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Despre influenþa pe care filosofia postmodernã a avut-o ºi o are asupra diverselor domenii ale
culturii ºi artei s-a scris mult ºi detaliat. Fie cã vorbim despre literaturã ori ºtiinþã, arhitecturã,
muzicã, picturã, sculpturã sau fotografie, fundamentele ori, cel puþin, elementele postmoderne sunt
prezente adeseori, schimbând de multe ori în mod radical percepþia asupra acestor domenii ca ºi
constructe ale societãþii actuale. Mai puþine cercetãri (deºi nu sunt total absente din spaþiul cultural)
au fost însã realizate de intelectuali români asupra influenþei pe care filosofia o are asupra produc-
þiilor cinematografice. Aflat la graniþa dintre artã ºi industrie (în proporþii variabile, situate nu de
puþine ori la extremitãþi), filmul este probabil cel care are cel mai mare impact direct asupra oamenilor
cetãþii. Dacã alte forme ale artei sunt mai exclusiviste, un numãr redus de cetãþeni având pregãtirea
ºi interesul sã le aprecieze ºi sã le cultive, filmul este cel care pãtrunde în toate straturile unei so-
cietãþi, ca parte a sferei divertismentului la care au acces toþi oamenii, indiferent de pregãtirea sau
de educaþia lor.

Acestei provocãri i-a oferit un rãspuns Viorella Manolache (din lungul ºir de provocãri intelec-
tuale pe care le-a acceptat în ultimii ani, dovadã stând numeroasele volume publicate atât în þarã
cât ºi în strãinãtate), prin recenta apariþie editorialã, Political Philosophy in Motion *.mkv, publicatã
de Cambridge Scholars Publishing, spre finele anului trecut. Cartea este o examinare atentã a ideilor
filosofiei politice care se regãsesc în producþiile cinematografice, idei, concepte, viziuni care sunt
transmise de la autorii filmelor (fie ei regizori, scenariºti, producãtori) în funcþie de ideologia pe
care o împãrtãºesc – de multe ori chiar inconºtient ºi neasumat, ca ºi oameni ai cetãþii, ca „animale
sociale“, în sensul aristotelic – spre public, spre marea masã a cetãþenilor. Iar aceºtia, la rândul lor, au
propria lor grilã filosoficã ºi politicã prin care privesc, percep ºi analizeazã filmele pe care aleg sã le
vizioneze. Pentru cã, aºa cum puncteazã Angela Botez ºi Henrieta ªerban în „Introducerea“ pe care
o semneazã în debutul lucrãrii „filmul nu este numai o fereastrã largã spre adâncimile noastre spiri-
tuale…dar este ºi o artã a selecþiei (ce se spune ºi ce nu se spune, ce se aratã ºi ce nu). Prin aceastã virtute
a selecþiei… filmul este politic, conform definiþiei abordãrii politice a lui Michel Foucault.“ (p. xxi)

Viorella Manolache îºi prezintã de la începutul volumului fundamentul teoretic care stã la baza
cercetãrii proprii ºi anume „înþelesul conceptului de dedoxificare, avansat de Linda Hutcheon în
Politica Postmodernismului (1989)“ (p. 1). Plecând de aici, autoarea prezintã trei ipoteze sub care
îºi plaseazã demersul ºtiinþific. Primul este acela al „tezelor soft ale relaþiei filosofie-film, recunoscând
existenþa unei relaþii recesive între cele douã domenii, capabile sã verifice aserþiunea potrivit cãreia
facerea unui film = filosofare ºi cã filmul = text filosofic ºi/sau sursã ori resursã pentru filosofi.“
(p. 3) Cea de-a doua ipotezã constã în extragerea marilor teme ale filosofiei politice (putere, autori-
tate, ideologie, reprezentare etc.) din scenariile filmelor ce constituie obiectul studiului. Iar ultima
ipotezã propusã se referã la „procesul privirii filosofice a unui film ºi recunoaºterea oricãrei tehno-
logii pe care se bazeazã ºi se re-compune.“ (Ibid.) Toate cele trei ipoteze oferã grile, pe mai multe
paliere, pentru înþelegerea fenomenului transgresãrii ideilor politice spre sfera cinematografiei.

Dupã partea introductivã ºi totodatã teoreticã a subiectului, sunt analizate filme reprezentative
pentru cinematografia mondialã a începutului secolului XXI, precum Filosofii (2013),Omul iraþional
(2015), Dumnezeu nu este mort (2014), Clubul împãraþilor (2002), Fata cu toate darurile (2016),
L’Avenir (2016) etc. (doar câteva filme alese au fost lansate la finalul secolului XX) din care extrage
cu o atentã privire filosoficã acea idee, acel concept definitoriu pentru fiecare în parte. Filmele nu
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au fost alese aleatoriu, fiecare dintre ele fiind exemplificãri reprezentative ale uneia dintre ideolo-
giile politice care sunt „risipite“ prin spaþiul public contemporan.

Cartea de faþã este una care poate fi cititã în mai multe chei, ca un prilej: de a filosofa în sensul
pur al ºtiinþei, filmul fiind aici numai un pretext; de a filosofa pe marginea creaþiei cinematografice
în sine; de a privi filmele ca un act de filosofare. Fie cã o citeºti din perspectiva filosofului sau din
perspectiva cinefilului ea nu poate sã nu te facã sã-þi pui întrebãri, sã te îndoieºti, sã cauþi rãspunsuri,
sau sã te uiþi la urmãtorul film, cãutând sã identifici ideologia sau conþinutul politic care stã în spatele
mesajului pe care îl afiºeazã.

Volumul Political Philosophy in Motion *.mkv are un profund conþinut intelectual – în aceastã
zonã situându-se auditoriul cãruia i se adreseazã – ce o plaseazã pe autoare în dezbaterea postmo-
dernistã contemporanã a ideilor care strãbat limitele stricte ale unei discipline, ca niºte câmpuri
cuantice care vibreazã uneori fascinant, alteori mai bizar, dar care întotdeauna stârneºte interesul.

Cristina Vohn

Ioan Horga
Education, social values and European integration, Edited by Gabriela Goudenhooft
ISBN 978-963-473-977-7, Debrecen University Press, Ungaria, 2017, 377 pp.

Reunind o parte din comunicãrile prezentate pe 18-20 mai 2017 la Oradea în cadrul Conferinþei
internaþionale A social Europe for youth: education to employment, organizatã cu sprijinul Comisiei
Europene, Programul Jean Monnet al Uniunii Europene, al Universitãþii din Oradea – Facultatea
de Istorie, Relaþii Internaþionale, ªtiinþe Politice ºi ªtiinþe ale Comunicãrii ºi Centrului de Cercetare
pentru Probleme de Identitate ºi Migraþie (RCIMI), volumul publicat la sfârºitul anului trecut pro-
pune o temã de actualitate, demnã nu numai de reflecþia sociologilor educaþiei sau a filozofilor, dar
ºi a factorilor de decizie politicã.

Premisa generalã a lucrãrii este cã existã o serie de valori comune care formeazã baza modelului
social european, iar acestea includ democraþia ºi negocierea colectivã a drepturilor individuale,
economia de piaþã, egalitatea de ºanse pentru toþi ºi bunãstarea socialã ºi solidaritatea, iar volumul
reflectã interesul real al coordonatorilor ºi autorilor pentru analiza valorilor sociale ºi morale ale
Uniunii Europene, în contextul dezbaterilor actuale privind instituþiile democratice pe care se ba-
zeazã aceastã construcþie politicã de o mare complexitate.

Subiectele capitolelor în care sunt sistematizate studiile publicate sunt deosebit de relevante
pentru tema tratatã în acest volum. Dar mai întâi, în studiul introductiv, Gabriela Goudenhooft
atrage atenþia cã „Abordarea politicilor europene nu a fost niciodatã mai dificilã decât astãzi, când
obiectivele sociale par sã fie contrabalansate de motive ºi mãsuri de securitate“ (p. 11). Observaþia
este cu atât mai îndreptãþitã, cu cât „Modelul social european nu este doar o paradigmã, ci o parte
a construcþiei UE ºi, potrivit unor voci, sufletul Uniunii Europene, problemele privind dimensiunile
sociale fiind abordate ºi contestate prin diverse teste: criza financiarã, cea a refugiaþilor, toate au
dat mãsura consensului european privind valorile sociale“ (p. 11). Fiindcã „politica socialã merge
dincolo de ocuparea forþei de muncã“, ºi „afecteazã oamenii la locul de muncã ºi în mediul familial,
sãnãtatea ºi vârsta lor, precum ºi întregul sistem educaþional“, Gabriela Goudenhooft precizeazã
cã „Ideea de a aborda valorile în educaþie ºi de a urmãri modul în care acestea afecteazã procesul
de integrare la diferite niveluri în societatea contemporanã, o idee valoroasã a proiectului nostru ºi
a acestei cãrþi, cuprinde mai multe contribuþii ale savanþilor din România ºi din strãinãtate cu privire
la acest subiect ce îmbogãþeºte paradigma cu puncte de vedere caleidoscopice: de la politicã la
psihologie ºi de la sociologie la moralã, un domeniu vast este cercetat în încercarea de a explica ºi
a ilustra o idee generoasã: cã nu existã un profil uman complet fãrã abilitãþi sociale ºi valori precum:

164 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 2



egalitatea, compasiunea, ºansa egalã ºi egalitatea de ºanse, incluziunea socialã, toleranþa, respectul
pentru individualitate ºi demnitatea umanã, respingerea discursului urii ºi a discriminãrii“ (p.12).

În acest sens, în cadrul primului grupaj al cãrþii, în care se analizeazã „Politici sociale ºi politici
care influenþeazã procesul de integrare în Uniunea Europeanã“, sunt propuse studii cu titluri inci-
tante, precum: Challenges for the current European welfare system: institutional and policy design
for a limited reform (Radu Carp); The concept of national public policy and public order in
European public law (Albert Antoci); Social and Political Intolerance in Europe: A Source of
Support for Radical Parties (Raluca Viman-Miller); EU Multilevel Governance: National and
Sub-National Mechanism for Influencing Social Policy (Alina Carmen Brihan);Migrants Integration
In The Host Country’s Society: The European States’ Example (Tatiana Daud); Social policies in
the EU – Case Study: The Republic of Moldova (Natalia Ciobanu).

Al doilea capitol este despre „Muncã, dinamica pieþei ºi ºomajul în rândul tinerilor“ ºi cuprinde
studii de un real interes, semnate de Adrian Netedu (Higher education graduates and employability);
Dorin Vaculovschi (Social Inequality in Moldova and its impact on development); Mariana Iaþco,
Natalia Putinã (The Evolution of the LabourMarket inMoldova under the Social-Economic Inequalities);
Ioan Laza (The exodus of the“white coats“ – a crisis in searching for solutions. Media reflections);
Mariana Buda (Mastering language, the guarantee for a better job?); Svetlana Rusnac (Professional
satisfaction as a condition of well-being of academics); Carolina Perjan, Sergiu Sãnduleac, Victoria
Plãmãdealã (Lonelinnes in young adults: study finding); Ludmila Zmuncilã, Svetlana Rusnac
(Organizational culture – the condition of professional satisfaction of academics).

În capitolul trei, intitulat „Comunicare, tineret ºi culturã socialã“, putem citi studii pertinente
precum Communication Policy and Mass Media as Fundamental Means of Access to the European
Public Sphere (Simona Fer); The Transparency and Social Media. Case Study: The Bihor County
Prefecture (Claudia Simona Timofte); Construction and Validation of a Questionnaire Assessment
of Nonverbal Communication (Lucia Bîtca); Violence, Seduction and the Virtual Space (Florin
Ardelean); New media’s role in the social adaptation of Ukrainian youth in Poland (Yevheniya
Yuriychuk, Mykola Prokhorov); The impact of social media news on the political socialization of
youth (Svetlana Rusnac, Boris Akulov (Mazur); New Communication in Romania of 2017.
Romanian Internet Ranking: first in our perceptions and last in the EU Statistics (Irina Pop).

Capitolul IV, având ca temã „Moralitate versus modernitate; valorile sociale în educaþie, un
indicator al integrãrii“ cuprinde urmãtoarele studii: The education in the spirit of moral values as
a possible solution to social exclusion ( Lorena Valeria Stuparu);MIME as a Creative Project (Lia
Pop);Memory as a sublime state of modernity (Otilia Sârbu); The development of social intelligence
in early adolescence (Inga Platon); The impact of active learning in building social and normative
values (Constantin Vasile Þoca, Bogdan Mihail Pocola, Luminiþa ªoproni); Students’social identity
formation (Rodica Bunescu-Chilimciuc); The Development of Social Abilities in Children with
Special Educational Needs (CES) (Angela Calancea).

Capitolul V se referã la „Integrarea socialã a grupurilor vulnerabile, dialog social“, iar contri-
buþiile sunt semnate de Lia Pop ºi Irina Pop (The Refugees image in nowadays Europe); Paul Kun
(Roma people between assimilation and marginalisation); Dan Apãteanu, Marius Tãtaru (An
introduction into the Civic dimension of Social Exclusion. The Case of Romanian Youth);
Katarzyna Balandynowicz-Panfil (The role of the elderly in building the Europe of the future); Cezara
Dilevschi (Essential guidlines in our coming domestic violence against womaw in modern society);
Svetlana Haraz ºiAlionaMelentieva (Determining the cognitive, affective and behaviorial components
of the attitude towards the family caring for child/children with disabilities).

Din multitudinea aceasta de perspective tratate cu aplomb teoretic nu putem trece în revistã
toate punctele de vedere în spaþiul unei recenzii. Menþionez însã studiul lui Radu Carp (Challenges
for the current European welfare system: institutional and policy design for a limited reform), unde
autorul constatã cã „Bogãþia este redistribuitã în Europa prin politici fiscale, reglementãri ale pieþei
muncii, reguli privind salariul minim al programelor de pregãtire. O astfel de combinaþie de politici
ar trebui sã se bazeze pe o inegalitate mai pronunþatã a cetãþenilor faþã de impozitare. În realitate,
acest tip de inegalitate este mai mare în SUA“. ªi aceasta deoarece „Atitudinea diferitã faþã de
beneficiile statului bunãstãrii se bazeazã pe diferenþe culturale“. Astfel, în timp ce „Europenii con-
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siderã cã guvernele sunt responsabile pentru eliminarea sãrãciei“, cetãþenii americani „cred cã sãracii
trebuie sã iasã din sãrãcie prin mijloace proprii“. De aceea, este de pãrere Radu Carp, „Americanii
considerã cã societatea în care trãiesc este mobilã, în timp ce europenii considerã cã trãiesc într-o
societate imuabilã, unde se pot face mici schimbãri pe piaþa forþei de muncã“ (p. 24).

Svetlana Rusnac, în studiul Professional satisfaction as a condition of well-being of academics
reaminteºte un lucru ce pare adesea uitat: „Starea de bunãstare psihologicã a personalului academic
este o condiþie a implicãrii profesionale ºi a succesului, care are o arie mult mai amplã decât cea
personalã“, deoarece dacã „personalul academic este satisfãcut de viaþa sa“, atunci „împãrtãºeºte
atitudini pozitive, prezintã un model pentru studenþi, contribuind la formarea specialiºtilor, adaptate la
cerinþele profesionale ºi sociale contemporane cerute de piaþa naþionalã ºi internaþionalã a muncii“
(pp.159-160).

În studiul lor intitulat An introduction into the Civic dimension of Social Exclusion. The Case
of Romanian Youth, Dan Apãteanu ºi Marius Tãtaru accentueazã ideea importanþei educaþiei
pentru integrarea socialã: „Nu numai resursele materiale sunt importante, ci ºi cele sociale. Existã
o influenþã din partea pãrinþilor, deoarece credinþe politice similare vor duce la o participare sporitã“.
De aceea, „Un alt factor care sporeºte participarea civicã este nivelul educaþiei, deoarece credem
cã persoanele mai bine educate înþeleg importanþa implicãrii active în afacerile comunitãþii. În cazul
în care existã un context politic pe care tinerii îl considerã demn de a lua atitudine ºi, de asemenea,
atunci când iau în considerare aspecte relevante pentru ei, cum ar fi lupta împotriva corupþiei, atunci
va fi mult mai probabil ca aceºtia sã aibã un grad mai mare de participare cetãþeneascã“ (p. 346).

Într-adevãr, într-o lume civilizatã aºa cum societatea europeanã se doreºte a fi, forþa de muncã
trebuie educatã nu doar pentru câºtiguri materiale. Fãrã cultivarea valorilor culturale ºi morale, ne
reîntoarcem la barbarie, într-un timp din afara lumii civilizate. Valorile sunt create în cadrul unei
tradiþii culturale pe care familia, comunitatea, ºcoala sunt desemnate sã le transmitã copiilor ºi
tinerilor.

Din istorie ºtim cã progresul moral se reflectã ºi în progresul educaþiei. Cetãþenii bine educaþi
sunt cei care oferã condiþiile unei societãþi în care demnitatea umanã este respectatã, iar zona de
acþiune a imoralitãþii este astfel limitatã. În cele din urmã, oamenii de bunã calitate, indiferent de
statutul socioprofesional, asigurã progresul social al comunitãþii, dezvoltarea moralã a societãþii,
binele ei. De exemplu, chiar dacã este inacceptabil pentru tineri în momentul de faþã, putem sã
cultivãm ideea cã valorile morale, filosofice ºi estetice ne ajutã sã supravieþuim ºi sã trãim frumos,
simþindu-ne „bogaþi“ în ciuda unei situaþii materiale precare. Chiar dacã nu ºtim unde vor lucra ºi
cum vor lucra tinerii în viitor, este sigur cã pentru echilibrul lor psihic ºi dezvoltarea personalã, in-
diferent de munca lor, trebuie sã creadã în valori superioare celor materiale. ªi aceasta chiar ºi în
situaþia în care (tipic pentru România) sunt promovate persoane fãrã principii ºi idealuri generoase.

Fãrã a lua în considerare valorile morale ºi civice, natura umanã se va degrada treptat, iar acest
lucru nu prezice un viitorul optimist omenirii. Atâta timp cât ºcoala ºi educaþia pot contribui la
emanciparea celor defavorizaþi ºi la împlinirea destinului ºi a vieþii tuturor categoriilor sociale,
educaþia moralã este necesarã atât pentru bunãstarea individualã, cât ºi pentru cea colectivã. De
aceea, politicile educaþionale trebuie sã fie subordonate valorilor morale, aflate la intersecþia dintre
nivelurile filosofic, sociologic, politic ºi pedagogic.

Cartea prezentatã aici, centratã pe o temã de dezbatere vie, capabilã sã reflecte responsabilitatea
privind viitorul Europei este demnã de admiraþia specialiºtilor în domeniul ºtiinþelor politice, dar
ºi a cititorilor dornici sã se informeze în legãturã cu reflecþia contemporanã despre educaþia în
spiritul valorilor morale ºi al solidaritãþii sociale europene.

Lorena Stuparu
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