
Autorul cuprinde în aceastã lucrare o sintezã
atentã a darurilor lãsate posteritãþii de filosoful român
Constantin Noica, intitulate modest „Comentarii“, în
spiritul modestiei marelui filosof. Cartea cuprinde o
Prefaþã ºi douã capitole: I. Comentarii la rostirea filo-
soficã; ºi II. Gânduri despre Constantin Noica. Epi-
grama de încheiere reaminteºte cititorilor stilul lui
Diogene Laertius, unul dintre „capitolele“ preferate
de Constantin Noica pentru rostirea filosoficã.

Cartea argumenteazã din diverse perspective
faptul cã rostirea filosoficã este rostirea unei fiinþe ro-
mâneºti, aflate în devenire. „Existã totuºi un tãrâm al
nostru, plin de comori nebãnuite, ascunse acolo de
toate rãutãþile lumii — tezaurul limbii române —, în
care nu poþi pãtrunde fãrã sã-i cunoºti rânduiala. ªi
vei regãsi acolo nu numai trecutul încremenit, ci apa
vie a vorbirii, care se tot primeneºte ºi, rostindu-se pe
sine, ne poate cãlãuzi pe drumul anevoios a ceea ce
trebuie sã fim. Ridicatã la rangul cel mai înalt, de din-
colo de spaþiu ºi timp, vorbirea se preface în rostire
filosoficã. Rostirea filosoficã româneascã la a cãrei
elucidare au purces marii noºtri cãrturari este adevã-
rata pãstrãtoare a rânduielii noastre ºi, cunoscutã la
timp, ar putea sã devinã cartea noastrã de învãþãturã
în momentele acestea în care soarta noastrã ºade,
cum zicea Constantin Noica, în cumpãtul vremii“
(p. 73).

Autorul remarcã, odatã cu Mircea Vulcãnescu,
cã la români, existã o filosofare autenticã, nãscutã din
„motive româneºti“: „Marii cugetãtori sunt politi-
cieni ºi istorici, politica însemnând pe atunci naþio-
nalism ºi patriotism, iar istoria, suportul firesc al na-
þionalismului. Primii istorici-filosofi au fost repre-
zentanþii ªcolii Ardelene urmaþi apoi de politicienii-
filosofi ºi chiar de filosofii istorici ºi politicieni. De
aici pentru filosofia politicã, filosofia istoriei, logica
istoriei ºi logica juridicã. Cu rezultate remarcabile,
«nãscute din motive româneºti»“ (p. 21).

Cu o perspectivã de lecturã adecvatã caracteris-
ticilor specifice domeniului ºtiinþelor politice ºi rela-
þiilor internaþionale am considerat actualã preocu-
parea lui Constantin Noica pentru reînscrierea cul-
turii româneºti în cultura universalã, în special acum
când „cumpãtul vremii“ este marcat de fenomene ale
globalizãrii ºi glocalizãrii. În mod paradoxal rostirea
filosoficã româneascã reprezintã totodatã ceea ce ne
desparte de ºi ceea ce ne recomandã pentru cultura
universalã. Acest tezaur reface acordul „nu numai cu

lucrãrile filosofilor autentici, cu terminologia filoso-
ficã, cu vocabularul ºi tehnica de lucru ale occiden-
talilor, ci ºi cu problematica tradiþionalã ºi contem-
poranã a filosofiei“ (p. 22) prin opera lui Mircea Vul-
cãnescu, Ovidiu Papadima, Mircea Eliade, ªtefan
Lupaºcu sau prin atenþia acordatã lui Eminescu ºi
Nae Ionescu.

Comentariile cu valenþe politice ºi sociale por-
nesc de la consideraþiile despre rânduialã ale lui Ovi-
diu Papadima. Cartea sa din 1941, O viziune româ-
neascã a lumii, interpreteazã sensurile ºi ecourile
conceptuale ale „rânduielii“, în zona folclorului dar
cu implicaþii filosofice, sociale ºi politice, dincolo de
semnificaþiile de „ordine“ sau „orânduire“, instau-
rând un fundament politic conservator: „Rânduiala
(spre deosebire de rânduiala care se aplicã în viaþa
socialã, fiind mai mult impusã decât existentã, mai
mult forþatã ºi artificialã, decât obiºnuitã ºi naturalã,
temutã ºi urâtã mai ales sub rândãºie strãinã) cuprin-
de întregul univers, uscatul, apele ºi vãzduhul, cerul
ºi pãmântul“ (p. 68). Sensurile identificate ºi discu-
tate de Alexandru Surdu sugereazã ideea de reîn-
scriere a dimensiunilor sociale ºi politice ale „rân-
duielii“ în „legile firii“, în logica universului: „Rân-
duiala nu este ordinea «aºezatã ºi pãzitã de oameni».
Ea este o lege a firii ºi are înþeles cosmic. Omul nici
n-o creeazã, nici n-o pãzeºte, ci, în mãsura în care o
cunoaºte, se strãduieºte sã o respecte, pretutindeni ºi
oricând“ (Ibid.). Intervenþia omului poate fi o armã
cu douã tãiºuri: Intervenþia omului stricã rânduiala,
chiar dacã, în aparenþã, o face în favoarea lui. Aºa se
explicã tradiþionalismul exagerat al þãranului român,
care s-a tot ferit de noutãþile civilizaþiei, reuºind sã-ºi
pãstreze obiceiurile ºi mai ales vorbirea pânã spre
zilele noastre“ (p. 69).

Schimbarea agresivã a lumii este consideratã pe-
riculoasã, cãci pentru Ovidiu Papadima rânduiala
lumii izvorãºte din însãºi înþelepciunea lui Dumnezeu
(p. 70). În acest sens, Alexandru Surdu observã: „Co-
muniºtii au fost primii care au distrus rânduiala. Au
distrus viaþa satelor: economico-materialã ºi tradiþio-
nalist-spiritualã. Ordinea comunistã ºi apoi noua or-
dine mondialã sunt rânduiri fãrã rânduialã. Nu
fiindcã ar fi greºite principial. Uneori, în anumite lo-
curi, în anumite perioade ºi pentru anumiþi oameni
par a fi bune, dar pentru alþii, nu. Se ºtie cã multe
transferuri de populaþii, pe care nu le-au practicat
doar comuniºtii, s-au soldat adesea cu moartea sau
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degenerarea celor obligaþi (spre binele lor!) sã trã-
iascã prin rezervaþii, lagãre sau gulaguri“ (Ibid.). O
nouã ordine, orânduire ºi orânduialã aduce dupã sine
consecinþe teribile: „Se stabileºte noua ordine ape-
lându-se chiar la exterminarea populaþiilor, nu întot-
deauna primitive, ci doar lipsite de arme moderne.
S-a constatat apoi, foarte curând, pentru fiecare caz în
parte, cã populaþiile atacate de agresori strãini, învin-
se ºi umilite, încep sã se autoextermine, împãrþindu-
se în diferite grupuri, cu o sãlbãticie de neimaginat“.
Autorul evidenþiazã faptul cã stricarea rânduielii îm-
pinge populaþiile spre sãlbãticie: la noi, un exemplu îl
reprezintã evenimentele de dupã 1948, deoarece în-
crederea pierdutã în rânduiala lumii aruncã popu-
laþiile lipsite de repere culturale, sociale ºi politice în
braþele autodistrugerii: „ordinea se schimbã mereu,
pe când rânduiala existã sau nu mai existã. Caracte-
risticile rânduielii, sublinia Papadima, sunt ierarhia,
munca ºi echilibrul“.

Ecologismul rânduielii româneºti þinea de o „con-
cepþie animistã generalizatã, care impune respect
pentru ceea ce este însufleþit ºi care poate sã sufere
când îi este lezatã rânduiala, dar ºi despre o concepþie
religioasã aparte, dupã care Dumnezeu îºi impune
voinþa în orice împrejurare, chiar ºi în cazul cala-
mitãþilor produse de «stihiile firii». De aici respectul
pentru naturã, animale ºi vite, grâu ºi porumb“.

Stricarea rânduileii este un fenomen modern, iar
omul modern, arãta Ovidiu Papdima, „umileºte ºi
mai ales pustieºte pãmântul“, ca un reflex al unui
suflet pustiu (p. 72). Autorul dezvoltã aceastã idee:
„Cum se explicã atunci furia devastatoare cu care
s-au repezit urmaºii acelor þãrani tradiþionaliºti ro-
mâni pentru a distruge mediul natural în care au trãit
de milenii, pentru a chinui ºi ucide animale, pentru a
se ucide între ei, a se jefui ºi umili, a se alunga unii
pe alþii din þarã?A fost stricatã rânduiala (…) legãtura
bunã dintre om ºi lume, dintre om ºi ceilalþi“ (p. 72).

Comunismul pãrea sã fie sfârºitul oricãrei filoso-
fii româneºti, dar a însemnat, mai ales pentru Noica,

rãgaz pentru meditaþia asupra rostirii ºi rostului, în
manierã paradoxalã, cãci „tot rãul este spre bine“ în
rostirea româneascã. „Eliberaþi din închisorile comu-
niste, în jurul anului 1964, filosofii români care au re-
zistat regimului de exterminare, cu excepþia, din pã-
cate, tocmai a lui Mircea Vulcãnescu, au avut posibi-
litatea, cel puþin spre anii ’80 ai secolului trecut, sã-ºi
continue activitatea. Un rãgaz destul de scurt, dar
care, folosit cu chibzuinþã, cum a procedat Constantin
Noica, urmându-l pe Immanuel Kant, adicã impunân-
du-ºi un regim de muncã intelectualã extrem de se-
ver, foarte apropiat de pierderea sãnãtãþii, recuperatã
prin lungi plimbãri recreative în zone retrase, imi-
tându-l de data aceasta pe filosoful din Pãdurea Nea-
grã, a reuºit, printre altele, sã ducã mai departe ºi gân-
dul lui Mircea Vulcãnescu“ (p. 77).

Un Eminescu al rostirii filosofice româneºti,
Constantin Noica a recuperat deopotrivã pentru spa-
þiul românesc ºi pentru cel universal, în cheia schiþatã
de Constantin Rãdulescu-Motru ºi cu sofisticarea
hermeneuticã a lui Heidegger, dar cu privirea aþintitã
spre fereastra universalitãþii, comori unice de „reve-
nire întru fiinþã“, de re-legare a ceea ce este ºi a ceea
ce trebuie sã fie, recorelând „devenirea dintru Fiinþã“
ºi „devenirea întru Fiinþã“ (pp. 143-144). „Devenin-
þa“ aceasta, rostitã româneºte, pãstreazã calitatea
filosoficã deplinã a sferei conceptelor universale.

Astfel, sentimentul românesc al fiinþei este plin
de personalitate, dar nu este prin nimic strãin unui
spirit filosofic european, cu resurse datorate, între
altele, lui Aristotel, Diogene Laertius, Sextus Empi-
ricus, Kant ºi Hegel. Sursele rostirii filosofice ro-
mâneºti sunt europene, dar roadele sunt profund ro-
mâneºti. Ca urmare, aceastã lucrare poate reprezenta
un fundament pentru reconceptualizarea patriotis-
mului ºi naþionalismului în relaþie cu europenismul ºi
dincolo de stereotipiile care expediazã astfel de con-
cepte în zone guvernate de conotaþii exclusiv ne-
gative.
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Dupã o experienþã didacticã ºi ºtiinþificã de peste
patru decenii, desfãºuratã în domeniul politologiei ºi
al filosofiei sociale, cu o aleasã intensificare în
ultimii 20 de ani, Ana Bazac oferã o carte de deplinã
maturitate intelectualã. Cãrþi anterioare, precum:
Critica politicii, vol. I (1994), vol. II (2003), Refor-
mismul socialist. Repere (1996) sau Anarhismul ºi
miºcarea politicã modernã (2002), încã ºi nume-
roase studii în volume colective ori în varii publica-
þii de specialitate, prefigurau ºi anunþau acest tom
masiv.

În liniamente generale, ni se oferã o amplã pano-
ramã a filosofiei sociale ºi politice româneºti din
veacul al XX-lea. În partea I, desfãºuratã în 400 de
pagini, sunt prezentate studii asupra unor importanþi
gânditori români de pânã la 1947, precum: C. Rãdu-
lescu-Motru, ªtefan Zeletin, Vasile Pârvan, Ion Pe-
trovici, Mircea Florian, Tudor Vianu ºi alþi câþiva. În
partea a II-a, autoarea se apropie de gânditori ºi pro-
fesori ai Facultãþii de Filosofie din Bucureºti, din eta-
pa 1948-1989, ºi anume: Tudor Bugnariu, C. I. Gu-
lian, Niculae Bellu ºi Radu Florian.

Henrieta Aniºoara ªerban

Ana Bazac
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Bogãþia ºi densitatea ideaticã a cãrþii solicitã o
mai amplã dezbatere teoreticã ºi didacticã, una care
sunt convinsã cã va veni în lunile ºi în anii urmãtori.
În cadrul limitat al acestei cronici, mã opresc doar la
însemnãri privitoare la Rãdulescu-Motru ºi la Ze-
letin.

Autoarea apreciazã cã filosofia, încã din antichi-
tate, ºi-a dorit a fi calea de cuprindere ºi înþelegere a
Tot-ce-este ºi nu o ºtiinþã gata fãcutã, pe care sã þi-o
însuºeºti învãþând-o, ci una care se face prin cugetare
proprie. „Cã filosofia nu schimbã în mod direct lu-
mea, s-a spus; ca sã fie un instrument de schimbare a
lumii, filosofia trebuie sã integreze în sine un ideal
emancipator.... ce trimite la ideea universalitãþii raþiu-
nii la nivelul lui homo sapiens ºi, în acelaºi timp, la
recunoaºterea contradicþiei între manifestarea raþio-
nalã a individului ºi, pe de altã parte, la rezultatele
sale sociale“ (pp. 8-9). Dar, universalitatea raþiunii nu
exclude atitudinea oriticã faþã de metodele ºi ideile
filosofilor privind spaþiul ameliorãrii lumii umane; cu
alte cuvinte, cum reuºesc ei sã depãºeascã erorile
„bunului-simþ“, sã punã în relaþie „rezonabilul“ (re-
zultat al experienþelor, posibil loc al prejudecãþilor)
cu raþionalul (demonstrare logicã, detaliatã) la nivelul
gândirii individuale ce are drept scop schimbarea
falselor opinii ºi aflarea adevãrului? (p. 9).

Motivaþia alcãtuirii acestei lucrãri, care include
ºi studii revãzute ºi adãugite apãrute în alte volume,
este de a prezenta propriile cugetãri filosofice rãspun-
zând câtorva interogaþii: pânã unde se întinde activis-
mul gânditorilor români în raport cu societatea?; care
a fost idealul emancipator al filosofiei româneºti din
ultimele decenii ale secolului al XlX-lea ºi prima ju-
mãtate a secolului al XX-lea?; cum a influenþat me-
diul economic (menþinerea structurilor agrare româ-
neºti ca parte a schimburilor economice europene)
procesul de modernizare a României?; în ce mãsurã
ideologia dominantã, nostalgia pãºunistã, idealizarea
elementelor de Restauraþie, dispreþul pentru demo-
craþie au constituit abscisa unei situãri în care libera-
lismul era ordonator?

Problematica lucrãrii reliefeazã legãtura dintre
filosofie ºi viaþa realã, precum ºi caracterul parohial
al filosofiei româneºti. Dupã pãrerea autoarei lucrã-
rile de filosofie româneascã, pe de o parte, au forjat
instrumente de gândire ºi au oferit soluþii pentru cer-
cetarea ulterioarã, astfel încât raþionamentele filo-
sofice au dus la ascuþirea spiritului critic în teorie; pe
de altã parte, lucrãrile de filosofie româneascã din pe-
rioada interbelicã, chiar dacã au îngustat orizontul
gândirii problemelor sociale concrete, au determinat
înscrierea lor într-un climat tradiþional spiritualist, ce
a generat preocupãri care ajung la „sentimentul româ-
nesc al fiinþei“ (Constantin Noica), un concept greu

traductibil în dialogul filosofic universal (p. 12). Cât
despre caracterul parohial sau nu al filosofiei româ-
neºti, criteriul de interpretare este cel al problematicii
discutate în filosofia mondialã. „A porni de la pre-
zumþia tragediei culturilor mici, cum spunea Cioran
(Schimbarea la faþã a României), a considera cã apar-
tenenþa la un spaþiu cultural nondominant ar duce la
fatalitatea unui permanent minorat în filosofie este
neviabil“ (p. 12).

Caracterul provincial al filosofiei româneºti este
mai redus decât s-ar crede, reliefeazã Ana Bazac.
Mainstream-ul întregii filosofii europene a fost în
acea perioadã acelaºi spiritualism care a constituit ºi
matricea gândirii româneºti ºi care a dus la o anumitã
tendinþã idealist-speculativã ºi în filosofia româneas-
cã. De aceea, nu doar gândirea româneascã
interbelicã s-a aflat în crizã, ci ºi cea europeanã ºi cea
mondialã: „adevãratul conflict era între energiile
superioare ºi forþele obscure ale conºtiinþei, între
filosofia libertãþii ºi filosofia fatalitãþii“1.

„Poate o anumitã timiditate a dus la neexplorarea
spaþiului dintre conceptul metafizic ºi situaþiile socia-
le concrete. Relativa independenþã a celor care mun-
cesc în domeniul intelectual, creaþia lor filosoficã,
chiar dacã nu ajutã în mod direct omul, îl ajutã sã
gândeascã mai bine realitatea ºi sã descifreze carac-
terul vremelnic al opoziþiei dintre munca fizicã ºi cea
intelectualã“ (p. 14-15).

Demersul analitic al lucrãrii reface, trecând prin-
tr-o mulþime de gânditori, modul în care atât filosofia
mondialã cât ºi cea româneascã interbelicã a pendulat
între activism ºi impersonalul „se“, termen introdus
de Martin Heidegger (Fiinþã ºi timp, 1927). Criticând
raþionalismul însuºi (metoda lui Descartes), filosoful
german a considerat ca fiind fãrã temei modalitatea
de abordare a omului cu problemele sale reale ple-
când de la abstracþia individului singular. El a pus
drept ipotezã de reflecþie filosoficã conceptul de
existenþã (dasein), adicã modul specific de a „a-fi-în-
lume“ al omului, care se caracterizeazã prin angre-
najul legãturilor sale cu membrii comunitãþii din care
face parte2.

În acest context, prin textele de filosofie româ-
neascã selectate, Ana Bazac cautã sã rãspundã inte-
rogaþiilor: în ce mãsurã impersonalul „se“, ca una
dintre limitele date gândirii asupra omului în lume,
este un bloc monolit?; oare relaþia individului cu lu-
mea socialã este atât de ternã ºi monotonã?; rostul
filosofiei pe lume este doar un comentariu al acestei
atitudini? (p. 18).

Determinarea „exterioarã“ a operei de filosofie
socialã în împrejurãrile istorice în care s-a creat este
un fapt suficient pentru a alege, în deschiderea pãrþii
întâi a cãrþii, o personalitate marcantã a culturii ro-
mâne – C. Rãdulescu-Motru.
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Reliefarea complexitãþii operei filosofului ºi psi-
hologului român, precum ºi a implicãrii sale în poli-
tica româneascã (membru al diverselor partide con-
servatoare pânã în 1928), nu exclude observaþile cri-
tice privind caracterul „contradictoriu“ al sistemului
sãu filosofic, îndeosebi teza cã fenomenele sufleteºti
sunt în conexiune cu fenomenele vieþii în general.

Crizele ontice din lumea modernã, declanºate de
prima revoluþie industrialã, criza capitalismului mo-
nopolist, criza Centru–Periferie din þãrile dependente
de piaþa occidentalã, criza statului-naþiune, precum ºi
situaþia economicã precarã a României ºi-au gãsit un
rãspuns în planul cunoaºterii, prin ideile ºi conceptele
dezvoltate de filosof. Filosofia socialã a lui Rãdu-
lescu-Motru a rãspuns, într-o manierã criticã, atât cri-
zei ideologiei liberale clasice din timpul sãu, cât ºi
ideologiilor de extrema dreaptã (gândirismul) ºi, în
acelaºi timp, ideologiilor socialiste staliniste (p. 26).

Adept al pãstrãrii tradiþiilor, al instituþiilor spe-
cific româneºti, al promovãrii spiritualitãþii ortodoxe,
doctrinarul conservator a respins temeinicia aºezã-
mintelor moderne româneºti, aºa cum fuseserã reali-
zate de liberali, în spiritul principiilor filosofiei revo-
luþionare franceze. În baza unor criterii non-econo-
mice, el a introdus: a) „etnicul“ în formularea princi-
piilor explicative ale societãþii ºi ale acþiunii sociale
eficiente; b) naþiunea, ca substitut al claselor sooiale.
Conform acestor principii de gândire, limbajul filoso-
fiei sociale la Rãdulescu-Motru a avut un caracter
„abstract ºi imprecis“, slab din punct de vedere epis-
temologic, dând argumente culturale poziþiilor poli-
tice ºi invers: „civilizaþia (cultura) unui popor ar fi
ceea ce a dat locul sãu în politicã, comportamentul
politic fiind ceea ce ar explica aspiraþiile culturale“
(Personalismul energetic ºi alte scrieri).

Rãdulescu-Motru nu a respins modernizarea.
Criticând instituþiile politice, care au aparut în vechea
tradiþie a „formelor fãrã fond“, strãine sufletului
românesc, el a introdus drept soluþie a modernizãrii
dezvoltarea „statului þãrãnesc“. Acest tip de moderni-
zare ar fi dus la creºterea „vocaþiei“ poporului român,
la un spor de creativitate a lui ºi, în consecinþã, po-
porul român ar fi devenit, din „tânãr în culturã“, un
popor capabil de a-ºi arãta menirea istoricã (Româ-
nismul. Catehismul unei noi spiritualitãþi). Concepþia
lui Rãdulescu-Motru privind raportul dintre tradiþie ºi
modernizare, teoria „statului þãrãnesc“, teoria voca-
þiei au condus la o reprezentare mai mult pragmaticã
decât filosoficã a concepþiei privind „destinul româ-
nesc condiþionat în mod permanent de fondul sufle-
tesc al poporului român“, iar motivele care constituie
cauza specialã a desfãºurãrii destinului le dã con-
ºtiinþa, trezitã în popor, prin prevederile conducãto-
rilor sãi.

„Caracterul parohial“ al filosofiei sociale la Rã-
dulescu-Motru s-a înscris în curentul autohtonismu-
lui (tradiþionalismului) care a fost specific curentelor

reactive conservatoare din þãrile periferice3, ca ºi
stângii nemarxiste din aceleaºi þãri, de la cumpãna se-
colelor, ca ºi, apoi, filosofiilor sociale marcate de spi-
ritul protecþionist al capitalismului interbelic în crizã
— de extremã dreaptã (p. 109). Îndepãrtarea explicitã
a sa de extrema dreapta, dorinþa de a contribui la ridi-
carea civilizaþiei (culturii) poporului român, implica-
rea sa în viaþa politicã au marcat temele filosofiei
sociale a lui Rãdulescu-Motru. Chiar dacã unele so-
luþii propuse de filosof rãmân idealiste, nerealiste, ele
au conturat, atât în numele universalului (al valorilor
democratice), cât ºi al particularului naþional, modali-
tãþile de elaborare a teoriei sociale româneºti (p. 34).

În aceastã linie se înscrie, ºi amplul studiu rezer-
vat de autoare filosofiei sociale a lui ªtefan Zeletin, o
figurã unicã în gândirea socialã româneascã. Ana
Bazac urmãreºte atât o analizã cronologicã a formãrii
ideilor sociale în împrejurãrile concrete în care a trãit
Zeletin, cât ºi formularea unei „replici“ criticilor sãi
din diferite etape istorice. Totodatã, studiul încearcã
sã ilustreze precaritatea considerãrii izolate ºi sepa-
rate a ºtiinþelor sociale. Revendicat atât de sociologi
cât ºi de filosofi, gânditorul român a prefigurat „spi-
ritul transdisciplinar“ în abordarea teoreticã, siste-
maticã a societãþii, dincolo de diferite analize concre-
te. „Aceasta este deja filosofie. (...) Nu este vorba
doar despre evidenþierea cauzelor, a înlãnþuirilor cau-
zale pentru a descrie un fenomen social concret —
ceea ce constituie obiectul sociologiei ca ºtiinþã so-
cialã concretã, ci despre interpretãri asupra societãþii
ca sistem, asupra timpului, asupra raportãrii la timp a
societãþii (problema rãmânerii în urmã a unei þãri),
asupra spaþiului integrat, asupra raportãrii unei so-
cietãþi, la spaþiul mai larg al altor societãþi“ (p. 38).

Zeletin rãmâne important pentru problemele
puse ºi pentru polemica deschisã cu orientãrile prin-
cipale din epocã, pentru sugestiile lui de perspectivã,
deºi contradictorii ºi purtând amprenta timpului. Prin
pamfletul Însemnãri din Þara Mãgarilor (1916), Ze-
letin face, în modalitatea alegoricã, o criticã socialã a
stãrii de înapoiere economicã a României, a apolo-
giilor legate de progres, realizate de monarhia mo-
dernã, a „birocratizãrii excesive a societãþii, a misti-
ficãrii culturii prin mitul iluminist“, a teoriilor autoh-
toniste (naþionaliste). Totodatã, este relevatã ºi con-
diþia intelectualului din vremea sa, „nici mãcar acesta
nu era capabil de a fi preot al Ideii, idealist ce implica
purificarea moralã, ci dãdea culturii doar funcþia de
vector al ascensiunii sociale ºi funcþia de a masca
murdãria sufletului, cãci în gura uscatã de sete va
amuþi ºi cuvântul, din mâna slãbitã de foame va cãdea
condeiul“ (p. 48).

Zeletin a criticat mai ales ideologia de tip con-
servator, în care naþionalismul cultural transfigura
idealizarea unitãþii culturale sub semnul etnicului,
acoperind „inexistenþele“ diviziunii sociale. Moder-
nizarea, pentru aceastã ideologie, însemna pierderea
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specificului cultural. Adevãrata putere a conservato-
rismului s-a manifestat prin „confiscarea patriotis-
mului ºi deformarea sa. Patriotismul deformat a fost
cel care a acoperit caracterul birocratic retardat al ca-
pitalismului românesc“, valoarea unificatoare a „bac-
ºiºului ºi hatârului“ (p. 49). ªtefan Zeletin a demascat
ºi aspectul duplicitar al justiþiei care pedepsea vor-
bele, în sensul de a fi dãri în vileag, ºi nu faptele,
dupã principiul: „orice mãgãrie, de orice soi ºi orice
mãrime, nu alcãtuieºte o vinã, dacã se poate dovedi
cã pârâtorul e un mãgar tot atât de mare ca ºi pârâtul
(p. 50). Totodatã, el a întreprins o „defetiºizare“ atât
a claselor conducãtoare, cât ºi a imaginii acreditate
de cãtre aceste clase despre ele însele. Alegoria folo-
sitã de filosoful român a reprezentat mijlocul prin
care el ºi-a exprimat revolta totalã faþã de rânduielile
sociale din România interbelicã ºi faþã de curentele
mistificatoare ale acestora.

Zeletin a considerat cã rãul din societatea româ-
neascã nu are nimic etnic, ci este de „esenþã socialã
concretã“. „Nu specificul naþional era de vinã ºi nici
«stricãciunea» nu era la originea problemelor so-
ciale“, ci „condiþiile sociale care au determinat devie-
rea, pervertirea de la raþionalitatea ºi moralitatea ne-
cesarã modernizãrii“. El a fost adeptul modernizãrii
nu din perspectiva unul occidentalocentrism — slab
din punct de vedere epistemologic —, aºa cum i-a
socotit pe reprezentanþii acestuia ca fiind „alþi mãgari
de aceeaºi teapã“, ci pentru cã altfel nici economia,
nici politica, nici cultura acestui spaþiu nu urmau sa
dãinuie“ (p. 55).

Respingând raþionalitatea speculativã în stabili-
rea unor idealuri sociale, Zeletin s-a bazat pe raþio-
nalitatea istoriei „naturale“, deducând modelele idea-
le din istoria concretã. Examinarea istorico-socio-
logicã a procesului de modernizare a României de la
începutul secolului al XX-lea ºi în perioada interbe-
licã, dominat de confruntãrile dintre cele douã mari
orientãri, una promodernizare ºi alta „tradiþionalistã“,
„paseistã“, l-a determinã pe Zeletin sã-ºi expunã, în
1921, principiile pentru o nouã modalitate de a preda
istoria sub titlul Istoria socialã. Cum poate deveni
istoria o ºtiinþã a cauzalitãþii. Expunere de principii
în vederea întocmirii unui curs de istorie socialã uni-
versalã. Propunând „istoria socialã“ sau „istorismul“
versus „istoria tradiþionalã“, Zeletin s-a înscris în
tendinþa modernã occidentalã, pozitivistã (p. 56).
Istoria socialã promovatã de Zeletin era nu atât o
adecvare a studiului istoriei la pozitivism, cât mai
degrabã „depãºirea istoriei evenimenþiale“. Vechea
istorie „cronologicã“, spunea Zeletin, „stabileºte serii
mecanice“ — „o simplã înºirare în timp“ — „isto-
rismul dã serii organice“‘. Noua istorie nu putea sã
fie, continua autorul, „decât o istorie sociologizantã“

(pp. 57, 58). Modul de selectare ºi prezentare a per-
sonalitãþilor istorice, dupã naºtere ºi, respectiv, „dupã
rolul social-istoric“, constituie o altã distincþie între
istoria veche ºi cea nouã, socialã. „Curentul de evo-
luþie“, cauzele procesului social ºi acþiunea lor asupra
plãmãdirii procesului istoric, faptele reversibile,
acestea sunt temele principale de care se ocupã
istoria, filosofia socialã în viziunea lui Zeletin (p.
58). Acest mod de a face istorie prin „sociologizare“
(nevoia de cauzalitate) i-a atras multe critici, cãci so-
ciologizarea istoriei apãrea ca o ucidere a istoriei,
precizeazã Ana Bazac (p. 59).

Concretizarea istoriei moderne a fost aspectul
„original“ al concepþiei lui Zeletin. Plecând de la dis-
tincþia între societãþi fãrã clase ºi cele teritoriale, filo-
soful a schiþat un tablou al evoluþiei sociale în funcþie
de o tipologie a formelor sub care au apãrut clasele
stãpânitoare: forme de clase stãpânitoare de pãmân-
turi ºi forme de clase stãpânitoare de bani. Potrivit
acestui „criteriu selectat“ de Zeletin, evoluþia socialã
a fost o trecere permanentã de la fazele agrarã/aristo-
craticã/medievalã la fazele plutocraticã/burghezã/li-
beralã/democraticã. Aceste etape de tranziþie, remar-
ca Zeletin, au fost simþite de contemporanii sãi ca
„etape de decadenþã“. Dar aceastã percepþie cu pri-
vire la evoluþia istoricã a lumii nu a caracterizat
numai România din a doua jumãtate a secolului al
XlX-lea, ci întreaga Europã, din antichitate pânã în
epoca modernã (p. 61).

Evidenþierea determinismelor ºi a influenþei me-
diului social asupra evoluþiei sociale, „supralicitarea
sociologismului“, a constituit cauza criticlor aduse
ideilor filosofului, atât din partea unor gânditori din
vremea sa, cât ºi de gânditori ai zilelor noastre. În
opinia Anei Bazac, Zeletin nu a fost adeptul exage-
rãrilor ºi generalizãrilor determinismului: „El a vrut
însã sã violenteze un spaþiu cultural dominat de idea-
lism ºi explicaþii factuale ºi mistificatoare: pur ºi sim-
plu, el a promovat ofensiv linia explicativã determi-
nistã în acest spaþiu“ (p. 65). Marea problemã, atunci
când facem istoria ideilor sociale, este sã vedem în ce
mãsurã ideile vechi pot fi folosite ºi astãzi ºi în ce
mãsurã cufundarea în ideile vechi ne permite sã rezo-
nãm cu actualitatea. Prin filosofia sa socialã, Zeletin
însuºi a ridicat mãnuºa, obligându-ne sã gândim liber
ºi provocator“ (p. 102).

În privinþa gânditorilor prezentaþi în partea a II-a
a cãrþii, este de reþinut curajul ideologic al autoarei de
a se opri la patru teoreticieni porniþi de pe fundamen-
tele filosofiei marxiste, cu toþii adversari hotârâþi ai
dogmatismului ideologic, cu atât mai mult cu cât cei
20 de ani de „libertate ideologicã“ nu sunt încã sufi-
cienþi pentru o dreaptã aºezare a lor în istoria filo-
sofiei sociale ºi politice româneºti.

5 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 127

Monica Marinescu



Revista SFERA POLITICII, volumul XVIII,
numãrul 11 (153), noiembrie 2010, editatã de Funda-
þia Societatea Civilã, având ca temã conservatorismul
ºi neoconservatorismul, se deschide cu editorialul
Lorenei Stuparu, „Identitatea individualã: perspec-
tive conservatoare“, care surprinde unele aspecte ale
identitãþii individuale din perspectiva reacþiei critice
a filosofiei conservatoare la paradigma dominantã a
secolului al XIX-lea, liberalismul. Autoarea expune
contribuþia originalã la doctrina conservatoare a
unuia dintre cei mai reprezentativi exponenþi ai con-
servatorismului românesc modern, Constantin Rãdu-
lescu-Motru. Perspectiva lui Motru asupra libertãþii
individuale — înþeleasã ca ideal de viaþã al omului
„care îºi formeazã sufletul prin asocieri de senzaþii,
care nu cunoaºte alt scop în viaþã decât sã câºtige prin
schimb, care pune la baza vieþii politice contractul ºi
n-are nicio conºtiinþã de imperativele superioare ale
soartei sale — cã este pe lume purtãtorul unei tradiþii
ºi-al unei misiuni“ — se opune aceleia promovate de
adepþii filosofiei individualist-liberale care susþin,
„contrar principiilor moralitãþii comunitare, o mora-
litate nonobiectivã, variind de la individ la individ ºi
de la o societate la alta“ (p. 5). Adept al realismului
conservator, gânditorul român proclama conservato-
rismul întemeiat pe „principiul realitãþii“ contrar con-
cepþiei liberale de autoconstrucþie individualã.

Cristian-Ion Popa inaugureazã grupajul dedicat
conservatorismului cu studiul „Întoarcerea la Comu-
nitate. O privire sociologicã asupra unei înclinaþii
conservatoare“, care oferã o analizã criticã a înclina-
þiei ideilor conservatoare cãtre „întoarcerea la comu-
nitate“. Articolul prezintã concepþia sociologului
clasic german Ferdinand Tönnies cuprinsã în lucrarea
Gemeinschaft und Gesellschaft (1887), care sinteti-
zeazã problematica comunitãþii ºi a societãþii în ca-
drul cãrora se dezvoltã alte forme de asociaþii umane,
prin aplicarea perspectivei analitice oferite de socio-
logii contemporani Robert A. Nisbet ºi Raymond
Boudon.

Studiul Gabrielei Tãnãsescu, „O perspectivã
conservatoare asupra politicii ºi educaþiei politice:
Michael Oakeshott“, prezintã contribuþia unuia dintre
cei mai importanþi gânditori politici englezi ai seco-
lului al XX-lea. Oakeshott reafirmã educaþia politicã
„ca parte a activitãþii politice care implicã un tip spe-
cific de cunoaºtere ºi ca parte a unui tip specific de
înþelegere a politicii“ (p. 16). Autoarea se opreºte ºi
asupra temeiurilor detaºãrii critice a lui Oakeshott de
înþelegerea politicii ca activitate pur empiricã ºi de
stilul ideologic al politicii, precum ºi asupra compo-
nentelor cunoaºterii implicate în activitatea politicã ºi
în educaþia politicã propuse de Oakeshott: cunoaºte-
rea profundã a „tradiþiei comportamentului politic“

din propria þarã, cunoaºterea politicii altor societãþi
contemporane ºi studiul filosofic.

În articolul „Pledoarie pentru conservatorism.
Moºtenirea lui Edmund Burke“, Oana Albescu reali-
zeazã o incursiune în canoanele modelului conser-
vator clasic care s-a agregat în jurul gîndirii politice a
lui Burke, „pãrintele conservatorismului“, în temele
recurente, aprobate ºi împãrtãºite de conservatori
contemporani precum Robert Nisbet ºi Russell Kirk.

Cristian Gherasim semneazã studiul „Conserva-
torismul britanic în secolul XX. Dezvoltarea unei
tradiþii ideologice“, care relevã evoluþia conservato-
rismului britanic de la o stare de spirit la o ideologie.

Un studiu interesant ne propune ºi Sabin Drãgu-
lin sub titlul „Rãdãcinile teoretice ale tradiþionalis-
mului românesc la junimiºti, semãnãtoriºti, popora-
niºti ºi socialiºti. O istorie a ideilor politice“, în fond
o analizã succintã a principalelor teme, concepþii, cu-
rente ºi personalitãþi ale gândirii tradiþionale româ-
neºti care au avut ca numitor comun elementul au-
tohton.

Semnalãm, de asemenea, studiul „Kogãlniceanu,
tradiþionalistul“, semnat de Andrei Stan, care înfãþi-
ºeazã punctele de vedere tradiþionale, aproape con-
servatoare, prezente în unele dintre operele lui M.
Kogãlniceanu, în ciuda convingerilor sale liberale,
aspecte neglijate de majoritatea celor preocupaþi de
gândirea politicã a acestui important om politic li-
beral.

Ne-a mai atras atenþia articolul Silviei Bocancea,
„P.P. Carp. Cariera politicã a unui conservator con-
vins“, care înfãþiºeazã modul în care Carp ºi-a asumat
ideologia conservatoare ºi evidenþiazã douã aspecte
relevante ale personalitãþii lui — asumarea existen-
þialã a gradualismului privitor la traseul politic ºi
pragmatismul propus în planul de guvernare pe care
l-a formulat ºi susþinut. Autoarea îl propune ca model
pentru viaþa politicã româneascã actualã. „Probabil
cã, într-o societate în care mai importante sunt figu-
rile de stil din intervenþiile publice decât soluþiile
concrete asumate cu orice risc politic, redescoperirea
lui Carp poate fi un gest de cãutare a normalitãþii“
(p. 57).

Neoconsevatorismul este abordat în paginile
acestei reviste de Constantin Nica ºi Leonida Moise
prin studiul „Neoconservatorismul politic. Discurs
ideologico-doctrinar despre relansarea capitalismu-
lui. Revoluþia spiritualã neoconservatoare – debut ºi
semnificaþii“, care conþine subiecte precum „revo-
luþia spiritualã“ neoconservatoare; conservatorismul
originar ca suport tehnico-doctrinar al neoconserva-
torismului; viziunea neoconservatoare despre demo-
craþie ºi stat; remodelarea sistemului internaþional.
Acest studiu dezvãluie cauzele care au facilitat as-
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censiunea acestei doctrine de dreapta, detronând ideo-
logia de stânga în viaþa publicã ºi spiritualã/culturalã
nord-americanã ºi vest-europeanã în ultimii 50 de
ani.

Semnalãm ºi contribuþia lui Eugen Lungu, „Neo-
conservatorismul american ºi echilibrele de putere
din Orientul Mijlociu în primul deceniu al secolului
al XXI-lea“, care evidenþiazã influenþa puternicã pe
care a avut-o neoconservatorismul asupra politicii
externe americane ºi de securitate în timpul adminis-
traþiei G.W. Bush. Rãzboiul din Irak, considerat un
eºec al politicii neoconservatoare americane, a pro-
vocat dezechilibrul relaþiilor de putere care existã în
Orientul Mijlociu. Iar aceastã situaþie de insecuritate

în regiune va continua în urmãtoarele decenii, con-
siderã autorul.

În cadrul rubricii Arhiva, Stelian Tãnase prezintã
cazul scriitorului ºi ziaristului român Vintilã Horia,
fost legionar, exilat în Argentina, care a câºtigat în
1960 premiul Goncourt pentru literaturã conferit de
Academia Francezã, pentru romanul Dumnezeu s-a
nãscut în exil. Încercarea eºuatã a autoritãþilor comu-
niste de atragere a scriitorului în sfera lor de in-
fluenþã, pentru a se folosi propagandistic de recu-
noaºterea lui internaþionalã, i-a atras compromiterea
prin fabricarea unui dosar politic menit sã împiedice
dobândirea prestigiului internaþional pe care i l-ar fi
adus primirea acelui premiu.
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Revista ROMANIAN JOURNAL OF EURO-
PEAN AFFAIRS1, publicatã de Institutul European
Român, numãrul 4/2010, se deschide cu articolul
„Regional Black Sea Architecture and Consequences
for the regional cooperation framework“, semnat de
Alina Homorozean. Dupã cum aratã autoarea, Marea
Neagrã a început a fi consideratã drept regiune doar
recent, datoritã faptului cã importanþa sa este deter-
minatã de mai mulþi factori, atât de ordin geopolitic,
economic, militar, strategic, cât ºi legat de chestiunile
de mediu. Aceastã regiune, prin poziþia sa, nu se aflã
numai la intersecþia mai multor sfere — Europa, Ru-
sia, Asia Centralã ºi Orientul Mijlociu — ci consti-
tuie ºi frontiera sud-esticã a unor structuri interna-
þionale majore, Uniunea Europeanã ºi NATO. Cu
toate acestea, prinsã între paradigma occidentalã ºi
rusã, Regiunea Mãrii Negre duce lipsã de o viziune
comunã cu privire la propria identitate, ceea ce se
reflectã în lipsa de eficienþã a iniþiativelor de coope-
rare, în implicarea insuficientã a actorilor ce o consti-
tuie. Iatã motivele pentru care autoarea considerã cã
o astfel de arhitecturã nu poate susþine o dezvoltare
durabilã, propunând în schimb, prin comparaþie, mo-
delele Northern Dimension ºi South-East Asia: co-
operare regionalã integratã, bazatã pe principiile unei
cooperãri pe mai multe viteze ºi dimensiuni în dife-
rite domenii politice

Articolul lui Mehmet Bardakçi, „Turkish Parties
positions towards the EU: between europhilia and
europhobia“, îºi propune sã verifice teoria lansatã de
Szczerbiak ºi Taggart privind euroscepticismul sis-
temelor de partide din þãrile candidate la aderarea la
Uniunea Europeanã, din Europa Centralã ºi de Est,
testând argumentele acestora în cazul partidelor din
Turcia. Scoþând în evidenþã asemãnãrile ºi deosebi-
rile euroscepticismului în Turcia, faþã de cel manifes-
tat de partidele din þãrile Europei Centrale ºi de Est,
autorul formuleazã punctul de plecare al demonstra-
þiei sale: „În timp ce Turcia a stabilit relaþii cu CEE
încã din 1960, când a fost semnat acordul de asociere
dintre cele douã pãrþi, ideea integrãrii Turciei în CE
era încã ambiguã iar chestiunea CE a avut, ca atare,

un impact redus asupra dezbaterilor politice interne“
(t.n., p. 26). Din analiza pe care o face, se desprind
cinci concluzii cu privire la euroscepticismul parti-
delor turce: 1. euroscepticismul nu este condiþionat
de identitatea de stânga sau de dreapta a unui partid;
2. unele partide marginale care îºi afirmã euroscepti-
cimsul pentru a-ºi sublinia statutul periferic; 3. euro-
scepticismul soft este exprimat în principal de parti-
dele importante; 4. euroscepticismul soft este mai
rãspândit decât euroscepticismul hard; 5. nu existã o
corelaþie între stat ºi euroscepticismul partidelor.

Articolul „Brief Overview on the Conditionality
in the European Neighbourhood Policy“, semnat de
Oana Mocanu, se referã la chestiunea managemen-
tului eficient al noilor frontiere ale Uniunii Europene,
dupã valurile de extindere a acesteia din 2004 ºi
2007. Având în vedere chestiunea complicatã a con-
diþionalitãþii din partea Uniunii Europene cãtre sta-
tele membre ale Politicii de Vecinãtate, autoarea se
întreabã cât de angajate pot fi aceste state în re-
formele economice, politice ºi sociale, datã fiind lip-
sa unei perspective de integrare în Uniunea Euro-
peanã.

Liliana Popescu îºi propune sã acopere un dome-
niu prea puþin explorat în România, „Europenizarea
politicii externe româneºti“, discutând diferite as-
pecte legate de acest subiect: socializarea elitei, reor-
ganizarea birocraticã, adaptarea instituþiilor ºi politi-
cilor la cerinþele Politicii Externe ºi de Securitate
Comunã a Uniunii Europene, proiectarea intereselor
naþionale pe agenda PESC. Ca o concluzie, autoarea
aratã cã europenizarea politicii externe a României
are o dimensiune destul de modestã.

Un alt aspect interesant este abordat de Sergiu
Gherghina în articolul „Supporting the EU with(out)
political knowledge: empirical evidence from a new
joiner“. Printr-o analizã statisticã a datelor indivi-
duale din þãrile candidate dar ºi a datelor din Euro-
barometre, Sergiu Gherghina încearcã sã descopere o
posibilã relaþie între încrederea în Uniunea Euro-
peanã ºi nivelul de cunoaºtere a acesteia, în rândul
cetãþenilor din noile state membre. În concluzie,

Sanda Cincã
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autorul aratã cã cele douã aspecte sunt într-un raport
direct proporþional.

Cristian Iordan, în articolul „Le système euro-
péen d’acquisition d’armement. Facteur de soutien de
la PESD“, aratã cã Uniunea Europeanã are nevoie de
o Politicã de Securitate ºi Apãrare solidã, susþinând
cã procesul de standardizare ºi armonizare la nivel
european în materie de armament reprezintã paºi ne-
cesari în conturarea unui sistem european de achizi-
þionare, dupã care subliniazã legãtura dintre acest
sistem ºi PESA.

Cel din urmã articol, ce închide prezentul numãr
al revistei, se intituleazã „La protection des infra-
structures critiques – défis actuels“ ºi este semnat de
Dan Fifoiu. Este vorba de o analizã a modului în care
România îºi continuã programul de aliniere a standar-
delor de protecþie a infrastructurilor critice cu cele
existente în Uniunea Europeanã. În acest proces de
duratã, dupã cum afirmã autorul, dificultãþile decurg
din însuºi faptul cã la nivelul Uniunii Europene nu au
fost identificate soluþii pentru a se depãºi diferenþele
dintre state în plan legal.
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STUDIA POLITICA. ROMANIAN POLITI-
CAL SCIENCE REVIEW, vol X, no. 4, 2010 pre-
zintã, în Argumentum, sub titlul „The Personalization
of Power“, expunerea susþinutã de profesorul Mauro
Calise de la Universitatea „Federico II“ din Napoli cu
prilejul decernãrii titlului de Doctor Honoric Causa
de cãtre Universitatea din Bucureºti (4 octombrie
2010).

Deºi este unul dintre cele mai vechi subiecte ale
politicii, constatã autorul, „personalizarea puterii“
sau „puterea personalã“ a reprezentat multã vreme un
fel de tabu în ºtiinþa politicã academicã. Graþie ti-
pologiei weberiene, regimurile democratice moderne
au fost prezentate ca fiind „triumful“ autoritãþii im-
personale, raþional-legale, puterea personalã, fie ea
patrimonialã sau charismaticã, fiind expediatã în re-
gimurile înapoiate, nedemocratice (p. 617). Dar pu-
terea personalã subzistã în democraþiile contempo-
rane, obligându-ne sã reconsiderãm asumpþiile fun-
damentale ale teoriei democratice ortodoxe.

Personalizarea puterii este deosebit de evidentã
mai ales în cazul noilor partide politice. „Forza
Italia“ a lui Berlusconi, de exemplu, combinã factorii
patrimonial, charismatic, organizaþional, inclusiv
mediatic, conturând prototipul unui nou tip de partid
politic – „partidul personal“ (p. 621). Personalizarea
nu penetreazã însã doar partidele ºi guvernnele, ci ºi
preºedinþii devin... personali. Liderii de acest tip uti-
lizeazã o cantitate copleºitoare de resurse — finan-
ciare, instituþionale, comunicaþionale —, dezvoltând
o relaþie directã ºi puternicã cu alegãtorii, ceea ce îi
face extrem de populari. „Cantitatea de putere perso-
nalã pe care un lider democratic o poate acumula as-
tãzi este astfel fãrã precedent“ (p. 622). Dar, spre
deosebire de regimurile autoritare, creºterea puterii
personale în democraþii nu este neapãrat o alegere
individualã „deviantã“, ci este rezultatul „structural“
al practicii politice în societãþile contemporane.

Problema centralã este cã acest tip de lider nu
poate satisface aºteptãrile foarte mari ale alegãtorilor,
induse de propriile sale campanii populiste. Fãrã spri-
jinul instituþiilor politice ºi administrative reprezen-
tative ale statului ºi ale societãþii, adicã „fãrã scutul
unui corp politic, regele, încã odatã, este gol“ (p.
622), avertizeazã în concluzie profesorul Calise.

De asemenea, ne-a atras atenþia articolul „Critica
comunismului românesc. O lecturã teologico-poli-
ticã“, în care profesorul Daniel Barbu supune unei
analize critice, nuanþate ºi profunde, ceea ce el nu-
meºte aici, dar ºi în alte ocazii (vezi Republica ab-
sentã, 1999), „anticomunismul postcomunist“. Stu-
diul istoriei politice recente, constatã el, se concen-
treazã mai ales asupra competiþiei partizane postco-
muniste, ignorând „comunismul însuºi ca regulã de
viaþã comunã a societãþii româneºti“ (p. 625). Iar
când îl abordeazã, o face adesea în cadrele concep-
tuale ºi lexicale comuniste. Faute de mieux, chiar
revoluþia din ’89 „s-a declinat în limbajul vulgatei
comuniste“, dupã cum se vãdeºte în propriile sale
proclamaþii programatice: hotãrârea de nezdruncinat
a muncitorilor, þãranilor, studenþilor ºi intelectualilor
de a lupta „neprecupeþit“ împotriva „sistemului
odios“ pânã la „victoria finalã“ a democraþiei; vigi-
lenþa faþã de actele contrarevoluþionare; pietatea faþã
de eroii revoluþiei; împlinirea idealurilor revoluþiei
fãcute de popor etc. Prin urmare, anticomunismul în-
suºi a fost gândit ºi exprimat în cadrele conceptuale
ºi retorice comuniste. „La douãzeci de ani de la pro-
nunþarea decesului sãu oficial, comunismul [....] nu
locuieºte atât în arhive [...], cât în reflecþia, limbajul
ºi practicile celor care l-au plãmãdit ºi care, uneori,
i-au supravieþuit“ (p. 629). „Procesul“ cuplului Ceau-
ºescu a reprezentat, de fapt, o execuþie în cel mai pur
stil comunist. Ceauºescu însuºi, în ciuda naþionalis-
mului care i s-a atribuit, a murit cântând „Interna-
þionala“, iar nu vreun cântec patriotic românesc,
vãdind, chiar în acest episod ultim al vieþii sale, „pu-
ritatea leninistã“.

În sfârºit, Raportul final al Comisiei preziden-
þiale pentru analiza dictaturii comuniste datoreazã
mult limbajului F.S.N. de la începutul anilor ’90. Sta-
tul român actual este succesorul fostului partid-stat
dinainte de ’89, în sensul cã partidul s-a dizolvat în
stat (e.g., persoana preºedintelui României) ºi în so-
cietate (e.g., persoana preºedintelui comisiei prezi-
denþiale). „Mutându-ºi domiciliul din Partid în stat ºi
în societate, foºtii comuniºti nu ºi-au abandonat pe
deplin reflexele politice, limbajul ºi modul de a
gândi“ (p. 636), observã profesorul Barbu.
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