi Altarul, arãtând totodatã cum este construit Jurnalul fericirii în jurul reve-
laþiilor cã singura formã de rezistenþã în faþa regimurilor concentraþionare este credinþa ºi al para-
doxului libertãþii creºtine: a fi ales de Dumnezeu înseamnã a fi pãrãsit de El.

Monahul de la Rohia este un exemplu viu al posibilitãþii transsubstanþierii (metanoia), precum
odinioarã SfântulApostol Pavel, care în Epistole le explicã popoarelor diferite de Israel cã încreºti-
narea este o transformare de ordin mistic ºi nu biologic, iar aceste convingeri sunt exprimate ºi
într-un volum antologic precum Nimic fãrã Dumnezeu sau în volumul de predici Dãruind vei do-
bândi. Cuvinte de credinþã. În alocuþiunea sa, academicianul Alexandru Surdu, înainte de a analiza
noþiunea de fericire a monahului de la Rohia, a fãcut o incursiune în istoria filosoficã a conceptului
de fericire, precizând cã din perspectivã filosoficã fericirea (chiar dacã are ºi conotaþia delirului ºi
a plãcerii la un moment dat) a fost pusã în legãturã cu înþelepciunea.

Acest aspect apropie noþiunea filosoficã de noþiunea creºtinã de fericire înþeleasã drept „theosis“,
adicã îndumnezeire, altfel spus, un salt în transcendenþã. Iar viaþa ºi opera lui Nicolae Steinhardt
aratã cã aceastã ultimã fericire ca îndumnezeire este o rãsplatã a rãbdãrii, durerii ºi înþelepciunii
de a gãsi calea salvãrii prin credinþã, în condiþiile privãrii omului de dreptul fundamental la liber-
tate. Iar rãsplata poate veni nu numai din propriul spirit eliberat sau din ceruri, dar ºi din partea ce-
lor care înþeleg sã pãstreze ºi sã onoreze o astfel de memorie în posteritate: „Noi considerãm cã în
opera lui Steinhardt se gãsesc elemente evident filosofice ºi ca atare am ºi considerat, mã refer aici
la secþia noastrã, cã meritã sã fie ales ca membru post-mortem al Academiei Române ºi sã figureze
alãturi de Constantin Noica, pe care l-a urmat toatã viaþa la bine ºi la rãu, sã-l urmeze acum la bine,
adicã îi facem cinstea cuvenitã“, a spus în final acad. Alexandru Surdu.

George Ardeleanu, principalul monograf ºi editor al lui Nicolae Steinhardt — care arãta
cã Jurnalul fericirii este una dintre cele mai citite cãrþi de la noi de dupã 1991 (ºi în aulã, la un
moment dat, s-a afirmat cã ar fi cea mai cititã carte din România, dupã Biblie) ºi totodatã o carte
cu un destin european ºi nu numai, fiind tradusã pânã acum în francezã, italianã, ebraicã, neogreacã,
maghiarã, spaniolã ºi portughezã — l-a raportat în comunicarea sa pe Steinhardt la Dostoievski,
Balzac, Kierkegaard, Caragiale. În legãturã cu aceastã din urmã operã literarã româneascã, profe-
sorul Ardeleanu se referã la eseul lui Steinhardt, „Secretul Scrisorii pierdute“, publicat iniþial în
1975 în revista Ethos de la Paris, care începe cu o amintire din copilãrie a lui N. Steinhardt: la sfâr-
ºitul unei reprezentaþii de la Teatrul Naþional a Scrisorii pierdute, atât el (un copil evreu), cât ºi
mama sa (o tânãrã evreicã) au plâns în hohote. Iar aceastã scenã, considerã George Ardeleanu,
aratã cã spiritele alogenilor Caragiale ºi Steinhardt se întâlnesc în mesajul subversiv al operelor
lor, cãci în eseul sãu, plecând de la Antimoderne a lui Jacques Maritain, în care se disociazã între
un machiavelism absolut (în care totul este sufocat de politic, valorile tradiþionale sunt rãsturnate,
iar cinismul se transformã în „metodã“ generalã) ºi un machiavelism relativ (în care se mai poate trãi,
în care mai existã „tuºe de îmblânzire“, în care nu s-a instalat încã iadul pe pãmânt), Steinhardt
contrapune machiavelismul relativ al lumii lui Caragiale machiavelismului absolut al societãþilor
totalitare, în special totalitarismului comunist. „Mulþi cititori au fost uimiþi de ideea lui Steinhardt
conform cãreia lumea lui Caragiale este o lume creºtinã, împãcarea din finalul Scrisorii pier-
dute este expresia împãcãrii creºtine, iertarea lui Caþavencu de cãtre Zoe este expresia iertãrii creº-
tine º.a.m.d. Ea nu este creºtinã în sine, bineînþeles, ci este creºtinã în comparaþie cu. În comparaþie
cu ceea ce s-a întâmplat la noi dupã 1945.“ În orice caz, încheie GeorgeArdeleanu, „pupat toþi Piaþa
Endependenþi“, cu tot ridicolul sãu, este infinit preferabil lui „exterminat toþi Piaþa Universitãþii“.
Caragiale ºi Steinhardt se întâlnesc mai ales în bãtãliile lor împotriva marilor Utopii, care, promi-
þând raiul pe pãmânt, ajung invariabil sã transforme pãmântul într-un iad: „poate acesta este, fie ºi
latent, fie ºi subconºtient, sensul lacrimilor de la sfârºitul reprezentaþiilor Scrisorii pierdute“.

Cu ocazia acestei sesiuni de comunicãri, scriitorul, filosoful ºi monahul Nicolae Steinhardt a
fost numit, post-mortem, membru de onoare al Academiei Române.
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BICENTENAR GEORGE BARIÞIU (1812-1893)

Acest eveniment a prilejuit o sesiune de comunicãri cu acelaºi titlu care s-a desfãºurat în Aula
Academiei Române pe data de 14.06.2012 ºi a întrunit prezenþe semnificative în spaþiul memoriei
naþionale ºi istorice româneºti.

Personalitatea lui George Bariþiu a fost omagiatã de acad. Dan Berindei, care a vorbit despre
„Polivalentul George Bariþiu“, de acad. Alexandru Surdu, care a prezentat comunicarea „George
Bariþiu ºi Braºovul“, ºi de DumitruAcu, preºedinteleAsociaþiunii ASTRA, care s-a referit la „George
Bariþiu, preºedinteleAsociaþiunii Transilvane“. Aceste comunicãri au conturat deopotrivã portretul
cãrturarului ardelean în care poate fi recunoscut unul dintre fãuritorii construcþiei com-plexe a
României moderne, atât în plan ideatic, cât ºi în plan practic.

Lorena Pãvãlan Stuparu

CONGRESUL MONDIAL AL ASOCIAÞIEI INTERNAÞIONALE
DE ªTIINÞE POLITICE (IPSA)

Cel de al 22-lea Congres mondial al Asociaþiei Internaþionale de ªtiinþe Politice (IPSA) a avut
loc la Madrid, în perioada 8-22 iulie 2012. Desfãºuratã la Universitatea Complutense din Madrid,
ediþia din acest a congresului a avut ca temã principalã de dezbatere Reshaping Power, Shifting
Boundaries. Lucrãrile congresului s-au desfãºurat în mai multe paneluri, comunicãrile prezentate
fiind circumscrise mai multor tematici: politici comparative ºi instituþii politice; religie, identitate,
gen; economie politicã internaþionalã; relaþii internaþionale, comportament politic; teorie politicã;
politici publice.

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române a fost reprezentat
de cercet. ºt. III dr. Bogdan Popescu, care a prezentat comunicarea cu titlul Romanian Political
Parties and Diaspora. Discourses and electoral strategies for winning 2012 elections în cadrul
secþiunii Migration, Transnational Citizenship and Political Parties: Comparing Overseas Electoral
Campaigns. Comunicarea a fost prezentatã în cadrul secþiunii conduse de dr. Eva Ostergaard-Nielsen
(Universitatea Autonomã din Barcelona, Departamentul de ªtiinþe Politice), Bellaterra, Spania.

Ediþia din acest an a Congresului IPSA a reunit peste 600 de universitari ºi cercetãtori din în-
treaga lume, invitat de onoare fiind fostul secretar general al NATO, Javier Solana.

A XIII-A CONFERINÞÃ INTERNAÞIONALÃ A SOCIETÃÞII
INTERNAÞIONALE PENTRU STUDIUL IDEILOR EUROPENE

Cea de a 13-a Conferinþã internaþionalã a Societãþii Internaþionale pentru Studiul Ideilor Euro-
pene s-a desfãºurat la Nicosia (Cipru), în perioada 2-6 iulie 2012, ºi a avut ca temã de dezbatere
The Ethical Challenge of Multidisciplinary: Reconciling ‘the Three Narratives’— Art, Science and
Philosophy. Conferinþa ºi-a propus sã ofere un rãspuns ºtiinþific realitãþilor imediate cu care se
confruntã (teoretic ºi practic) construcþia europeanã, refãcând, multi ºi interdisciplinar, traseul
transformãrii ficþiunii în fapt, a limbajului normativ în limbaj faptic.

110 VIAÞA ªTIINÞIFICÃ / MISCELLANEA 3



Viorella Manolache, cercet. ºt. III dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al
Academiei Române, a prezentat lucrarea ºtiinþificã de filosofie politicã APsychoanalytic Complacement
of the Text: Two Romanian Cultural Cases of the Narrative Fetish. Comunicarea a fost susþinutã
în cadrul workshop-ului cu tema The Monstrosity of Tolerance Talk: Subjection, Racialization and
Control in Educational Policies of Integration and Multiculturalism. Dezbaterile în cadrul acestui
workshop au fost axate pe practicile de integrare, multiculturalism, regimul migraþiilor, regimurile
patriarhale, noþiunile de subiect ºi subiectivitate etc., abordate din multiple perspective: a filosofiei
ºi ºtiinþelor politice, a relaþiilor internaþionale, a sociologiei.

Redacþia

OSCE: SECURITATE PRIN COOPERARE
— CONFERINÞA SECRETARULUI GENERAL AL OSCE,

EXCELENÞA SA DL LAMBERTO ZANNIER

Sub egida Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române ºi a
Fundaþiei Universitare a Mãrii Negre, în data de 4 septembrie 2012, la Casa Oamenilor de ªtiinþã,
a avut loc conferinþa cu tema OSCE: Securitate prin cooperare, susþinutã de Secretarul General al
OSCE, excelenþa sa dl Lamberto Zannier.

Ambasadorul Lamberto Zannier, diplomat italian de carierã, a preluat funcþia de Secretar Ge-
neral al OSCE la data de 1 iulie 2011. În perioada 2008-2011 a deþinut funcþia de Reprezentant
Special al ONU pentru Kosovo ºi ªef al Misiunii de Administraþie Interimarã a Organizaþiei Na-
þiunilor Unite în Kosovo, iar în perioada 2002-2006 a fost directorul Centrului pentru Prevenirea
Conflictelor al OSCE.

Alocuþiunea înaltului demnitar s-a constituit într-o oportunitate de dialog privind relevanþa
OSCE pentru menþinerea ºi consolidarea securitãþii europene ºi euro-atlantice ºi transformãrile
substanþiale prin care a trecut OSCE pentru a face faþã abordãrii complexe a securitãþii. OSCE rã-
mâne cel mai potrivit forum de dialog ºi negociere pe problematica securitãþii în spaþiul euro-atlan-
tic ºi euro-asiatic, precum ºi o platformã pentru parteneriatele multilaterale implicate în acþiuni
practice în teren.

Cu prilejul acestei conferinþe a fost subliniat faptul cã România are un interes deosebit în creº-
terea relevanþei ºi eficienþei OSCE pe palierul soluþionãrii conflictului transnistrean, al depãºirii
impasului vizând regimul de control al armamentelor convenþionale în Europa, al implicãrii active
ºi cu rezultate concrete a organizaþiei în promovarea drepturilor omului ºi ale minoritãþilor naþio-
nale, precum ºi în contracararea ameninþãrilor transnaþionale de securitate (traficul de droguri, te-
rorismul sau criminalitatea organizatã transfrontalierã).

De asemenea, au fost expuse prioritãþile ºi proiectele de pe agenda actualã a OSCE — promo-
varea cooperãrii paneuropene „de la Vancouver la Vladivostok“ pe cele trei dimensiuni principale:
politico-militarã, economicã ºi de mediu, respectiv dimensiunea umanã. Ca soluþii pentru atin-
gerea obiectivelor agendei au fost amintite urmãtoarele: necesitatea dezvoltãrii activitãþilor de te-
ren ale OSCE; importanþa prezenþei organizaþiei, prin misiuni ºi oficii, pentru impulsionarea de-
mocratizãrii, a statului de drept ºi a drepturilor omului în þãrile membre, cu impact direct asupra
creºterii securitãþii ºi stabilitãþii paneuropene, respectiv necesitatea ºi imporþanta acceptãrii de noi
membri sau parteneri cu statut de observator; impulsionarea ºi materializarea prin acþiuni concrete
a cooperãrii în cadrul Adunãrii Parlamentare a OSCE; creºterea contribuþiei societãþii civile, a cer-
curilor academice la promovarea obiectivelor vizând crearea comunitãþii de securitate de la Vancouver
la Vladivostok.

Lucian Jora
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CONFERINÞÃ INTERNAÞIONALÃ
DESPRE SOLIDARITATE, MEMORIE ªI IDENTITATE

Conferinþa internaþionalã interdisciplinarã Solidarity, memory and identity, organizatã în pe-
rioada 20-21 septembrie 2012, la Universitatea Gdansk, ºi-a propus sã ofere rãspunsuri ºtiinþifico-
academice întrebãrilor: cum se traduce fenomenul solidaritãþii în lumea contemporanã?; care este
sensul ºi rolul modelãrii identitãþilor din perspectivã culturalã, naþionalã ºi individualã?, rãspun-
suri dublate de stabilirea reperelor teoretice pentru violenþã ºi/sau memorie-uitare. Conferinþa a
aproximat solidaritatea în aspecte multiple ºi în contexte posibile — istorice, culturale, artistice,
psihologice ºi filosofice.

Cercetãtor ºtiinþific III dr. la ISPRIViorella Manolache a participat cu studiul ºtiinþificCommunism
and the Modernity’s Simulacra: the Recovered History. Conferinþa internaþionalã interdisciplinarã
a reunit cercetãtori ºi profesori universitari din diverse domenii de cercetare: antropologie, socio-
logie, filosofie, istorie, psihologie, studii culturale, studii literare, studii de film, teatru, postcoloniale,
de gen etc.

Redacþia
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