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Cum se explicã faptul cã oamenii se lasã conduºi
de o persoanã sau mai multe care concentreazã
puterea? Numai ca urmare a conºtientizãrii necesi-
tãþii de a se agrega într-un corp colectiv ºi a delega
persoane capabile sã le asigure supravieþuirea,
apãrarea intereselor ºi continuitatea? Sau ca o
consecinþã a voinþei de putere a unui individ sau a
unui grup? Sau este vorba de o motivaþie mai pro-
fundã, dincolo de aceste „soluþii raþionale la pro-
blema convieþuirii“?

Cred cã astfel ar putea fi reformulate întrebãrile
de principiu ale incitantei Imaginaires du politique
(Ellipses, 2001) al cãrei autor, Jean-Jacques
Wunenburger, este profesor la Universitarea „Jean
Moulin“, Lyon III, decan al Facultãþii de Filosofie,
director asociat al Centrului de Cercetãri asupra
Imaginarului ºi Raþionalitãþii „Gaston Bachelard“ al
Universitãþii „Bourgogne“ din Dijon ºi director al
publicaþiilor „Figures libre“, „Figures“ ºi „Cahiers
Gaston Bachelard“.

La fête, le jeu et le sacré (Editions Universi-
taires, 1977), L’utopie ou la crise de l’imaginaire
(Editions Universitaires, 1979), La raison contradic-
toire (Albin Michel, 1990), Méthodologie philoso-
phique (PUF, 1992), Questions d’éthique (PUF,
1993), Philosophie des images (PUF, 1997),
L’homme á l’age de la télévision (PUF, 2000) —
sunt câteva dintre titlurile altor cãrþi care ne ajutã sã
înþelegem imaginea aceluiaºi autor.

Dupã cum ne aºteptam, sub titlul Imaginariile
politicului se desfãºoarã un discurs ce pune în paralel
raþionalitatea politicã (pe de o parte ca dimensiune a
politicului înþeles ca domeniu al acþiunilor
rezonabile, iar pe de alta ca domeniu al argumentãrii,
justificãrii ºi validãrii filosofice) ºi nonraþionalul
politic, în perspectiva originilor, funcþiilor, promisiu-
nilor ºi riscurilor sale.

La nivelul unei „gramatici sacre a limbajului“
care se ocupã de „misterul politicului“ (pp. 21–23) J.
J. Wunenburger descoperã cum funcþia juridicã ºi le-
gislativã preced funcþia executivã. Astfel, primul sens
al puterii este acela judiciar, cãci funcþia de judecãtor
este prima „reprezentare instituþionalã“ umanã, fiind
elaboratã într-un mod analog aceluia de „construcþie
politicã a regalitãþii“. ªi aceasta datoritã ambivalenþei
puterii juridice, care este îndreptãþitã sã comitã rãul,
pentru binele grupului. Urmând scopul de a perpetua
ordinea ºi dreptul, puterea juridicã „mânuieºte para-

doxul pentru cã legalizeazã ºi legitimeazã violenþa
supremã pentru a face sã domneascã concordia ºi
pacea în corpul social“ (p. 27). În calitate de condiþie
de existenþã a puterii politice, juridicul „iradiazã în
ansamblul vieþii social-politice care recunoaºte, într-un
fel sau altul, în funcþie de stilul epocii, „Sfinþenia
legislatorului“.

Dacã Vechiul Testament sau Tora iudaicã sunt
evidente surse ale dreptului întemeiat pe credinþa
într-o altã lume, amintirea unor legislatori precum
Solon sau Licurg este mereu însoþitã, în memoria
socialã, de veneraþia ce se cuvine acelora ca-
pabili sã ofere Cetãþii legi bune, care asigurã
funcþionarea instituþiilor (constituþionale) dar
regleazã ºi afaceri private, sau sancþioneazã fapte
penale.

Dreptul natural, ca „imagine a dreptului ideal“,
aratã J.J. Wunenburger, invocându-l pe Cicero, este
revelat, ca lege naturalã, înþeleasã ca Lege sfântã di-
vinã, implicând „credinþa într-o ordine cosmicã“
(p. 31).

Pentru a-i fi recunoscutã forþa, chiar ºi justiþia
profanã „împinge imaginaþia pânã la detaliile cele
mai anecdotice (arhitecturã a pretoriilor, costume ale
judecãtorilor)“ (p. 33).

Aºadar dacã politicul ia naºtere numai ca uniune
a unor indivizi sau a unor grupuri aflate „sub egida
unor forþe“ hegemonice exercitate prin instituþii iden-
tice pentru toþi, aceasta se datoreazã faptului cã pute-
rea politicã este o „formã complexã a puterii judi-
ciare“ ºi este în acelaºi timp o „bio-putere“, deoarece
întreþine un raport indirect (mediat simbolic) sau di-
rect (în funcþie de împrejurãri) cu menþinerea în viaþã
sau condamnarea la moarte a supuºilor. ªi aceasta nu
numai în sens strict juridic, ca pedeapsã sau sancþiune
a unei fapte penale a unui individ, dar ºi în sens glo-
bal, de asigurare a existenþei, de conservare ºi perpe-
tuare a unei entitãþi politice, a unui stat sau a unei na-
þiuni.

Dreptul laic în calitate de „instrument de reglare
a societãþilor“ ºi impus de cele mai multe ori de nevoi
organizatorice circumstanþiale se asociazã (cu toate
acestea), la începuturi, ca ºi în prezent, imaginarului
religios. De la „sfinþenia legislatorului“ (care poate fi
întruchipat ºi de o persoanã umanã) pânã la actualele
„drepturi ale omului“ cu pretenþia de universalitate,
„medierea simbolicã“ vizând exprimarea originii lor
transcendente care implicã „un caracter universal ºi
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imprescriptibil“ (p. 32) îºi dovedeºte necesitatea în
orice întreprindere umanã trainicã.

Este vorba de un scenariu „supraraþional“ care. de-
parte de a fi o „mistificare“ sau o soluþie „naivã“, „cre-
dulã“ la problemele organizãrii politice în componentele
ei executivã, judiciarã ºi legislativã, apare mai curând ca
alegere programaticã, în deplinã cunoºtinþã de cauzã, în
mãsurã sã impunã ºi sã legitimeze — prin acceptarea
convenþiei acestui joc între real ºi ireal — puterea, care
nu ar putea fi acreditatã ca simplu rezultat al voinþei sau
conºtiinþei oamenilor.

Mai departe J.J. Wunenburger descrie realitatea
socialã ºi geneza societãþii politice (un „corp“ sau un
popor unificat în jurul puterii centrale numite „Ce-
tate“ sau „Stat“) care se constituie în obiect al politi-
cului (definit drept rezultat al apariþiei unei puteri) —
în termenii mitologiei „pãmântului“ (ca discurs mai
curând al „matriei“ decât al „patriei“) ºi ai „memoriei
strãbunilor“. Apãrarea teritoriului naþional ca raþiune
a politicului (sau, în cazul unui rãzboi ofensiv, ca ten-
tativã de recuperare a unui teritoriu sacru pierdut)
ipostaziazã pãmântul drept „bun simbolic“ în jurul
cãruia se constituie „legãturi dintre membrii aceluiaºi
corp politic“ (p. 40).

Astfel, ca „roman colectiv ai cãrui eroi sunt pro-
prii figuranþi“ (p. 47), politica este nutritã de un sub-
strat imaginar ca „imagerie“ (p. 86) a ideilor sau por-
tretelor conducãtorilor, a faptelor, a faptelor de vitejie
memorabile (adesea în expresie vizualã) cu valoare
pedagogicã ºi de comunicare socialã.

Importanþa „strategiei imaginilor“ (p. 58) în acþi-
unea politicã este pusã în evidenþã de J.J.Wunenburger
prin prezentarea teatrului principelui (acela care
deschide capitolul filosofii politice moderne prin bi-
necunoscuta operã a lui Machiavelli), în care „jocul
aparenþelor“ este menit sã arate cã puterea unui con-
ducãtor vine nu atât dintr-un exerciþiu al violenþei, cât
din arta de a-i convinge pe supuºi de calitãþile ºi mã-
reþia acestuia.

Demersul explorator al profunzimilor imagi-
naþiei politice se îndreaptã cãtre o „mitanalizã“ (ter-
men specific antropologiei imaginarului construite de

Gilbert Durand) a politicului pe calea explicãrii sen-
surilor multiple ale imaginilor, care dincolo de „ima-
geria“ intuitivã are ºi o laturã de „irealitate“ (ficþi-
unea sub care creºte autoritatea, fie ea sacrã sau pro-
fanã), dar ºi o laturã „imaginalã“ (termen introdus de
Henry Corbin), desemnând arhetipurile (reprezentãri
primordiale) care „se impun spiritului (...) ca realitãþi
mentale autonome, ca fapte noetice“ (p. 87).

Dimensiunea politologicã a imaginarului politic
îºi are originea, observã cercetãtorul francez, în
considerarea „à la lettre“ (p. 94) a imaginii de sa-
cralitate, care o videazã pe aceasta de funcþia sa
simbolicã, singura capabilã sã regleze regimurile cu-
noaºterii umane (oscilând între sensibil ºi inteligibil)
într-un mod rezonabil.

Pe acest parcurs mit–analitic sunt invocaþi repre-
zentanþii „miºcãrii epistemologice“ centrate pe prin-
cipiul autonomiei imaginilor ºi al capacitãþii de „mo-
delizare“ a structurilor ºi evoluþiei lor (E. Cassirer, C.
G. Jung, G. Bachelard, M. Eliade, G. Durand, C.
Lévi-Strauss, P. Ricoeur) (p. 99), sau, în paginile an-
terioare, G. Dumezil sau C. Castoriadis cu „instituþia
imaginarã a societãþii“.

Dar în carte existã suficiente argumente pentru
gândul cititorului dornic sã emigreze spre dimen-
siunea psihoemoþionalã specificã vieþii politice, acce-
sibilã ordinii simbolicului care guverneazã „materia
empiricã istoricã“, aºa cum demonsteazã ºi Philippe
Braud în cartea Grãdina deliciilor democraþiei.

Aceastã „relecturã a politicului“ în numai o sutã
de pagini din perspectiva fundamentului imaginar al
acestei activitãþi deopotrivã stranii ºi natural umane
este o performanþã ºtiinþificã, în mãsurã sã arate cã în
lipsa facultãþii simbolice, oamenii ºi-ar pierde atît li-
bertatea creatoare, cît ºi libertatea politicã, materia-
lizatã în viziuni, previziuni ºi idealuri.

Pentru a se lãsa conduºi ºi a-ºi asigura rezistenþa
civilizatã într-o societate, oamenii au nevoie sã-ºi în-
chipuie cã puterea le este transferatã aleºilor de la o
instanþã superioarã, ascunsã înþelegerii imediate a fe-
nomenului.

Recenzia este în general un gen ingrat al scriitu-
rii istoriografice. Necontabilizatã în rapoarte de acti-
vitate sau CV-uri depuse cu diferite prilejuri, ea face
mai curând figurã de cenuºãreasã în traseele profe-
sionale ale istoricilor ºi nici nu este repertoriatã în bi-
bliografiile cu caracter general ale ºtiinþei istorice ro-
mâneºti. În realitate, prin recenzii (ºi nu simple note
de lecturã) se autentificã gradul de „sãnãtate“ al unei
ºtiinþe, cu atât mai mult al uneia de facturã umanistã,
ideograficã, cum este istoria. În absenþa unui statut
valid al recenziei, ºtiinþa istoricã va rãmâne un efort

singular al unor specialiºti, care nu citesc decât con-
tribuþiile strict învecinate domeniului sau care nu se
vor arãta interesaþi de mersul disciplinei lor, din cau-
za opacitãþii sau multitudinii copleºitoare a studiilor
colegilor, care se ocupã de probleme istorice din alte
intervale temporale.

Cartea istoricului (vest)german Ernst Nolte Rãz-
boiul civil european 1917–1945. Naþional-socialism
ºi bolºevism, apãrutã, în ediþie româneascã, la Grupul
Editorial Corint, 2005, impune un efort de discuþie ºi
de afinitate cu subiectul cu mult peste medie. Orice
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recenzent ar trebui sã aibã o familiaritate cu subiectul
tratat de autor cel puþin egalã ori mãcar comparabilã
cu a acestuia. Este evident cã, la ora actualã, nu existã
în România nici un istoric sau politolog (despre im-
posibilitatea existenþei în sine a unei „ºtiinþe politice“
poate vom discuta cu altã ocazie) care sã fie com-
patibil, în probleme ale fascismului ºi comunismului
european, cu Ernst Nolte sau cu alþi istorici, cum ar fi,
în privinþa naþional-socialismului, Martin Broszat,
Ian Kershaw sau Karl Dietrich Bracher. Istoricii ro-
mâni, ºi între aceºtia ºi autorul rândurilor de faþã, nu
pot face decât glose asupra unor probleme de caracter
foarte general, legate de relaþia ambiguã între naþio-
nal-socialism ºi comunism. Totuºi, chiar dacã con-
diþionãrile „obiective“ ale statutului istoricului român
impun o familiaritate (mult) mai redusã cu literatura
politicã contemporanã Germaniei weimariene sau na-
þional-socialiste (lucrurile fiind mai comparabile în
privinþa stalinismului), acesta poate elabora intero-
gaþii valide pe marginea literaturii ºtiinþifice ºi a pole-
micilor istoriografice din Germania federalã, Nolte
fiind protagonistul (alãturi de Jürgen Habermas) a
ceea ce s-a numit Historikerstreit. Cartea supusã aici
ºi acum dezbaterii resemnificã teze mai vechi ale ge-
nezei, ale generãrii fascismului (ºi, în cadrul acestuia,
ºi a naþional-socialismului) din tensiunile revoluþio-
nare ale comunismului sovietic.

Lectura interogativã, permanent criticã, a cãrþii
lui Nolte, tradusã pentru cititorul român, impune o
multitudine de puncte de vedere. Consider, în primul
rând, cã miza cãrþii nu este, aºa cum sugereazã cu-
vântul înainte al ediþiei, anterioritatea Gulagului în
raport cu Auschwitz-ul, cu alte cuvinte a distrugerii
evreitãþii ca rãspuns la pericolul reprezentat de teroa-
rea comunistã, cât permanentul conflict între douã
blocuri totalitare, extremiste, care a condus, de fapt,
la hecatomba celui de-al doilea rãzboi mondial. Nolte
procedeazã la recompunerea discursivitãþii ºi osti-
litãþii ideologice ºi politice între naþional-socialism ºi
comunismul german, pe de-o parte, ºi a aceleia dintre
nazism ºi comunismul sovietic, pe de altã parte. În
esenþã, acest violent conflict politic reprezintã o reali-
tate permanentã a perioadei interbelice ºi, desigur,
dar ºi aici Nolte opereazã cu nuanþe foarte subtile, ce-
lei a rãzboiului. Istoricul german insistã minuþios
asupra „literaturii ideologice“ aparþinând celor douã
tabere, dar ºi „neutrilor“ cu privire la dezastrul pro-
dus de Revoluþia comunistã (am avut iniþial o ezitare
în a scrie cu literã mare acest cuvânt) în Rusia. Este
însã acest dezastru o cauzã esenþialã, un determinant
psihologic ºi social suficient de puternic pentru a ge-
nera un sprijin social ºi o temere politicã în stare a
aduce naþional-socialismul la putere, cu alte cuvinte
a-l face legitim în cadrul istoriei statalitãþii germane?
Prezentarea, extrem de problematizatã, niciunde
strict evenimenþialã, a istoricului (vest)german con-
duce cãtre aceastã concluzie. Dar este ea ºi suste-
nabilã istoric? Nu conteazã aici, desigur, nici un fel
de judecatã moralã asupra agresivitãþii ºi caracterului
unic al naþional-socialismului (ºi prin extensie al

Holocaustului), cât faptul cã Nolte gãseºte „nucleul
raþional“, de care vorbeºte ºi în schimbul sãu de scri-
sori cu, acum regretatul, François Furet. Nu conteazã
nici o judecatã moralã pentru cã aceasta nu poate pro-
duce decât indignare, perfect credibilã ºi omeneascã,
dar nicidecum consistent ºtiinþificã. „Nucleul raþio-
nal“, geneza, demonstrabilã istoric-documentar ºi de
înþeles psihologic-social, nu rezolvã probleme mult
mai grave, cãrora Nolte pare a nu le acorda o impor-
tanþã suficientã. Ernst Nolte este revizionist, aºa cum
s-ar impune oricãrui istoric, în sensul progresului
epistemologic, dar teza „nucleului raþional“, a „nexu-
sului cauzal“, a legitimitãþii unei reacþii violente faþã
de un pericol la fel de violent nu rezistã, în opinia
mea, suficient unei analize. Nolte insistã asupra carac-
terului reactiv al naþional-socialismului; nu putem
însã avansa ºi alte maniere de înþelegere a conflic-
tului „civil“ între naþional-socialism ºi comunism?
Nu este naþional-socialismul ºi o formulã eterogenã
de autoidentificare a straturilor sociale atât de di-
verse, revoltate de înfrângerea din noiembrie 1918?
Mergând pe direcþia, atât de puþin folositã, a lui Erich
Fromm a psihologiei sociale, nu putem susþine cã na-
þional-socialismul îºi construieºte drept adversar ire-
ductibil din comunism, dublat de evreitate, fãrã ca
aceastã construcþie (comunismul ºi evreitatea) sã fie
neapãrat extrem de agresivã faþã de Germania
weimarianã? Partidul Comunist German nu era un
partid cu predominanþã evreiascã, iar Nolte nu omite
a aminti acest fapt.

Naþional-socialismul, prin formula sa de mani-
festare, are o dimensiune ce îmbinã revolta, subor-
donarea, ierarhia ºi anarhismul, atitudinea antisis-
temicã cu obedienþa faþã de caracteristici dintre cele
mai anacronice, þinând de vechiul sistem wilhelmian.
Sigur, istoria prenazistã este o succesiune de mobi-
lizãri sociale ale comuniºtilor ºi replici violente ale
naþional-socialiºtilor, dar ºi de lovituri singulare, ne-
provocate direct ale ultimilor împotriva comuniºtilor,
dar ºi, mai curând, a Republicii. Acþiunea pucistã a
lui Hitler, din 1923, nu este numai o acþiune îm-
potriva „marxismului“, cât una împotriva sistemului
republican-democratic. Chiar acordând atenþie tutu-
ror campaniilor ideologice ale Internaþionalei a III-a
Comuniste, acþiunilor Frontului Roºu, acestea nu sunt
suficiente pentru a epuiza (ºi Nolte nu reduce pro-
blema la acest fapt, dar pune accentul pe „nexul cau-
zal“) emergenþa naþional-socialismului. Teza rãzboiu-
lui „civil“ în interiorul democraþiei weimariene, cre-
ditabilã documentar, nu poate oculta însã caracterul
antidemocratic ºi antisistemic al naþional-socia-
lismului, precum ºi a comunismului. Poziþionarea
acestor doi factori antisistemici este însã greu de ac-
ceptat. Nu este vorba numai de lupta naþional-so-
cialismului împotriva „marxismului“, a evreilor ºi a
comunismului, puncte asupra cãrora, în societatea
germanã a anilor ’20–’30 se putea ajunge la un larg
acord, cât de identificarea periculoasã ºi perfect con-
ºtientã de cãtre Hitler, SS, SA ºi NSDAP a celor trei
componente neunitare.
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Venirea la putere a naþional-socialismului, prin
preluarea cancelariatului de cãtre Hitler la 30 ianuarie
1933, adevãratã revoluþie în concepþia unor istorici
germani, este analizatã sub forma unor soluþii mul-
tiple la dispoziþia preºedintelui Hindenburg. Varianta
excluderii represiunii politice împotriva naþional-so-
cialismului, „refuzul rãzboiului civil“ sugereazã lipsa
de perspectivã a celui mai influent om politic al tim-
pului. Nolte valideazã supraevaluarea pericolului
unui reale politici de lichidare a ambelor extremisme
de cãtre factorul suprem de decizie, preºedintele
Hindenburg. Rãzboiul civil comuniºti versus naþio-
nal-socialiºti a devenit curând epuizat prin lagãrele
de concentrare „administrate“ de SA ºi prin politica
sistematicã de control ºi lichidare, „pe linie de stat“
dupã februarie-martie 1933 a comuniºtilor (dar ºi a
celorlalte partide). „Rãzboiul civil“, în aceste con-
diþii, nu mai poate avea valoare ca tezã în interpre-
tarea relaþiei nazism-comunism.

Nolte însã foloseºte acelaºi traiect epistemic ºi în
evaluarea perioadei ulterioare, inclusiv a rãzboiului.
Dovezile istorice îi întãresc aceastã opþiune her-
meneuticã. Mai mult, interogaþia asupra caracterului
celui de-al doilea rãzboi mondial este perfect legi-
timã: luptã decisivã? campanie de eliberare? rãzboi
de distrugere? Puþini dintre istorici propun o astfel de
paradigmã. Componentele explicative de facturã
ideologicã rãmân însã constante. Este mai curâd vor-
ba de revitalizarea concepþiilor „rãzboiului civil“, ce
trebuiau translatate în Uniunea Sovieticã. Deºi ia în
consideraþie ºi alte direcþii de interpretare a cauza-
litãþii celui de-al doilea rãzboi mondial (a rãzboiului
din Est), Nolte se opreºte la cel mai valid motiv pen-
tru care Hitler a declanºat operaþiunea Barbarosa:
ostilitatea faþã de comunismul stalinist perceput ca un
pericol pentru poziþia Germaniei. Nu trebuie sã cãu-
tãm „raþionalitatea“ deciziei lui Adolf Hitler, cât sã
considerãm cã singura motivaþie validã în conºtiinþa
Führerului era anticomunismul ºi resuscitarea con-
cepþiei despre lumea anilor ’20. Aici stã ºi cauza
descalificãrii (la aceasta se adaugã ºi distrugerea unor
largi categorii de populaþie civilã, unde primul loc
este deþinut de evrei) naþional-socialismului în faþa
Uniunii Sovietice (ºi nu neapãrat a comunismului sta-
linist) — poziþia Germaniei de stat care a transpus
ideologia în motivaþie a agresiunii permanente.

Nolte interogheazã ºi alte zone ale politicii ºi so-
cietãþii germane în timpul naþional-socialismului pre-
cum ºi ale regimului stalinist: cultura, justiþia, armata
ºi relaþia cu alte grupuri militarizate (SS, SA ºi
CEKA, NKVD). Diagnosticul este unul sigur, cu se-
sizarea mai ales a decajului tot mai mare în defa-
voarea Germaniei în evaluarea lumii occidentale;
Germania naþional-socialistã a pãrut în opinia lumii
civilizate un stat ºi un regim tot mai anacronic, „o
imagine irealã în sine“, dupã cuvintele lui Nolte. Dar
atât analiza asupra culturii, dar mai ales cea asupra
justiþiei naziste nu sunt suficient de concludente,
chiar în raport cu modelul sovietic, care pare excesiv
(prin comparaþie cu Germania naþional-socialistã ºi
nu singularizat, adicã validat istoric) negativizat. Mai
exact, Germania este consideratã în aceste aspecte
drept un stat în care ar funcþiona un drept „liberal“
rezidual („Dreptul, în sensul privãrii de drepturi a tu-
turor duºmanilor ºi sabotorilor, devenea aºadar o
caracteristicã structuralã a statului naþional-socialist
abia în timpul rãzboiului ºi, în întreaga sa dimen-
siune, dupã începerea rãzboiului împotriva Uniunii
Sovietice“ p. 333–334). Dacã ne-am referi la radica-
litatea acþiunilor punitive politice (motivate juridic) ºi
la dependenþa justiþiei „populare“ naþional-socialiste
de voinþa Führer-ului, în calitatea sa de creator ºi
sprijinitor al dreptului („Der Führer schützt das
Recht“, Carl Schmitt, 1934), am avea mai clar în
vedere sensul politic totalitar al justiþiei germane de
atunci. Nolte se referã la caracterul revoluþionar al
justiþiei sovietice, dar nu insistã suficient (deºi nu
oculteazã) sensul similar al justiþiei naþional-socia-
liste.

Un capitol interesant este ºi cel ce priveºte redis-
cutarea „dupã 10 ani“ a Historikerstreit. Nolte sesi-
zeazã treptatul recul al polemicii, dar ºi apariþia unor
direcþii de studiu, dar mai ales mode culturale ºi im-
perative ideologice care doresc sã se impunã, mai
ales cel al culpabilizãrii totale a poporului german.

În încheiere, putem spera în continuarea reali-
zãrii unor proiecte editoriale care sã cuprindã alãturi
de Rãzboiul civil al lui Ernst Nolte ºi lucrarea sa fun-
damentalã Der Faschismus in seiner Epoche (la bazã
teza de Habilitation a istoricului, apãrutã în 1963) sau
chiar volumul celebru (în Occident, nu în România)
Historikerstreit, apãrut la München, în 1987.

Astãzi, deºi cuvântul democraþie tinde sã se ba-
nalizeze, analizele ºi dezbaterile teoretice consacrate
acestui subiect s-au multiplicat. În acest sens, lucra-
rea lui Salvo Mastellone, profesor la Universitatea
din Florenþa ºi specialist în studii mazziniene, repre-
zintã o contribuþie apreciabilã la analiza ºi înþelegerea
democraþiei, în mod explicit la înþelegerea ºi aprofun-

darea conceptului de democraþie, a dimensiunii sale
instituþionale ºi la clarificarea problemei drepturilor
omului ºi a raporturilor complexe dintre democraþie
ºi societatea civilã.

Istoria celor douã secole de democraþie modernã
europeanã, istorie ce cuprinde deopotrivã susþinãtorii
ºi criticii democraþiei, certificã numeroasele transfor-
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mãri survenite la nivelul semnificaþiilor atribuite con-
ceptului de democraþie ºi, deopotrivã, schimbãrile ºi
inventarea unor noi mecanisme ºi practici democra-
tice menite sã asigure accesul ºi buna funcþionare a
democraþiei. Printr-un demers analitic, necesar de
altfel în clarificarea unor probleme de teorie politicã,
autorul îºi structureazã lucrarea în patru pãrþi, rea-
lizând o „sintezã comparabilã“ cu cele ce aparþin unor
teoreticieni celebri precum N. Bobbio, G. Sartori, R.
Dahl. Aceste pãrþi, ce conþin la rândul lor capitole,
trateazã într-o cronologie stabilitã de autor: 1) Demo-
craþia ca guvernare a poporului cu instituþii reprezen-
tative (1748–1848); 2) Democraþia ºi miºcãrile aso-
ciative populare (1848–1871); 3) Democraþia ca so-
cietate civilã de cetãþeni egali (1871–1915); 4) De-
mocraþia în apãrarea drepturilor individuale ºi so-
ciale (1915–1995).

În prima parte Mastellone abordeazã conceptul
de democraþie, respectiv evoluþia ºi transformãrile la
nivel civic ºi instituþional. Accentul este pus pe con-
cepþiile gânditorilor moderni Montesquieu, Rousseau,
Tocqueville, Mazzini, Marx. Deopotrivã, autorul re-
zervã, pe de o parte, un spaþiu important pentru
analiza democraþiei în contextul Republicii ameri-
cane ºi a Revoluþiei Franceze, pentru democraþia ia-
cobinã ºi cea egalitarã, relansatã în 1828 de Buonarroti,
iar, pe de altã parte, nu ignorã nici polemicile „antide-
mocratice“ dintre „legitimiºti“ ºi „constituþionaliºti“,
cu „origini istorice diverse“ ºi fundamentate pe situa-
þii culturale specifice.

În partea a doua Matellone se raporteazã la revo-
luþiile din 1848 ºi la asociaþiile populare care erau
animate de spiritul democratic ºi susþinute de aspi-
raþia la democraþie. Aceste asociaþii sunt invocate în-
trucât, în baza autonomiei lor, au reprezentat „forme
de comunitate politicã“, iar asociaþionismul, inter-
pretat în „cheie politicã“, este menþionat deoarece „a
preconizat care era drumul democraþiei spre socie-
tatea modernã, adicã o industrializare care respectã
drepturile de asociere, atât ale civililor cât ºi ale mun-
citorilor, ºi o putere politicã controlatã de autono-
miile de grupuri, agregate, localitãþi ºi interese“ (p.
93). De asemenea, remarcã autorul, asociaþionismul,

cu formele sale concrete ºi specifice þãrilor precum
Franþa, Anglia, Italia, Germania, a avut meritul de a
asigura terenul exprimãrii libere, de a fi dezvoltat spi-
ritul civic ºi politic (deºi dreptul de asociere era ade-
sea contestat) ºi de a constitui prin „societatea poliar-
hicã“ fundamentul democraþiei reale.

A treia parte a lucrãrii este consacratã prezentãrii
societãþii moderne avansate, o societate dezvoltatã
dar ºi conflictualã, comparativ cu „societatea orga-
nicã“. Pe acest fundal sunt conturate douã proiecte de
guvernare democraticã, unul liberal în contextul „sta-
tului naþional“ ºi altul social într-un „stat al popo-
rului“ ºi sunt semnalate ºi opoziþiile moderaþilor faþã
de guvernarea popularã ºi ale marxiºtilor faþã de de-
mocraþia burhgezã.

Ultima parte trateazã principalele probleme poli-
tice ale lumii actuale, în principal eºecurile ºi crizele
democraþiei, democraþia ºi antifascismul sau re-
naºterea ºi viitorul democraþiei. Se confirmã astfel cã
democraþia nu este o soluþie infailibilã, ci ºi o perma-
nentã problemã întreþinutã de contradicþii ºi tensiuni
interioare. Deºi nimeni nu poate garanta valabilitatea
pe termen lung a democraþiei de tip occidental, aceas-
tã formã de guvernare meritã toatã atenþia, aºa cum
constatãm ºi din lucrarea lui Mastellone. Democraþia
este necesarã, conform lui N. Bobbio întrucât permite
adoptarea nonviolentã a deciziilor ºi „un exerciþiu vi-
zibil al puterii“.

Lucrarea Istoria democraþiei în Europa nu se în-
scrie în tiparul devenit clasic al prezentãrii democra-
þiei. Autorul nu se limiteazã la încercarea de a contura
un traseu istoric al democraþiei, ci face un apel con-
sistent la necesitatea reafirmãrii democraþiei prin pro-
iecte politice realiste ºi oportune care impun adap-
tarea principiilor ºi a mecanismelor la schimbãrile lu-
mii actuale. În ceea ce priveºte viitorul democraþiei,
autorul atenþioneazã asupra crizelor care ameninþã
valorile morale ºi intelectuale, politice ºi sociale ºi nu
omite faptul cã, în bunã mãsurã, discursurile politice
responsabile privind criza democraþiei occidentale
„nu au fost fãcute pentru a mulþumi regimurile autori-
tare, dimpotrivã, deseori se nãºteau dintr-o profundã
îngrijorare pentru instituþiile democratice“ (p. 214).

Cartea cu titlul de mai sus prilejuieºte confrun-
tarea cititorilor cu ceea ce autorul însuºi a precizat:
„radiografie din perspectivã sociologicã a transfor-
mãrilor succesive ale intelectualilor ca grup de elitã
în douã societãþi ale socialismului real, Germania de
Est ºi România, din a doua jumãtate a secolului XX:
raporturi cu principalele grupuri concurente (exilul),
precum ºi coduri ideologice elaborate pentru legiti-
marea puterii lor de reprezentare“.

Autorul este convins cã istoria socialã este aceea
care scoate din impas sociologia ºi istoria de dupã
1989, care au fost reduse la „reprezentãri caricaturale
ale propriei vocaþii: cea dintâi — la tehnica sonda-
jelor de opinie, iar cea de-a doua — la cãutarea ade-
vãrului în documente din arhive“ (p. 11).

De aceea, pe baza studiilor proprii în domeniu ºi
care se întind pe durata a douãzeci de ani, Mihai Dinu
Gheorghiu oferã, într-o manierã sociograficã (de
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descriere a instituþiilor ºi biografiilor în contextul
analizei teoretice pornind de la concepte ºi ipoteze),
o panoramã asupra problemei cadrelor ºi elitelor din
„socialismul real“, focalizându-se asupra formãrii
intelectualului de partid ºi asupra puterii simbolice ºi
a puterii politice a scriitorilor. (Acest al doilea obiec-
tiv al cãrþii este legat de preocupãrile timpurii de cri-
ticã literarã ale autorului ºi interesul pentru „istoria
luptelor pentru autonomie ale intelectualilor“ (p. 11)
ce l-au condus cãtre cercetãri în domeniul sociologiei
intelectualilor ºi a culturii).

Ca urmare, în ampla Introducere despre cadre ºi
elite, Mihai Dinu Gheorghiu descrie modul în care a
început cercetarea în Germania de Est privind ºcolile
de partid ca „ºcoli ale puterii“ nomenclaturii formate
aici ºi ale intelectualilor de partid, totodatã, adicã rea-
lizarea „echivalenþelor specifice între capitalul cul-
tural ºi cel politic“ (p. 15). Autorul porneºte de la pre-
zumþia de a analiza determinarea istoricã concretã a
teoriilor ºi „prenoþiunilor“ din domeniu, adicã de
„reistoricizare a diferitelor concepte ºi teorii“ (p. 16).
Aceastã precizare metodologicã este cu atât mai im-
portantã cu cât ºi astãzi existã o tendinþã (a unui neo-
dogmatism stalinist cu semn schimbat) de a adecva
datele selectate la conceptele considerate fixe ºi indu-
bitabil adevãrate în mod trans-istoric, adicã de a re-
duce, în fond, conceptele la cliºee ale mainstream-
ului actual.) În acest sens, introducerea enumerã dife-
ritele ºcoli istorice care au interpretat — de cele mai
multe ori în mod politizat — ºi epoca („Totalitarism“
ºi „modernizare“, p. 20–22) ºi fenomenul ºcolilor de
partid. Se evidenþiazã studiile empirice dupã varia-
bile „propriu-zis sociologice“ (ghilimelele autorului,
p. 23) asupra cadrelor de partid, ca ºi autobiografiile
ºi bildungsroman-ele cadrelor, înainte ºi dupã 1989.

Ceea ce este însã important, prin referirea la bi-
bliografia cea mai serioasã a problemei, este rele-
varea contradicþiilor în conceptele analizate: avan-
garde, elite, cadre în raport cu clasa — sau „clasele
populare“ (p. 26) —, ficþiunea legãturilor simbolice
dintre castã ºi clasã, modul de dominare ºi de circu-
laþie a elitelor, statutul cadrelor în avangarda formatã
din membrii de partid. Se impune observaþia cã sta-
tutul de membru de partid a fost nu doar erodat în
momentele de crizã politicã, ci ºi „banalizat ca ur-
mare a extinderii considerabile a aparatului de partid
ºi a generalizãrii învãþãmântului de partid care cu-
prinsese toate categoriile de populaþie. O banalizare
cu atât mai puternicã cu cât procesul de de-diferen-
þiere politicã a fost mai important“ (p. 28). Autorul a
numit „academizare strategia de înnobilare acade-
micã a învãþãmântului de partid, strategie de acumu-
lare primitivã de capital cultural ºi simbolic, consti-
tuind echivalentul acumulãrii primitive socialiste din
economie“ (p. 29). Descrierea acestui proces (1. ºi 2.
din Partea I. Formarea intelectualului de partid) a
avut loc pe baza discutãrii sociologiei elitelor în þãrile
„socialismului real“ dupã 1989, ca ºi a etapelor ºi
semnificaþiei schimbãrii din 1989 în ceea ce priveºte
schimbarea compoziþiei elitelor ºi, desigur, pe baza

expunerii metodelor sociologice folosite, înainte de
toate a celei comparative (asupra ºcolilor de partid
din Germania de Est, România, dar ºi, prin biblio-
grafie, din alte þãri ale fostului sistem).

În Partea I, dupã o istorie a ºcolilor de partid,
realizatã sociologic (1. Învãþãmântul de partid în per-
spectivã istoricã), problema recunoaºterii academice
a învãþãmântului de partid evidenþiazã cã „istoria
«academicã» a ºcolilor de partid este astfel în mod
direct un efect al destalinizãrii: cel de condamnare a
violenþei autodistrugãtoare a lui Stalin, practicatã îm-
potriva propriului partid, dar ºi de organizare a pro-
ceselor intelectuale neostaliniste, care aveau sã punã
capãt reformelor“ (p. 120–121). Dar contemporane
cu recunoaºterea academicã a ºcolilor de partid au
fost ºi procesele ideologice ale intelectualilor de par-
tid. Acestea au marcat „dispariþia intelectualului mili-
tant, la a cãrui consacrare contribuiserã partidele co-
muniste, conducând ulterior la conturarea unei figuri
alternative, afirmate în deceniile urmãtoare, aceea a
intelectualului disident“. Aº spune cã ciclul intelec-
tualului mainstream în þãrile din fostul sistem „so-
cialist“ continuã cu intelectualul anticomunist de
dreapta, ceea ce înseamnã ºi respingerea, ca desuet, a
intelectualului umanist militant în numele „neutra-
lismului“ a cãrui sorginte o putem afla ºi în predo-
minanþa filosofiei analitice anglo-saxone în câmpul
filosofiei (româneºti) post 1989 (dar ºi, în fond, ante).
„Condamnarea ereticilor (pentru deviaþionism) a
consfinþit incapacitatea doctrinei de a se reînnoi din
interior prin propriile resurse“ (p. 121). De ce a doc-
trinei, m-aº întreba, ºi nu a sistemului stalinist? Con-
ceptul de doctrinã aici este folosit corect doar dacã se
înþelege doctrina stalinistã. Dar formularea permite
concluzii privind ºi doctrina lui Marx.

Cartea este captivantã nu numai pentru cã oferã
o analizã riguroasã problemelor anunþate mai sus (in-
clusiv prin relevarea importanþei comportamentului
— vizibilã în descrierea comportamentului diferiþilor
membri ai corpului profesoral al ºcolilor de partid —,
ci ºi deoarece analizeazã, datoritã logicii expunerii,
probleme teoretice de maximã importanþã pentru
câmpul filosofiei ºi al ºtiinþelor sociale (procesele
ideologice ale filosofilor în RDG, dezbaterile în jurul
lui Hegel, a lui Nietzsche. Din acest punct de vedere,
este exemplarã inferenþa realizatã între procesele po-
litice ºi controlul stalinist al ideologiei ºi, pe de altã
parte, cadrul (limitele) filosofiei: „principalul efect
pervers al proceselor politice din anii 1950 ºi al cen-
zurii instituþionalizate a fost consolidarea depen-
denþei de orice inovaþie în filosofie ºi în ºtiinþele so-
ciale faþã de împrumuturile venite din Occident...“ (p.
128). Dar ºi, drept compensare pentru închiderea sta-
linistã a teoriei sociale, „o timidã deschidere a ºtiinþe-
lor sociale empirice, a sociologiei în particular“ (p. 131).

Dar „întoarcerea la o politicã economicã“ de coman-
dã a marcat declinul studiilor ºi cercetãrilor de so-
ciologie...începând cu mijlocul anilor 1970“ (p. 142).

Capitolele 3. Schimbãri structurale: de la învãþã-
mântul politic la învãþãmântul particular, ºi 4. Vieþile
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ºcolii ºi strategiile de reconversie dupã 1989, din Par-
tea I, oferã o perspectivã lucidã ºi dezvãluitoare — de
care era nevoie — despre evoluþia cadrelor didactice
de la ºcolile de partid, ca ºi a acestor ºcoli. Este dificil
sã alegi, pentru acest spaþiu de recenzie, din toate
problemele menþionate. Din capitolul 3 nu pot trece
totuºi peste chestiunea schimbãrilor structurale în
spaþiul universitar intersocialist, ca ºi peste inver-
sarea fluxurilor migratoare, toate abordate socio-
logic. Astfel, dacã „studiile în URSS (deveniserã)
unele dintre principalele cãi de formare a noii elite“
(p. 157), „odatã cu creºterea autonomiei pieþelor ºco-
lare naþionale“ (p. 158) spaþiul universitar interso-
cialist a devenit mai variat. Totuºi, el a fost marcat de
poziþia economicã ºi politicã pe care o ocupau þãrile
— în interiorul sistemului „socialist“ — ºi de faptul
cã „criteriile de recrutare pentru obþinerea bursei de
stat care fãcea posibilã ºederea în strãinãtate implicau
legãturi cu aparatul birocratic, fãcând din loialitatea
politicã una dintre condiþiile reuºitei, ceea ce avea ca
efect întãrirea controlului birocratic asupra carie-
relor...“ (p. 160). În timp ce din 1990, dacã destinaþia
fluxurilor de studenþi a devenit Vestul, a avut loc ºi
„expansiunea spre Est a unui model occidental în ºti-
inþele politice ºi în ºtiinþele gestiunii ºi ale mana-
gementului îndeosebi“ (p. 166), autonomia univer-
sitarã ºi universitãþile particulare.

În ceea ce priveºte reconversia fostelor cadre po-
litice conducãtoare, ea a fost destul de reuºitã în eco-
nomia privatã, în numãr restrâns la nivel guver-
namental ºi ca funcþionari ai unor organisme inter-
naþionale. Dar regimul economic al fostelor elite este
diferenþiat: atât din punctul de vedere al þãrii — de
exemplu în Germania pensiile obþinute înainte de
unificare au fost mai mari ºi au fost pãstrate astfel
prin clauza respectivã a tratatului de reunificare —,
cât ºi din cel al interferãrii cu alte criterii. Oricum,
alãturi de „supravieþuirile în precaritate“ a celor mai
în vârstã a avut loc totuºi o anumitã, slabã, integrare
în rândul noilor elite intelectuale a celor puþini capa-
bili de „practica autopromovãrii continue“ (p. 193).

Pe terenul demoralizãrii în faþa unei noi ordini
morale, în cadrul fostelor elite au avut loc departajãri:
unii au considerat cã luãrile de poziþie critice faþã de
trecut ar fi doar simple acte de oportunism (p. 201),
fiind incapabili de o privire criticã retrospectivã (p.
188), în timp ce alþii au insistat asupra opoziþiei dintre
intelectualul critic — manifestat ºi înainte de 1989 —
ºi intelectualul de partid, supus (p. 204–205). În sfâr-
ºit, aici, continuând metoda biografiilor ºi inter-
viurilor, autorul a relevat distanþa dintre noile elite in-
telectuale legate de partidul care, în Germania, a re-
prezentat o anumitã continuare a temelor susþinute de
partidul conducãtor ºi ideologia dominantã de di-
nainte de 1989, ºi, pe de altã parte, militanþii de rând.

Dupã o Addenda despre centrele de excelenþã în
ºtiinþele socio-umane ºi inserþia lor în comunitãþile

ºtiinþifice emergente din Europa de Est — unde se
analizeazã conceptele de excelenþã, institute de elitã
ºi istoria ºi tipologia centrelor de excelenþã în ge-
neral, ºi a celor din ºtiinþele socio-umane în special,
ºi unde se evidenþiazã problemele ºi contradicþiile,
sesizate chiar de cercetãtorii în ºtiinþe sociale — au-
torul încheie aceastã primã parte a cãrþii cu un capitol
concluziv despre ºcolile de partid ºi academiile so-
cial-politice „ca instituþii totale ºi bastarde“. Dacã
aceste instituþii au corespuns unor funcþii contra-
dictorii — de a asigura „anumitor fracþiuni ale cla-
selor populare o mobilitate ascendentã“ ºi de a asi-
gura controlul ºi consolidarea puterii politice pentru
partidul unic (p. 237) — aºadar, caracteristicilor de
instituþii „totale“, dar ºi „bastarde“, concurenþa uni-
versitãþilor de stat, dar ºi tendinþa, vizibilã de prin
anii 1970, din învãþãmântul de stat din „socialismul
real“ de a restabili diferenþe dintre elite ºi ceilalþi au
evidenþiat întãrirea celei de a doua funcþii a ºcolilor
de partid în întreaga perioadã: „ºcolile constituiau
instrumente de mobilizare politicã, în vreme ce le-
gitimarea de tip academic întãrea socializarea politicã
a cursanþilor“ (p. 245). Iar dupã 1989? „O parte din
noile elite manageriale ale anilor 1990“ (p. 246) a
provenit tocmai din aceste ºcoli.

Dacã Partea întâi a cãrþii este importantã mai ales
pentru cercetãtorii în ºtiinþele socio-umane, Partea a
II-a, Puterea simbolicã ºi puterea politicã a
scriitorilor, intereseazã nu numai pe cercetãtorii
amintiþi, ci ºi pe protagoniºtii cercetãrii din aceastã
parte a lucrãrii. Nu avem aici spaþiul decât pentru a
aminti câteva teme analizate: ideologii literare ºi
ideologii politice, instituþiile internaþionale ale
câmpului literar, exil, disidenþã ºi „a doua culturã“,
criza instanþelor de consacrare în spaþiul literar
românesc, schimbarea codurilor ideologice în
literatura românã dupã 1989, timpul profeþiilor, noile
structuri, politizarea intelectualilor, întreprinzãtorii
noii ordini morale.

Nu putem sã nu ne referim la problema noilor
ideologii de dupã 1989. Autorul a subliniat cã „lup-
tele de diferenþiere socialã care însoþesc apariþia noi-
lor elite supradeterminã atât discursul de tip neoli-
beral, cât ºi opusul sãu «extremist» ºi «conspira-
þionist», în noul câmp de producþie ideologicã“ (p.
327). Un exemplu de consens între cele douã extreme
îl reprezintã operaþiile de spãlare ideologicã, adicã de
creare a noilor mituri, gen Nae Ionescu. Referitor la
acesta, autorul reia concluziile analizei lui George
Voicu1: complicitatea dintre foºtii cenzori ai „perioa-
dei comuniste“ ºi noii adepþi (p. 329). Dar se remarcã
ºi dublul „discurs extremist, cel al unui fascism or-
dinar ºi cel al unui elitism care se pretinde apolitic
sau uneori chiar liberal ºi prooccidental“ (p. 330).

Marea problemã, din punct de vedere sociologic,
este „mobilitatea socialã acceleratã, situaþiile nu-
meroase de conversie ºi reconversie, politice, religioase

————————
1 George Voicu, Mitul Nae Ionescu, Bucureºti, Ars Docendi, 2000.
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sau profesionale (care) se aflã în contrast cu inerþia
acuzatã a comportamentului ºi a «mentalitãþilor» ma-
nifestate printr-o varietate de forme de rezistenþã la
schimbare“ (p. 334–335). Tocmai aceastã problemã a
constituit obiectivul cãrþii.

Cercetarea lui Mihai Dinu Gheorghiu nu este in-
teresatã doar în descifrarea mecanismelor de formare
a elitelor politice în „socialismul real“ — ºi, în acest
sens, în critica literaturii post 1989 despre problemã
ºi despre cadrul dat de regimul politic —, ci ºi de re-
conversia vechilor elite politice dupã 1989.

Am putut reþine evidenþierea continuãrii re-
laþiilor — de încredere ºi complicitate — nu numai a
celor din vechile ºcoli de partid, sau din diferitele ge-
neraþii din acestea, ci ºi din structurile de legitimare
academicã de stat, din învãþãmântul universitar ºi din
instituþii cu legãturi politice. Nu diabolizãm aceastã
continuare: noile reþele de putere academicã au
acelaºi caracter de grup, închis ºi refractar criteriilor
oficial acceptate de excelenþã. Dar este vorba de
constituirea aceluiaºi sistem intelectual birocratic ºi
elitist — deci nu neapãrat format din elite reale —
specific sistemelor istorice de pânã acum.

Cartea lui Mihai Dinu Gheorghiu nu este un
eseu, ci o lucrare ºtiinþificã realizatã scrupulos. În
acest sens, ea nu dezvãluie „dedesubturi“ ale ascen-
siunii concrete ale unor intelectuali postdecembriºti
concreþi2 — aceastã ascensiune este explicatã ca de-
clin al „celor douã figuri intelectuale dominante îna-
inte — intelectualul profetic ºi cel politizat — în fo-
losul unei figuri concurente: cea a intelectualului ex-
pert ºi mediatizat“ (p. 344) —, ci demonstreazã, prin
critica teoriilor ºi a cercetãrilor concrete, cum au fost
create elitele politice ºi cã, dacã înainte intelectualii
au fost politizaþi ºi instrumentalizaþi, dupã 1989 se
constatã un proces agresiv de politizare ºi instrumen-
talizare a intelectualilor, cu noi mijloace, desigur.
Existã ºi astãzi un mainstream, format de foºtii disi-
denþi anticomuniºti de dreapta, care a impus „insti-
tutele sau comisiile însãrcinate sã conserve memoria
socialã a istoriei recente“ (p. 344) ºi „o nouã lite-
raturã ideologicã...pe tema procesului istoric ºi po-
litic al comunismului’“ (p. 348). Descriind motive ale
acestei literaturi — manifestate ca „distanþa faþã de
vechile instituþii, repudierea modelului politic ºi inte-
lectual «comunist» (ca) mãsura adeziunii la noua or-
dine moralã ºi politicã“ (p. 349), „operaþiunea de spã-
lare a trecutului colectiv ºi individual“ (p. 350), in-
consecvenþa în evaluarea fascismului ºi antise-
mitismului — cartea relevã cã „ideologia neoconser-
vatoare s-a instalat astfel în spatele politicii liberale
de faþadã“ (p. 351).

Este o carte despre un aspect structural din tre-
cutul recent. În egalã mãsurã, cartea subliniazã o con-
tinuitate în polarizarea din câmpul puterii, ca ºi în se-
pararea intelectualilor politici de valorile în care se
drapeazã3 (înainte — valorile comuniste ale unei
lumi mai bune ºi mai drepte pentru toþi, ale egalitãþii
sociale, astãzi — ale democraþiei, drepturilor omului
ºi pluralismului). Dupã cum, apare ºi discontinuitatea
surprinsã în procesele de „rupturã cu trecutul“: elitis-
mul afiºat (spre deosebire de cel mascat), tendinþe
neoconservatoare (de tip occidental), (extremiste —
p. 330) în discursurile intelectuale dominante, recon-
versia ºi mobilizarea intelectualilor prin mecanisme
economice dar ºi politice pluraliste, constituirea gru-
purilor agresiv concurente, tendinþe neoconser-
vatoare (de tip stalinist) în discursul perdanþilor. Ori-
cum, „estetizarea discursului politic ca semn de
„înaltã culturã“, la opusul rigorii ºi al preciziei raþio-
namentului“ (p. 332).

A privi critic toate tipurile de dogmatisme — cel
stalinist, ca ºi cel al brave new world —, în condiþiile
în care piaþa intelectualã este clar dominatã de cel din
urmã, este un act de probitate intelectualã ºi de curaj ci-
vic. S-ar putea oare spune cã acestea sunt întrunite pen-
tru cã s-au acumulat deja prea multe evidenþe ale limi-
telor gândirii închise? Condiþiile au o putere de sugestie
indiscutabilã. Totuºi, se cade sã remarcãm poziþia, me-
reu unicã ºi irepetabilã, ºi a creatorului: autorul cãrþii
discutate, Mihai Dinu Gheorghiu, a fost un disident,
emigrat în Franþa, dar devenit din ce în ce mai exterior
exilului românesc, preferând sã nu abdice de la
deontologia spiritului critic (deci inclusiv asupra pre-
zumþiilor socotite de unii drept tabu) lucrând ca cer-
cetãtor (Centre de Sociologie Européenne, Paris) ºi
profesor la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Edu-
caþiei a Universitãþii „Al.I. Cuza“ din Iaºi.

Un ultim cuvânt aici. Cercetarea asupra aspetului
„practic“ lasã deschisã necesitatea de a avansa în,
ceea ce numesc ºi eu, teoria socialã criticã, adicã în
înþelegerea sistemului „socialismului real“ — ºi nu
doar a regimului politic, sau depãºind echi-valarea
dintre sistem ºi regim politic — a articulãrilor ºi a
valorilor sale. Dupã 1989, mai cu seamã teoria so-
cialã se aflã în suferinþã: prin anularea utilitãþii sale
de cãtre noii intelectuali politici „winners“ care s-au
legitimat tocmai prin descrierea maniheistã, în cadrul
institutelor, rapoartelor politice ºi materialelor (subven-
þionate), a vechiului regim politic (echivalat cu sis-
temul) numai în termeni de crime, victime ºi tor-
þionari. Este pur ºi simplu un stalinism à rebours, la
descifrarea ºi depãºirea cãruia contribuie cartea lui
Mihai Dinu Gheorghiu.

————————
2 Cum o face, strãlucit, Adrian Gavrilescu, Noii precupeþi. Intelectualii publici din România de dupã 1989, Bucureºti,

Compania, 2006 (vezi titlurile semnificative: Mediacraþia ºi vulgarizarea prin mass-media, „Inte-locraþii“ ºi etica viciatã,
Intelectualii publici în rolul de analiºti politic, Intelectualii publici scriu cãrþi ºi conduc edituri, Intelectualii publici scriu în
reviste ºi cronicheazã pe sticlã, Intelectualilor publici le place televiziunea, ca invitaþi sau realizatori, Intelectualii publici
concep sondaje ºi scriu editoriale).

3 Este vechea separare între valorile legitimatoare ale unui sistem bazat pe raporturi de putere ºi, pe de altã parte,
structurile de putere (relaþiile structurale ºi structurile sociale).
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Profesorul ºi diplomatul I.G. Bãrbulescu, speci-
alist în relaþii internaþionale (coordonator al Modu-
lului Jean Monnet al Comisiei Europene „Change
and Continuity in the European Governance“), ne su-
pune atenþiei o nouã lucrare de actualitate în dome-
niul integrãrii europene care, alãturi de alte douã re-
cente lucrãri, UE. De la economic la politic (care
analizeazã impactul extinderii UE asupra aspectelor
instituþionale — Tritonic, 2005) ºi UE. De la naþional
la federal (care se opreºte asupra dezvoltãrilor viitoare
de sorginte politico-juridicã ale UE — Tritonic,
2006), oferã o imagine complexã asupra transfor-
mãrilor ºi evoluþiei UE. Scopul declarat al volumului
de faþã îl constituie analiza impactului „Marii extin-
deri“ asupra dezvoltãrii tuturor politicilor comune din
UE ºi a Uniunii în ansamblu. În tratarea subiectelor,
autorul a pus accentul pe înþelegerea modului în care
se clãdesc ºi evolueazã politicile comune ale Uniunii,
în special ale acelora care au impact major asupra
unui stat recent integrat, cum este ºi România. Când
vorbeºte de „Marea extindere“, autorul se referã la
PECOS, adicã Statele Europei Centrale ºi de Rãsãrit,
formate din 8 dintre cele 10 þãri integrate la 1 mai
2004 (deci, fãrã Malta ºi Cipru), ºi cele 2 þãri în curs
de integrare la data apriþiei volumului, România ºi
Bulgaria. În comparaþie cu extinderile anterioare,
extinderea cãtre PECOS a suscitat vii polemici pe
parcursul desfãºurãrii negocierilor de aderare. Însuºi
autorul considerã aceastã ultimã extindere de o cu to-
tul altã naturã, diferitã atât cantitativ cât ºi calitativ:
pe de o parte, datoritã numãrului mare de þãri candi-
date, nivelului lor de dezvoltare net inferior ºi situa-
þiei lor economice aflate mult timp în tranziþie în ur-
ma dislocãrii blocului sovietic ºi, pe de altã parte, da-
toritã provocãrilor instituþionale pe care le suscitã gu-
vernarea unei Comunitãþi cu 27 de state membre.
Aceastã extindere a UE a avut, aºadar, consecinþe „de
aprofundare“ în mai multe sectoare ale vieþii colecti-
ve ºi individuale a cetãþenilor Uniunii.

Autorul analizeazã efectele extinderii asupra po-
liticilor comune UE, în principal pe douã coordonate:
„intern versus extern“ ºi, respectiv, „politic versus
economic“. Dacã, în plan intern, „Marea extindere“ a
grãbit reforma politicilor, în plan extern, reforma po-
liticilor va permite o mai bunã integrare a Uniunii în
lumea globalizatã, îi va consolida locul ºi rolul de
mare putere civilã ºi îi va oferi noi oportunitãþi de
dezvoltare. Dacã din punct de vedere politic este ne-
voie de a se stabili noi reguli de reprezentare ºi deci-
zie care sã permitã extinderea zonei de pace ºi stabi-
litate, consolidarea democraþiei, statul de drept, drep-
turi ºi libertãþi, ceea ce reclamã o dezvoltare constitu-
þionalã (efectele extinderii fiind considerate poziti-
ve), din punct de vedere economic, vor exista o mul-
titudine de consecinþe sub forma avantajelor ºi deza-
vantajelor (riscuri ºi beneficii) pentru vechii ºi noii
membri ai UE ºi pentru Uniune în ansamblu, conse-

cinþele „Marii extinderi“ fiind percepute în principal
ca o diminuare a resurselor aflate la dispoziþia UE ºi,
în principal, a celor aflate la dispoziþia statelor de
convergenþã UE-15.

Volumul este structurat pe 15 capitole, astfel: pri-
mele douã capitole sunt consacrate analizei proce-
sului extinderii UE spre Europa Centralã ºi de Est;
capitolele III-VI analizeazã modul în care UE abor-
deazã problema banilor, mai exact, modul de finan-
þare a Uniunii ºi politicile sale bugetare; iar capitolele
VII-XIV sunt rezervate analizei detaliate a politicilor
ºi domeniilor asupra cãrora „Marea extindere“ a avut
un impact deosebit, ºi sunt urmate de Concluziile au-
torului.

Capitolul I, intitulat „Marea extindere“. Criterii,
proceduri, strategii prezintã cadrul general al extin-
derii Uniunii ºi problemele specifice pe care le-a ridi-
cat aderarea PECOS la UE.Aºa cum remarcã autorul,
„aderarea PECOS la UE a reprezentat un proces di-
ferit faþã de extinderile anterioare datoritã dimen-
siunii sale, eterogenitãþii acestor state la nivel econo-
mic ºi social, precum ºi necesitãþii schimbãrii siste-
mului politic ºi economic al PECOS care, simultan
cu aderarea la UE, treceau de la socialism la capita-
lism“ (p. 51). Acestea sunt ºi motivele pentru care îl
caracterizeazã ca fiind un proces de extindere „glo-
bal, inclusiv, evolutiv“.

Capitolul Influenþa „Marii extinderi“ asupra
instituþiilor ºi politicilor UE debuteazã cu o analizã
statisticã comparativã UE-PECOS, care permite, pe
de o parte, identificarea problemelor structurale ale
PECOS (nivelul scãzut al PIB-ului/locuitor, ponderea
mare a agriculturii în economie, capacitate adminis-
trativã scãzutã, procent mare de ºomeri) ºi, pe de altã
parte, identificarea sectoarelor vulnerabile ale Comu-
nitãþii în faþa extinderii UE (piaþa muncii, agriculturã,
transporturi, siderurgie). Cu privire la influenþa
„Marii extinderi“ asupra instituþiilor Uniunii, autorul
nu considerã cã reforma instituþionalã a UE ar fi fost
determinatã de extinderea 2004-2007, dar susþine cã
iminenþa aceasteia a grãbit-o, astfel încât UE sã poatã
rãspunde provocãrilor extinderii. În acest sens, au-
torul prezintã dezbaterile care au avut loc cu ocazia
CIG 2000 cu privire la reforma instituþionalã. Pro-
cesul de extindere nu se putea realiza corect decât în
complementaritate ºi/sau simultan cu aprofundarea
UE, amândouã fiind la fel de necesare.

Urmãtoarele capitole sunt rezervate analizei im-
pactului extinderii asupra tuturor politicilor comune
UE. Mai întâi, autorul se ocupã de problemele legate
de Finanþarea UE ºi Politica bugetarã (capitolele III-
V). Analiza efectelor „Marii extinderi“ asupra buge-
tului UE are drept referinþã Agenda 2000, documen-
tul pe baza cãruia s-a desfãºurat procesul de extindere
ºi aprofundare a UE în perioada 1990-2000, autorul
încercând sã surprindã dezbaterea prilejuitã de nece-
sitatea modificãrii sistemului de finanþare al Uniunii
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ºi modul în care se va realiza finanþarea extinderii.
Pentru PECOS, dezbaterea era deosebit de impor-
tantã deoarece, în funcþie de aceste decizii, aveau
acces la o cantitate mai mare sau mai micã de fonduri
comunitare. Referitor la Politica bugetarã, I.G. Bãr-
bulescu prezintã perspectivele financiare multianuale,
poziþia „statelor de convergenþã“, precum ºi o eva-
luare cantitativã ºi calitativã a acordurilor interinsti-
tuþionale 2000-2006 din perspectiva extinderii. Auto-
rul manifestã un deosebit interes faþã de poziþia sta-
telor de coeziune din douã motive: „Pe de o parte, da-
toritã similitudinilor a priori dintre problematica lor
ºi cea româneascã, dat fiind statutul de þarã de coe-
ziune al României, pe de alta, deoarece unul dintre
acestea — Spania — a fost port-drapelul ideii cã ex-
tinderea nu trebuia realizatã prin „sacrificarea“ politi-
cilor Uniunii sau prin redistribuirea angajamentelor ºi
a echilibrelor interne ale acesteia“ (p. 75). Implica-
þiile bugetare/financiare ale extinderii au provocat,
cum era de aºteptat, dezbateri aprinse între statele de
coeziune — ce nu doreau o extindere pe „spinarea
lor“ — ºi statele bogate — care reclamau solidarita-
tea statelor de coeziune în faþa obiectivului extinderii.
Autorul subliniazã cã, pentru deplina integrare a
celor 10 þãri în Politica Agricolã Comunã, coroboratã
cu continuarea la acelaºi nivel a politicilor de coe-
ziune economicã ºi socialã, erau necesare sume care
depãºeau pragul de 1,27% din PIB-ul comunitar. Prin
urmare, mesajul era acela cã „extinderea nu se putea
realiza prin sacrificarea politicilor existente în UE ºi
cã, deci, PAC ºi coeziunea celor 15 nu trebuiau sã fie
cele care plãteau extinderea. Alternativa o constituia
desigur, finanþarea suplimentarã a extinderii de cãtre
statele membre conform algoritmului stabilit“ (p.
165). Un capitol distinct îl constituie Politica buge-
tarã. Perspectivele financiare 2007-2013 care sta-
bileºte bugetul alocat fiecãreia dintre politicile comune
pentru respectiva perioadã din perspectiva asigurãrii
îndeplinirii principiului suficienþei resurselor necesare
realizãrii obiectivelor unei Uniuni cu 27 de membri.

Expunerea a douã mari sectoare „generatoare de
cheltuieli“ din UE, Politica Agricolã Comunã (PAC)
ºi Politica regionalã face obiectul capitolelor VII-IX.
Capitolul referitor la agriculturã cuprinde: o scurtã
prezentare a evoluþiei PAC, reforma PAC din 1992
(Runda Uruguai a GATT), perspectivele PAC ºi pro-
puneri de reformã a PAC.

Coeziunea economicã ºi socialã reprezintã un
domeniu extrem de relevant pentru România ca viitor
stat membru care sigur va deveni beneficiarã a fon-
durilor de coeziune ºi va trebui sã se adapteze la
aceste instrumente financiare proprii UE. Politica de
coeziune, sau Politica regionalã cum mai este denu-
mitã, a reprezentat una dintre cheile construcþiei eu-
ropene, fãcând salturi calitative ºi cantitative odatã cu
evoluþia UE. În perspectiva extinderii, Comisia Eu-
ropeanã propunea aplicarea criteriului PIB pentru
distribuirea Fondurilor Structurale. Pentru a explica
acest fenomen, autorul porneºte de la constatarea cã
PIB-ul mediu/locuitor PECOS echivala la acel mo-

ment cu 32% din media UE. Prin urmare, necesitãþile
celor 10 PECOS erau foarte mari în toate sectoarele,
iar ca membri ai UE, aceºtia deveneau destinatari
cerþi ai Fondurilor Structurale ºi de Coeziune. UE a
prevãzut pentru Perspectiva Financiarã 2000-2006,
o creºtere a sumelor destinate Fondurilor Structurale
ºi de Coeziune, faþã de fondurile prevãzute în perioa-
da anterioarã. Autorul continuã cu prezentarea modu-
lui diferit de percepþie a efectelor „Marii extinderi“
de cãtre statele membre, referitor la politica de coezi-
une: statele de coeziune („marii beneficiari“) ale ext-
inderii ºi celelalte state („contribuitorii neþi“).

În cadrul capitolului X, Politica comercialã co-
munã, autorul analizeazã temele centrale specifice
politicii comerciale ce au constituit subiectul nego-
cierilor desfãºurate în cadrul procesului de extindere.
De asemenea, capitolul mai cuprinde o prezentare a
evoluþiei relaþiilor dintre statele membre ºi cele 10
PECOS ºi o analizã a fluxurilor comerciale dintre
acestea. Ultima parte a analizei se referã la influenþa
pe care extinderea a avut-o asupra poziþiei UE la ul-
tima rundã de negocieri OMC/GATT (Uruguay).

Abordarea Politicii Comune de Transporturi.
Reþele transeuropene este importantã pentru cã „are
efecte directe asupra altor politici precum cele de
coeziune economicã ºi socialã (unind state, regiuni,
localitãþi, populaþii), mediu (salvgardarea mediului),
relaþii externe (permite realizarea schimburilor co-
merciale ºi crearea reþelei paneuropene de trans-
porturi), PESC (faciliteazã realizarea securitãþii ºi
stabilitãþii pe continent), extinderea (grãbind lãrgirea
UE spre PECOS prin crearea unor coridoare comune
de transport), îndeplinirea strategiei de la Lisabona
(prin crearea unui mare numãr de locuri de muncã)
etc. Politica comunã de transport permite, în acelaºi
timp, participarea UE la globalizarea economiei pla-
sând Europa între actorii principali ai acestui fe-
nomen“ (p. 393).

Referitor la cel de-al II-lea pilon al construcþiei
europene, Justiþia ºi afacerile interne, autorul eviden-
þiazã condiþionãrile impuse de cãtre Uniune þãrilor
PECOS în vederea aderãrii, prin luarea de cãtre acestea
de mãsuri privind: existenþa unor acorduri de readmisie,
întãrirea controalelor la frontierele naþionale, cooperarea
în vederea limitãrii efectelor asupra UE ale reþelelor de
crimã organizatã, eliminarea corupþiei ºi crearea unor
instituþii capabile sã aplice politicile UE.

În secþiunea destinatã Politicii Externe de Secu-
ritate Comunã ºi Politicii Europene de Securitate ºi
Apãrare, autorul analizeazã dispoziþiile Tratatului
privind instituirea unei Constituþii pentru Europa pri-
vind viitorul PESC ºi PESA, accentuând asupra pro-
blematicii politicii externe întãrite ºi progresului
esenþial care s-a produs în domeniul apãrãrii.

Capitolul al XIV-lea este dedicat unei scurte ana-
lize privind Influenþa extinderii asupra altor politici.
Analiza vizeazã urmãtoarele sectoare: piaþã internã,
mediu, ajutoare publice, UEM, energie ºi industrie.

În final, putem aprecia cã de pe urma consecin-
þelor extinderii asupra politicilor comune analizate



Sanda Cincã

Angela Botez, Aniºoara ªerban, Marius Drãghici (coordonatori)
Construcþie ºi deconstrucþie în filosofia americanã contemporanã, Bucureºti, Editura Academiei
Române, 2006, 776 p.

104 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 11

în detaliu în aceastã lucrare, vor beneficia toate sta-
tele membre, vechi sau noi. „Extinderea este, îm-
preunã cu reforma PAC ºi finanþarea politicilor co-
mune, sau împreunã cu UEM, PESC ºi realizarea
unei politici comune de apãrare, unul din vectorii
care determinã în oricare dintre aceste cazuri viitoa-
rea UE a secolului XXI“ (p. 322). Este adevãrat cã,
aºa cum conchide ºi autorul, „va fi deosebit de di-
ficilã gestionarea unei UE de 27 de membri sau mai
mulþi pãstrând actualul nivel al resurselor proprii
chiar ºi dacã fostele state de coeziune ies treptat din

categoria beneficiarilor neþi ºi trec în cea a con-
tribuienþilor neþi“, dar UE nu poate renunþa la niciuna
dintre politicile sale, „ci trebuie sã le modifice pon-
derea în finanþare pentru a putea face faþã competiþiei
din afara UE“ (p. 480).

Lucrarea reprezintã o întreprindere merituoasã
prin complexitatea analizei ºi, totodatã, prin actuali-
tatea temei integrãrii europene, oferind celor intere-
saþi o perspectivã de ansamblu asupra transformãrilor
din cadrul UE.

Preocuparea coordonatorilor volumului pentru
decodarea liniilor tari ale filosofiei americane con-
temporane relevã intenþia vãditã de a contura ima-
ginea celor ºapte dimensiuni ale acestei filosofii ºi ale
reperelor sale fundamentale pe traseul: pragmatism
— transcendentalism — filosofie a conºtiinþei —
neopragmatism postmodern, conturând astfel fizio-
nomia deconstructivismului american actual.

O atare de- ºi (re)montare a structurilor de rezis-
tenþã ale gândirii critice americane contemporane de-
vine astfel obiectivul construcþiei acestui volum orga-
nizat sub imperativul developãrii obiectiv-critice a fi-
losofiei „made in SUA“, mai puþin cunoscutã de ºcoa-
la româneascã de filosofie. Ceea ce reþine în mod spe-
cial atenþia este promovarea de cãtre autorii români a
unei perspective care evitã ancorarea în deconstruc-
tivismul derridean, polemizând chiar cu discursul
postplatonician european.

Volumul tematizeazã liniile principale ale filo-
sofiei americane contemporane: modele ºi curente în
filosofia americanã, pragmatism ºi neopragmantism,
filosofia gândirii, logica ºi filosofia ºtiinþei,
postmodernism ºi hermeneuticã, perspective morale
ºi social-politice, interdisciplinaritate ºi comunicare
etc., rezultatul fiind, deopotrivã, o replicã sincroni-
zantã (constructivã!) ºi un rãspuns particular (decons-
tructiv!) date acestei forme particulare de tardo-
modernism.

Dupã cum argumenteazã Angela Botez, aceastã
iniþiativã are o relevanþã specialã pentru dezvoltarea
cercetãrii filosofice ºi chiar pentru evoluþiile socio-
politice din România. Cãci volumul aduce în spaþiul
intelectual vernacular o altã formã de filosofie, ba-
zatã pe pragmatism ºi eficienþã capabile sã propunã
un nou model de gândire, consonant celui din
ºtiinþele contemporane (fizica cuanticã, logicile
nonaristotelice etc.). Propunând revizuirea pers-
pectivei holiste, care concepe ºtiinþa, morala, religia
ºi politica într-o alianþã filosoficã cu liberalismul ºi

pragmatismul, autoarea redeschide diferendul dintre
tardomodernism ºi postmodernism precum o „cutie
pandoricã“. Pentru cã aceasta echivaleazã cu dez-
vãluirea limitelor metafizicii, identificatã cu modelul
general al gândirii europene, ºi a refuzului sãu de a
admite posibilitatea unei gândiri alternative.

În acord cu perspectiva propusã de Angela
Botez, pentru a înþelege coordonatele reale ale aven-
turii filosofice americane este necesarã nu doar aco-
modarea, ci cunoaºterea directã a concepþiilor ei,
bunãoarã, pragmatismul ºi transcendentalismul, ca
mãrci definitorii ale stilului american de gândire fi-
losoficã.

Analizele principalelor repere ale filosofiei ame-
ricane contemporane realizate de cercetãtori români
cunoscuþi precum Mircea Flonta, Alexandru Boboc,
Liubomira Miloº, Gabriel Nagâþ, Dan Laurenþiu
Biºa, Viorel Pâslaru, Adrian Niþã, Bogdan Popescu,
Eduard Barbu, Ilie Pârvu, Mircea Dumitru, Marius
Drãghici, Henrieta Aniºoara ªerban, Vasile Morar,
Victor Popescu, Eric Gilder, Vasile Macoviciuc,
Viorel Miulescu ºi Viorel Zaicu, dublate de tradu-
cerile din autorii americani, ilustreazã într-un mod
deosebit de convingãtor nivelul înalt la care se aflã
astãzi edificiul filosofic american. „Transplantul“
ideilor filosofiei americane în cultura filosoficã ro-
mâneascã combinã ingredientele principale ale prag-
matismului ºi neopragmatismului, valorificând autori
precum W. James, Ch. Peirce, J. Dewey, G.H. Mead,
R. Rorty, H. Putnam, W. Sellars, J. Searle, Paul de
Man, Calvin O. Schrag, J. Sallis º.a., cunoscuþi publi-
cului românesc prin traducerea lor recentã.

Capitolul 1, care cuprinde texte semnate de John
Searle, E. McMullin, John Sallis, Barry Smith, Richard
Rorty, Mircea Florian sau H.R. Castaneda, propune o
dublã perspectivã asupra mecanismelor interioare ale
angrenajului filosofic american racordându-l atât la iz-
voarele filosofiei antice greceºti, cât ºi la acelea ale filo-
sofiei europene moderne ºi contemporane.
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Capitolul 2 exploreazã relieful iregular al prag-
matismului american ºi avatarurile sale prelungite în
neopragmatism, prin studiile semnate de Alexandru
Boboc ºi Liuba Miloº. Dacã, dupã Gabriel Nagâþ,
pragmatismul este fundat în empirism, reperul filo-
sofic care a marcat întreaga modernitate, Dan L. Biºa
îi ataºeazã, la rândul sãu, atributul esenþial al adevã-
rului, iar Viorel Pâslaru îi adaugã tematica neoprag-
matistã emergentã.

Dacã în Capitolul 3 sunt urmãrite aspectele men-
talui ºi ale conºtiinþei (D. Rosenthal, Roz Sorensen,
A. Niþã, Bogdan Popescu, Eduard Barbu), în Ca-
pitolul 4 se gãsesc studii care abordeazã logica ºi filo-
sofia ºtiinþei.

Capitolul 5 este dedicat postmodernismului ºi
hermeneuticii ºi investigheazã raporturile her-
meneuticii cu filosofia ºtiinþei ºi ale acesteia din urmã
cu fenomenologia, în ipostaza ei de „efect“ al crizei
raþionalitãþii ºi subiectului. Reperele postmodernis-
mului american sunt analizate valorificând sugestia
lui Francis Fukuyama potrivit cãruia pragmatismul ºi
relativismul specifice filosofiei analitice coabiteazã
de fapt cu modelul de gândire cvasieconomic, asu-
mând inclusiv premisele antropologiei ºi ale socio-
logiei. Potrivit studiului semnat de Henrieta ªerban,
propensiunea postmodernismului american cãtre
polimorfism ºi deconstructivism justificã încadrarea
sa în tipologia „filosofiei transcontinentale“. Dacã is-

toria discursului filosofic european semnificã, între
altele, reprimarea unei serii de termeni: scriere —
hieroglifã — joc — forþã — pluricentrism etc. ºi im-
punerea autoritarã a termenilor contrari: limbaj —
scriere foneticã — structurã — formã — linearitate
etc., deconstruirea acestui tip de discurs va însemna
tocmai reabilitarea termenilor reprimaþi.

În Capitolul 6, Victor Popescu prezintã reperele
filosofiei morale ºi politice americane dintr-o pers-
pectivã axiologicã. În sfârºit, Capitolul 7 focalizeazã
dimensiunea interdisciplinaritãþii în filosofia ame-
ricanã contemporanã, situând semiotica, ontologiile
subiectivitãþii, „sfârºitul istoriei“, confruntarea ºi dia-
logul în societatea globalã într-un sistem filosofic
deschis cãtre acest orizont interdisciplinar.

Privit în ansamblu, volumul Construcþie ºi de-
construcþie în filosofia americanã contemporanã sur-
prinde în mod analitic reperele filosofiei americane con-
temporane cu particularitãþile ºi amprentele sale
postmoderne. Studiile ºi traducerile prezente aici oferã o
perspectivã cuprinzãtoare asupra acestei filosofii mar-
cate de conceptualizãri recuperatorii ºi de experimente
decisive de depãºire a paradigmei modernitãþii. Cu
menþiunea cã ineditul ºi experimentalul sunt potenþate în
filosofia americanã contemporanã de aspiraþia a se
elibera de verdictul eternului decalaj în raport cu „mo-
delele tari“ ale filosofiei europene.


