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Tipologii şi atitudini ale Elitelor după 1944

Dizidenţă şi Rezistenţă – clarificări conceptual-istorice
Sursa elitelor în România contemporană se află în dinamica sistemului comunist (instaurare,
consolidare ca regim de ocupaţie, declin şi prăbuşire) chiar şi la 20 de ani de la căderea
regimului comunist, în decembrie 1989. În acest sens, constituirea şi propagarea elitelor a
căpătat un caracter dualist: elitele de ocupaţie au avut ca şi contrapondere tipuri de elite ale
rezistenţei anticomuniste.
Comunismul s-a instaurat ca sistem şi ca regim politic în România pe calea ocupaţiei militare
şi politice a ţării, neavând nici o legătură cu tradiţiile culturale şi politice ale acestui spaţiu.
Profilul elitelor de ocupaţie este dat de două tipologii: consilierii militari şi consilierii politici
(comisarii politici). Pe cale de consecinţă, direcţia integrării în spiritualitatea europeană a fost
asumată în spaţiul românesc de elitele rezistenţei. Problema modernităţii româneşti este că
vizibilitate externă au avut în special elitele care au promovat reformarea sistemului comunist
şi nu respingeai acestuia (vezi fenomenul dizidenţei civice).

1

Textul propus în cele ce urmează reprezintă prima parte a raportului pe care Centrul
European de Studii în Probleme Etnice l-a realizat ca parte a proiectului „Europeanization,
Multiple Modernities and Collective Identities – Religion, Nation and Ethnicity in an enlarging
Europe", derulat în colaborare cu Universitatea din Gottingen şi Fundaţia Volskwagen.
Raportul a fost prezentat la Varşovia, Polonia, în luna iulie 2009.
Etnosfera, nr 4, 2009, p. 1- 20

ETNOSFERA

Rezistenţa prin cultură
Reacţia la comunism a îmbrăcat în România forma rezistenţei militare şi culturale şi, foarte
târziu, forma dizidenţei intelectuale (ideologice şi politice). La rândul său, rezistenţa s-a
dezvoltat pe două paliere: rezistenţa armată (mişcarea de partizani din Carpaţi şi Dobrogea în
1945-1962) şi rezistenţa culturală sau prin cultură, promovată de elitele creatoare ca răspuns
la provocarea comunistă. În cadrul rezistenţei culturale se distinge aşa-numita „generaţie
Labiş” – după numele poetului Nicolae Labiş care a murit într-un accident provocat, aşa cum
consideră cei doi biografi principali ai săi, Gheorghe Tomozei şi Cezar Ivănescu. Aceasta a
fost considerată o generaţie de mică renaştere şi reconquistă culturală, compusă din creatorii
romanului obsedantului deceniu, adică al romanului de demistificare a caracterului criminal,
antiuman al comunismului, tipologie romanescă a deceniului şase, între care se distinge
creatorul romanului „Moromeţii” al lui Marin Preda, romanul apocalipsei ţărăneşti ilustrat de
scrierile lui Ion Lăncrănjan („Suferinţa urmaşilor”, „Caloianul”, „Coridorul puterii” etc.),
romanul reacţiei ţărăneşti la colectivizare în genul trilogiei ţărăneşti a scriitorului a lui Dinu
Săraru („Nişte Ţărani”), romanul geopolitic al lui Paul Anghel („Zăpezile de acum un veac”),
romanul revoltei intelectuale împotriva comunismului în genul romanului „Orgolii” a lui
Augustin Buzura etc. Din aceeaşi generaţie face parte gruparea poeţilor între care se disting
poetul creştin Ioan Alexandru, poetul care a relansat în plină epocă comunistă tradiţia
ermetismului în stilul lui Paul Verlaine, Ion Barbu, poetul hugolian Adrian Păunescu,
creatorul poeziei „necuvintelor”, poetul de formulă postmodernistă, Nichita Stănescu, poetul
de evocare a arhetipurilor unei lumi sud-est europene, Marin Sorescu etc. O parte dintre
exponenţii acestei generaţii au umplut puşcăriile comuniste, între care se disting filosofi,
sociologi şi teologi creştini şi deopotrivă figuri de martiri ai închisorilor comuniste încă,
precum: Valeriu Gafencu, Ion Ianolide, sociologii Anton Golopenţia şi Mircea Vulcănescu,
istoricul George Brătianu, teologul Nicolae Steinhardt etc. Operele acestora definesc profilul
unei mişcări de rezistenţă culturală la comunism care este una dintre permanenţele istorice ale
perioadei postbelice româneşti.
Rezistenţa, aşadar, este expresia acelor mişcări şi atitudini spontan orientate împotriva
fundamentelor sistemului, alcătuind un cadru de prezervare şi de continuitate a tradiţiilor
spirituale europene în acest spaţiu. În rezistenţa culturală la comunism se încadrează şi
exponenţii generaţiilor interbelice din rândul cărora s-au recrutat cei mai mulţi deţinuţi
politici, între care îi menţionăm pe Nichifor Crainic, Vasile Băncilă, Pan Vizirescu,
Constantin Noica, Alexandru Paleologu, Edgar Papu, Brătienii etc.

Dizidenţa
Dizidenţa este un fenomen cu incidenţă periodică în cultura română, între cei dintâi
distingându-se Panait Istrati, prin curajul de a se desprinde din reţeaua Kominternului şi de a
intra în conflict cu intelectualitatea de stânga din Franţa, în frunte cu Henry Barbusse, în anii
20 ai secolului XX.
Dizidenţa a reapărut ca fenomen de reacţie târzie în contextul mişcării iniţiate de către
Gorbaciov, cadru care explică „grupul celor 6” – autorii celebrei Scrisori către „Europa
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Liberă” (1989), un grup eterogen compus deopotrivă din persoane cu autonomie morală şi din
persoane controlate mai mult sau mai puţin de KGB (vezi „De la regimul comunist la regimul
Iliescu”, de VM Stoenescu şi Virgil Măgureanu, editura All, 2008). Din grupul acestora au
făcut parte Silviu Brucan, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Constantin Pîrvulescu,
Grigore Răceanu şi Gheorghe Apostol.
Dizidenţii au beneficiat, în general, de un tratament curios: Silviu Brucan a putut călători în
Uniunea Sovietică şi în Statele Unite, iar Tismăneanu Vladimir, coordonatorul „Raportului
prezidenţial asupra comunismului” a fost propagandist al Comitetului Central al Uniunii
Tineretului Comunist. Silviu Brucan, după mărturiile sale, l-a „divinizat pe Stalin” („Eu am
fost pentru Stalin, nu pentru sovietizare. … Si mai groaznic, dar asta e adevărul. În timpul
războiului îl divinizam.” Interviu în Revista „22”, 06.05.2002).
Dizidenţii nu au contestat niciodată doctrinar sistemul. Faţă de „grupul celor 6” se distinge
grupul dizidenţilor politici alcătuit din Virgil Măgureanu, Ion Iliescu, generalul Ion Ioniţă de
care au încercat să se apropie personaje recrutate de serviciile sovietice precum Vasile
Militaru şi alţii, ceea ce explică prezenţa cu totul episodică a generalului Militaru la
conducerea armatei imediat după 1989. Tocmai absenţa legitimităţii sale explică reacţia
grupului de ofiţeri ai armatei române (CADA) împotriva sa în prima parte a anului 1990.
Spre deosebire de rezistenţa la comunism, în toate expresiile ei, dizidenţa nu se opune
sistemului. Dizidenţa propune o reinterpretare a principiilor sistemului. Rezistenţa se
naşte din respingerea sistemului, pe când dizidenţa se naşte din speranţa unei posibile
reformări a sistemului. De aceea, este paradoxal să constatăm că rezistenţa culturală la
comunismul din România a fost mult mai puţin susţinută de către instituţiile media
occidentale decât dizidenţa.
Între segmentele elitei postdecembriste un loc aparte revine tehnocraţiei care s-a aflat într-o
tensiune permanentă cu nomenclatura partidului în toată perioada industrializării accelerate şi
pe tot parcursul funcţionării complexului industrial al statului român din timpul
comunismului. Tehnostructura şi grupurile tehnocratice care au susţinut-o au reprezentat
principala bază de recrutare a Frontului Salvării Naţionale (FSN), constituit imediat după
decembrie 1989, astfel că întâlnim un alt paradox al perioadei de început a democraţiei
româneşti: tehnocraţii s-au regăsit cam în aceeaşi grupare politică cu foşti nomenclaturişti, în
condiţiile în care, în perioada comunistă, cele două segmente s-au situat pe poziţii diferite.
O altă trăsătură paradoxală a perioadei de după 1989 se referă la iacobinismul „partidelor
istorice” (grupări politice cu denumiri interbelice la conducerea cărora s-au aflat imediat după
1989 foşti deţinuţi politici, ţărănişti şi liberali), trăsătură care explică eşecul politic al acestor
grupări pentru o perioadă destul de lungă după 1989 (pentru Partidul Naţional Ţărănesc
această penumbră s-a instaurat chiar din momentul părăsirii guvernării Convenţiei Democrate
în 2000).

Dizidenţa politică
Dizidenţa politică a urmărit „reformarea” din interior a organizaţiei de partid. Dizidenţa
politică în interiorul partidului comunist, care se exteriorizează în ultimul an al regimului, este
în principal un fenomen de resurgenţă a stratului kominternist, nemulţumit de
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„marginalizarea” sa şi de politica de guvernare a lui Ceauşescu, considerată de aceştia
„eretică”, “dizidentă” de la nucleul ideologic dur al comunismului, la care s-au adăugat
grupări dornice de afirmare politică pe fondul momentului istoric prielnic. Acţiunile acestor
segmente constituie consecinţe ale unei tensiuni interne pentru controlul partidului, din acest
motiv unii istorici considerându-le în mod întemeiat facţioniste, nu dizidente 2 (Tismăneanu,
2009).
După unii istorici, înlăturarea lui Ceauşescu a reunit trei tipuri de grupări provenind din
interiorul aparatului comunist: una militară (generalii Ion Ioniţă, Nicolae Militaru, comandorul
Radu Nicolae ş.a.), una perestroikistă (Ion Iliescu, Virgil Măgureanu etc.) şi una cominternistă
(Silviu Brucan etc.) (Săndulescu, 1996: 18).

Dizidenţa civică
Dizidenţa civică a urmărit umanizarea regimului prin revendicări de natură socială, culturală
etc., majoritatea dizidenţilor având poziţii bune în ierarhia socială, fiind intelectuali care se
bucurau de protecţie din partea regimului. Fenomenul “dizidenţei civice” apare de regulă în
grupuri sociale care se bucurau de condiţii de viaţă (materiale 3, profesionale, drepturi civice4
etc.) cu mult peste media comunităţii româneşti.
O parte dintre biografiile dizidenţilor cunoscuţi indică o carieră desfăşurată sub protecţia unor
membri ai nomenclaturii (cazul de exemplu al Anei Blandiana – protejată de Gheorghe
Rădulescu5), sau la adăpostul instituţiilor politice ale regimului comunist, cum este, de pildă,
cazul lui Mircea Dinescu, absolvent de Academiei de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan
Gheorghiu”, şcoală superioară a partidul comunist creată pentru instruirea cadrelor, apoi
secretar al organizaţiei de tineret a partidului (UTC) din cadrul Uniunii Scriitorilor.
(Ştefănescu, A., 2005b: 841). Biografiile altor dizidenţi români indică efectuarea unor stagii
bursiere în Occident (exemplu Dorin Tudoran – în Franţa şi R.F.G. în 1979, 1980, 1981) întro perioadă în care “cortina de fier” îşi manifesta un caracter mai mult decât restrictiv în acest
sens. O parte dintre dizidenţii civici sau culturali provin de-a dreptul din zona nomenclaturii
cum este cazul lui Nicolae Breban, membru supleant al Comitetului Central al PCR şi
membru în conducerea Uniunii Scriitorilor până la momentul dizidenţei sale în 1971, care,
2

V. Tismăneanu scria într-un articol de-al său despre acest aspect: “Cei şase nu au fost însa disidenţi. Nu-mi pot imagina un disident din
epocă precum Havel, Michnik, Geremek, Tudoran, Goma, Haraszti, Simecka, Jelev scriind favorabil despre misiunea originară a poliţiei
secrete. Scrisoarea a fost de fapt un program de reforme la vârf, incapabil să articuleze resurecţia societăţii civile şi necesitatea
pluralismului politic şi economic. Era vorba de o serie de revendicări minimaliste, iar nu de promovarea unei viziuni într-adevăr diferită de
linia tradiţională a comunismului oligarhic.” (Tismăneanu, 2009)
3
În România regimului comunist scriitorii, de exemplu, erau remuneraţi pentru drepturile de proprietate intelectuală în funcţie de tirajul
cărţilor şi nu neapărat de vânzările acestora. Tirajele editurilor principale (Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Editura Cartea Rusă,
Biblioteca pentru toţi, Cartea Românească, Editura Eminescu, Editura Ion Creangă, Biblioteca pentru toţi, Editura politică etc.) erau de
regulă consistente, cărţile fiind distribuite nu numai în librării ci şi în reţeaua de biblioteci (toate aflate sub controlul statutului; în ţară se
aflau peste 16.500 de biblioteci, la care trebuie adăugate alte câteva zeci de mii de case de cultură şi cămine culturale).
4
Mediile culturale aveau libertatea faptică de circulaţie în Occident, de acces la comunitatea culturală internaţională, de publicare în
străinătate etc. Multe nume ale dizidenţei au primit premii semnificative acordate de lumea Occidentală, ex. Ana Blandiana – Premiul
Herder (1988).
5
Fost ministru în cadrul mai multor ministere până intre 1949-1979 şi membru în CC al PCR din 1969.
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deşi critică linia conducerii politice în interviuri acordate presei occidentale şi îşi anunţă, în
semn de protest, demisia din funcţia de redactor-şef al revistei Uniunii Scriitorilor, România
literară, nu îşi dă demisia şi din funcţiile politice. Cu rare excepţii (Radu Filipescu 6, Dumitru
Iuga7, Ion Puiu8 etc.) – care s-au soldat cu condamnări la închisoare – majoritatea actelor de
dizidenţă care s-au bucurat şi se bucură de notorietate au fost întreprinse de persoane care
beneficiau de mecanisme sociale sau politice de protecţie. Cel mai mulţi dintre dizidenţii
cunoscuţi au beneficiat, încă dinainte de consumarea actului dizident, de certitudinea
accesului la vocea publică a Radioului Europa Liberă sau a altor căi de propagare a mesajului
lor în Occident (Doina Cornea, Dan Deşliu, Dan Petrescu, Mircea Dinescu, Dorin Tudoran
etc.). Accesul la căi de mediatizare în Occident constituie un instrument de protecţie pentru
dizident, protecţie de care omul obişnuit este lipsit în situaţii similare. Multora dintre
dizidenţi, pentru a infirma în faţa Occidentului critica acestora, regimul le oferă avantaje de
care restul cetăţenilor sunt cu desăvârşire privaţi. De exemplu, într-o ţară în care dreptul la
liberă circulaţie era extrem de restrictiv şi putea fi refuzat arbitrar şi unde majorităţii
cetăţenilor – care nu ridicau nici o suspiciune pentru Securitate – li se refuza acest drept, cea
mai mare parte dintre dizidenţii cunoscuţi primeau cu uşurinţă viză de a călători în afara
României (Stoenescu, II, 2004:147).

Elita bisericească
Unul dintre corpurile socio-spirituale cele mai reprimate în perioada comunistă a fost cel al
clerului şi ierarhilor bisericilor creştine care au dat un mare număr de deţinuţi politici (2398).
După 1989 Biserica Ortodoxă a fost aceea care a avut în mare măsură iniţiativa reintegrării
europene a României prin dialogul dintre cele trei biserici creştine – ortodoxă, catolică şi
protestantă - dialog inaugurat prin întâlnirile ierarhilor celor două biserici universale, încă din
vremea Patriarhului Justinian9. Cele două Biserici se întâlnesc direct în 1977, prin Papa Ioan
Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist, punând astfel punct unei perioade de câteva sute de ani de
absenţă a comunicării între cele două biserici surori.
Pe acelaşi fond de reluare a dialogului între Orientul ortodox şi Occidentul catolic s-au
relansat iniţiativele bisericii greco-catolice, adeseori distorsionată de intervenţia unor grupuri
ideologice interesate în redeschiderea conflictelor confesionale.

6

Tânăr inginer. Condamnat la 10 ani de detenţie pentru actiuni intreprinse împotriva ordinii socialiste.
Tehnician la Televiziunea Română, care organizează în 1983 împreună cu alţi şase tineri o asociaţie care milita pentru deschiderea politica
si economica a ţării. Condamnat la 10 ani de detenţie.
8
Inginer, fost deţinut politic şi membru al Partidului Naţional Ţărănesc, care şi-a depus candidatura pentru Marea Adunare Natională în
alegerile de 1985, motiv pentru care va fi arestat şi reţinut în mai multe rânduri. (Niculescu, 2002)
9
Bunăoară, Franz König, arhiepiscop al Vienei şi primat al Austriei, vizitează Patriarhia Română în 1967. Un an mai târziu, patriarhul
Justinian întoarce vizita, pentru ca în 1970 să meargă în Germania, în vizită la conducătorii Bisericii romano-catolice din Republica Federală
Germania. (Păcurariu, 2006)
7
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Elita antreprenorială
Acest tip de elită, cu toate că prin elemente ale sale a participat la guvernare şi are un cuvânt
greu de pus în modelarea spaţiului media, a fost relativ părăsită de intelectualitate şi
deopotrivă de clasa politică. Aceste paradoxuri primesc un unghi de lumină de îndată ce
acceptăm distincţia dintre întreprinzătorii care şi-au dezvoltat spaţiile de afaceri prin eforturi
proprii şi cei care au exploatat poziţiile deţinute în aparatul de stat comunist (ministere,
Securitate). Problema elitei antreprenoriale (burgheze) este că o bună parte din aceasta s-a
format pe un tipar care nu aduce creştere economică şi socială propriu-zisă, fiind produsul
capitalismului fiscal (de exploatare a bugetului de stat), într-o formulă de capitalism puternic
speculativ. Lucrând „mână în mână” cu elemente sus puse din clasa politică, noua burghezie
cu conduite compradoare a reuşit lovituri economice în dauna interesului public de peste 4
miliarde de dolari10 (daune acoperite de la buget) pentru o bună perioadă. Partea de burghezie
fără utilitate socială este produsul unei „Reforme” care a iniţiat „privatizare” la nivelul unei
verigi slabe – „veriga foştilor bişniţari, astfel că a oferit acestora, în primul rând, un
instrument de rapidă ascensiune materială şi socială. Bişniţarul de ieri, îmbogăţitul prin furt,
dispreţuit de toţi, era ajutat” prin primul Decret al privatizării (Decretul-Lege nr.54/1990) „să
treacă în fruntea societăţii, … stimulând cu o extremă rapiditate corupţia şi specula …
Această simbioză parazitară între firma particulară a directorilor şi a rudelor acestora şi
întreprinderile de stat a fost principalul material de presă 11” timp de mai bine de un deceniu.
Mecanismul este descris de Marx în cadrul teoriei capitalizării veniturilor (interesele
capitalului nu au legătură cu dezvoltarea şi organizarea producţiei) asupra căreia nu vom
insista. Ne limităm la o ilustrare concretă, „din epocă” (contextul era cel al unei inflaţii
galopante, privatizări interesate, cumetrii politico-economice, sincope în aprovizionarea cu
alimente … în 1997):
„Criza uleiului [s.n.] declanşată în a doua jumătate a lunii august a.c. a păgubit
cumpărătorii, cei 17 milioane de alegători, şi a îmbogăţit comercianţii, în mod
special proprietarii marilor depozite, care în anumite cazuri se întâmplă să fie şi
oameni politici. Deputatul PNŢCD Gheorghe Cristea, preşedintele Comisiei
pentru Agricultură a Camerei Deputaţilor, a profitat şi el de haosul creat de
majorarea preţului şi lipsa uleiului de pe piaţă, pentru a încheia afaceri de
miliarde de lei, din care a realizat profituri de sute de milioane de lei, uitând,
probabil, că se îmbogăţeşte pe socoteala celor care l-au votat. Promisiunile
făcute în campania electorală [cu doar câteva luni în urmă – n.n.], speranţele
alegătorilor că vor duce o viaţă mai bună nu l-au împiedicat pe omul politic
Gheorghe Cristea să lase afacerile şi interesul personal deoparte măcar pe
perioada mandatului.
Gheorghe Cristea este acţionar, printre alte firme, la SC Delphi SA din
Slobozia, SC MONA COM din Ploieşti şi SC PRONTO MAURICE
10

Fără să punem la socoteală privatizările oneroase, când întreprinderi valoroase, trenuri şi vapoare au fost tăiate şi trimise la fier vechi,
doar la nivelul jafului din domeniul bancar din perioada 1990-1996 societatea românească a înregistrat pierderi de 3 miliarde de dolari
prin devalizarea Bancorex (cea mai mare bancă din sistem), a Băncii Agricole, şi a Băncii Dacia Felix (Sever Mureşan). Astfel, în 1995, Banca
Naţională acorda subvenţii care au depăşit sprijinul acordat agriculturii un an mai târziu (circa 1100 miliarde de lei, aproximativ 400 de
milioane de dolari). Din sumele acordate de Banca Naţională Băncii Agricole, în 1995, în valoare de 800 miliarde lei, doar 10 miliarde au
ajuns direct în agricultură, cu dobândă de 80% pe an! Vezi: Gh. Cercelescu, Cât ne costă miliardarii de carton. Datorită prevederilor legii
31, în România, un singur ins poate ajunge să facă ce vrea cu o bancă, în “Adevărul”, nr.1844, 17 aprilie 1996; “Jurnalul Naţional”, 6 martie
1996; Al.Mihalcea, Guvernul falimentează cu bună ştiinţă crescătoriile de porci, în “România Liberă”, nr.1984, 3 oct.1996, p.4; dr. Traian
Lazăr, directorul Institutului de Economie Agrară al Academiei de Ştiinţei Agricole şi Silvice, Nevoia de echilibru, stabilitate şi normalitate,
în “Adevărul Economic”, nr 39, 29 sept-3oct.1996, p.8., „Ziarul Financiar”, 19 mai 2009, SRI: Dacă băncile ar fi fost de stat, am fi avut alte
pârghii de intervenţie”.
11
Ilie Bădescu, Reforma oligarhică versus Reforma corporativă, Ed. Romanitatea Orientală, 1997, p.9
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ROMANIA SRL, tot din Ploieşti. Prin aceste societăţi, deputatul Cristea şi-a
derulat afacerile cu ulei. În perioada 29 august – 17 septembrie a.c., SC Delphi
SA a cumpărat de la ULCOM International Slobozia – 270.519 litri de ulei
îmbuteliat ... această cantitate reprezentând mai mult de 10 la sută din rezerva
de ulei disponibilizată din fondul Administraţiei Naţionale a Rezervelor
Materiale către ULCOM Slobozia.” 12
Elita antreprenorială cuprinde însă şi o categorie de persoane implicate activ în viaţa
economică pe coordonatele creşterii eficienţei economice a societăţii. O parte dintre aceştia
fac parte din clasa de mijloc, încă insuficient dezvoltată în România, aspect pe care îl vom
analiza în cadrul complexului „societăţii abandonate”.

Anticultura
Anticultura este procesul prin care sunt dislocate modele, valori, ierarhii axiologice în scopul
falsificării reliefului unei culturi şi al manipulării conştiinţelor în conformitate cu
comandamentele unor procese de agresiune spirituală. Bennett subliniază aspectul de blocajdeviere a evoluţiei sociale prin anti-cultură atunci când o defineşte pe aceasta din urmă ca şi
complex de interzicere şi minimalizare a actelor considerate „normale” într-o societate13.
Anticultura este un fenomen general chiar dacă are manifestări specifice în cadrul fiecărei
culturi. În România anticultura a reuşit adeseori să-şi subordoneze instituţii cultural
guvernamentale şi să lanseze în mari metropole europene şi din SUA programe specifice
fenomenului anticultural inspirate adeseori din formulele mentale (formula mentis) ale
internaţionalei comuniste. Toate operaţiile de etichetare şi stigmatizare a unor opere de
filosofie şi teologie, a unor autori şi opere reprezentative pentru generaţia reconqistei
culturale (generaţia Labiş), utilizarea ideii manualelor alternative pentru a denatura adevăruri
istorice şi dimensiunea identitară fac parte din programul neokominternist al anticulturii.

Lustraţia şi Manualul de istorie ca parte a anticulturii
Unul dintre mecanismele prin care dislocarea ierarhiilor cu valoare axiologică în societate a
continuat după 1989 este lustraţia. Sub pretextul purificării societăţii româneşti,
intelighentsia a practicat o judecată morală grăbită, puternic ideologizată, tocmai asupra celor
pe care investigaţiile crimelor Securităţii trebuia să-i reabiliteze. În acelaşi timp, lustraţia a
devenit un fel de dosariadă, de competiţie de demascare a adversarilor. „Verdictele” arbitrare
ale CNSAS14 – date în afara unei metodologii clare – controversate şi politizate, anticipate
prin campanii media de prejudiciere a imaginii publice a unor personalităţi cu valoare
simbolică pentru societatea românească au decredibilizat public instituţia în decursul celor
12

“Adevărul”, nr. 2297, joi, 9 oct. 1997
Denial, defence and minimization. Bennett Mj (1986), Towards ethnorelativism: developmental model of intercultural sensitivity in R M
Paige (ed.) Education for the intercultural experience (pp.21-71), Yarmouth, ME: Intercultural Press, 1993.
14
Consiliul Naţional pentru Studiul Arhivelor Securităţii este instituţia abilitată de Parlament cu deconspirarea poliţiei politice comuniste
prin legea 187 din 1999.
13

Etnosfera, nr 4, 2009, p. 1- 20

ETNOSFERA

zece ani de funcţionare. Situaţia creată este descrisă pertinent de un istoric contemporan:
“Dosariada este cel mai recent sport de masă practicat în România. […] În haosul general
declanşat de media, cu ocazia primelor deconspirări, nu mai e loc pentru nuanţe, pentru
verdicte echilibrate asupra vinovăţiilor fiecăruia. Informatorii apar mai vinovaţi decat ofiţerii
de Securitate care i-au instrumentat, iar un angajament semnat cu Securitatea pare suficient
pentru a condamna o persoană, chiar dacă ea nu a dat nici măcar o notă informativă. Unii
participă la această dosariadă din convingere, pentru că, vreme de 16 ani, au clamat
necesitatea reformei morale, care nu poate să înceapă decât cu studierea dosarelor de
Securitate. Alţii se folosesc de dosariadă pentru a-şi plăti poliţe mai vechi. […] În tot acest
haos (intreţinut?) al deconspirării, CNSAS este singurul îndreptăţit de lege să pună lucrurile
la punct. […] Îi lipseşte însă autoritatea. Deciziile controversate şi contradictorii i-au
subminat-o” (Gosu, 2006).
Pe de altă parte, manualele alternative de istorie reprezintă un summum de afirmaţii
tendenţioase la adresa aceloraşi „elemente” înfierate şi de regimul comunist: Biserica,
intelectualitatea interbelică, ţărănimea. Totodată, se acreditează ideea că perioada comunistă
şi opresiunea sunt creaţia firească a poporului român 15. Folosindu-se într-o manieră
ideologizată de tehnica „multiperspectivităţii”şi a „multiculturalismului”, autorii manualelor
cu adresă identitară, de limba şi literatură şi de istorie, nu fac decât să-şi promoveze propriile
prejudecăţi privind momentele cheie ale istoriei naţionale, relativizând valorile şi bulversând
sistemul de orientare axiologică a tineretului. Metodologia devine un sumum de asocieri
trunchiate, judecăţi părtinitoare, datorită înţelegerii fracturate a contextului şi a unei misiuni
nemărturisite de a bulversa rolul şi funcţiile unor instituiții şi valori16.

După 1989. Riscul de inadecvare la prezent prin neînţelegerea
trecutului

15

Vezi „O istorie a comunismului din România, manual pentru licee” (2008), autori Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu,
Andrei Muraru, Liviu Pleşa, Sorin Alexandrescu.

16

„Fără a insista pe discuţii ample asupra chestiunii adevărului şi corectitudinii în cercetarea
istorică, spunem doar atât: textul de la pagina 108 din manual, indicat drept sursa 6, aparţinând
patriarhului Teoctist, este literal adevărat. La fel şi fotografia aflată sub acesta. Dar, din punct de
vedere al corectitudinii istorice, ceea ce a făcut autorul capitolului în care sunt inserate textul şi
fotografia (e vorba de Mihai Stamatescu) este profund tendenţios şi lipsit de echilibru, sugerânduse că numai ierarhii Bisericii Ortodoxe Române au avut legături, contacte, cu liderii comunişti. În
realitate, nu există practic şef de cult din România care să nu fi trimis la un moment dat o
telegramă lui Nicolae Ceauşescu, care să nu fi ciocnit un pahar cu acesta la diferite ocazii. Sunt sute
de texte şi fotografii care pot sta mărturie în acest sens, dar nu are sens să discutăm acum pe
marginea lor, mai ales că până la urmă ele nu au semnificaţia catastrofică care li se atribuie. Era
până la urmă datoria liderilor religioşi să întreţină dialogul cu şeful legitim al statului de atunci, ca
şefi recunoscuţi prin decret ai unor culte recunoscute de statul român. Altminteri, în logica strâmbă
a autorilor manualului, mai lipseşte ca în manual să fie înfăţişat Nicolae Ceauşescu alături de papă
sau de regina Marii Britanii, ca şi cele două persoane să fie supuse oprobiului public.” - jurnalistul
Victor
Roncea,
14
nov.
2008,
în
„Asociaţia
Civic
Media”,
http://civicmedia.ro/acm/index.php?option=com_content&task=view&id=761&Itemid=1 (iunie 2009)
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După 1989, fenomenele disjunctive din societatea românească nu au încetat să se manifeste.
Integrarea în familia europeană prin admiterea în UE (2007) se „bucură” încă de un context
problematic. Maniera în care intelighentsia a înţeles să definească direcţia societăţii stă sub
semnul inadecvării la priorităţile societăţii, motiv pentru care spunem că aceasta este aproape
abandonată, fiind de fapt, neguvernată. Elita suferă de incapacitatea cronică de a oferi
societăţii repere practice, administrative, dar şi de orientare culturală, aspect demonstrabil prin
lipsa persistentă de legitimitate a structurilor politice pe care le-a construit: ponderea
persoanelor care au încredere semnificativă în partide, parlament şi guvern oscilează între
15% şi 30% în intervalul 1996-200817. Spunem că elita stă sub semnul inadecvării la
realitatea locală. Inadecvarea elitelor este dată, în primul rând, de incapacitatea de a
percepe complexitatea realităţii (understanding reality) (Hirschman18) – aspect despre care
am pomenit în tratarea noţiunii de societate abandonată.

În al doilea rând, tocmai acest deficit de percepţie a complexităţii este dat, la rândul său, de
deficitul de înţelegere a trecutului, difuzând în societate un discurs axat pe două coordonate:
1. Fără valorificarea ultimei expertize relevante a societăţii româneşti – fractura cu
marea cultură interbelică, considerată în cel mai fericit caz piesă de muzeu, fapt de
natură să trimită partidele în anistorie, lipsindu-le de tradiţia doctrinară din care
pretind că se revendică. Tânăra generaţie este una dintre principalele beneficiare ale
fenomenului anticulturii. Fractura faţă de cultura interbelică – considerată neactuală şi
reacţionară, cultivarea obsesivă a ideii că actualul, modernitatea, europenismul sunt în
opoziţie cu naţionalul, trimit tânăra generaţie într-o stare de bulversare identitară care
va mări costurile integrării societăţii în modernitate. Despiritualizarea prin
minimizarea funcţiei tradiţiei este unul dintre elementele componente ale fracturii
modernităţii care se propagă şi în prezent.
2. Lipsită de înţelegerea substratului societăţii prin ignorarea relevanţei tradiţiilor sale
culturale semnificative, elita prezintă deformat cezura comunistă, continuând tehnica
kominternistă de stigmatizare a comunităţii şi aproape a aceloraşi opere interbelice ca
în anii 1946-1954. Principala concretizare a acestui deficit este conceptul stalinismului
românesc (vezi „Raportul Tismăneanu”) care face imediat trimiteri la „caracterul
fratricid al opresiunii comuniste”, ca şi cum comunismul în România ar fi fost un
produs intern, românesc, o problemă de maladie colectivă, apărută subit după al doilea
17

Persoanele care au încredere mare în instituţiile politice în România între 1996-2008
1996

2000

2008 toamna

2008 primăvara

partide

20%

15%

14%

18%

parlament

15%

15%

19%

22%

guvern

30%

18%

25%

25%

SURSA: sodaje CURS pentru 1996 şi 1998 şi Eurobarometru 70, Opinia publica in Uniunea Europeana, Toamna 2008, www.ec.europa.eu
18

Hirschmann, op.cit., pp.156-157

Etnosfera, nr 4, 2009, p. 1- 20

ETNOSFERA

război mondial, prin depotenţarea propriilor structuri identitare. De fapt, ideea este
insidios susţinută: a) prin argumentul că Biserica Ortodoxă, care a fost şi este
reprezentată în sineităţile a peste 80%19 dintre cetăţenii români ar fi fost componentă a
aparatului de opresiune comunistă; b) prin faptul că tradiţia-reperul interbelic a fost
dominat de paseista, dar totuşi periculoasa, gândire de extremă dreapta.
Cu alte cuvinte, credinţa şi cultura-reper odată atinse de maladia comunistă, ar fi inadecvate
faţă de exigenţele unei modernităţi încă nespecificate (pentru a specifica modernitatea ca
direcţie socială elitele trebuiau să fi produs cel puţin o doctrină care încă se lasă aşteptată).

Rezultatul acestei duble inadecvări este societatea abandonată – unde elitele intelectuale şi
politice nu produc încă un discurs apt să orienteze resursa publică într-o direcţie civilizatoare
coerentă.

Raportarea la trecutul comunist
Inadecvarea elitelor la priorităţi şi inexistenţa unui proiect coerent de integrare în spaţiul
euroatlantic poate fi pus în legătură şi cu modul în care acestea distribuie trecutul în prezent.

Dimensiunile inadecvării în raport cu trecutul comunist îmbracă următoarele inexactităţi20:
1. Distribuirea persistentă şi „vinei” de a fi produs comunismul asupra societăţii
româneşti. Comunismul stalinist – deci în cele mai grave formule ale sale, a fost
„românesc”, adică un produs intern, care a aşteptat testul sovietic doar pentru a ieşi la
iveală.
2. Credinţa şi Biserica ortodoxă, la care aderă cei mai mulţi dintre români, au fost şi sunt
parte din conglomeratul opresiunii comuniste.
3. Securitatea este şi ea, cu câteva excepţii, un produs intern.
4. Confuzia sistematică dintre stalinism şi „stalinismul naţional”. Aşa, de pildă, se ajunge
la confuzia stranie între comunismul impus de tancurile ruseşti prin Ana PaukerNicolschi etc. şi comunismul lui Dej şi Ceauşescu, care s-a întemeiat mai mult pe
opresiunea simbolică a dictaturii de dezvoltare şi a fost antisovietic.
5. Identificarea lui Ceauşescu cu naţionalismul românesc. Naţionalismul românesc se
plasează între „Dumnezeu şi neam” (Ţuţea21), dimensiunea românească a existenţei
19

Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2002, 86,8% dintre cetăţenii României se declarau de confesiune ortodoxă, ca la
recensământul anterior, din 1992 (p.VII).
20
Materialul pe care s-a făcut analiza este “Raportul final” al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România
(cunoscut şi sub numele de “Raportul Tismăneanu”), 2006. Am considerat Raportul în cauză reprezentativ pentru nivelul de “modernizare”
atins de discursul dominant (“dominant”, în sensul că a ajuns în vârful piramidei executive, fiind discurs de tip consilier al Preşedinţiei
României) al intelighentsiei contemporane.
21
Petre Ţuţea, Între Dumnezeu şi neamul meu, Fundaţia Anastasia, Ed. Arta Grafică, Bucureşti, 1992, pp.126-156 şi passim
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fiind stocată în special la nivelul ţăranului22, care, la rândul său, are ataşat un puternic
sentiment privind proprietatea. Comunismul regimului ceauşist a fost profund
antiţărănesc (campania de urbanizare forţată a satelor din anii 1980), naţionalismul
său fiind limitat, scurta fereastră de normalitate privind contactul cu trecutul interbelic
şi cu cultura occidentală contemporană (1968-1972-1975), fiind total lipsit de orice
dimensiune creştină. Ceauşescu nu poate fi nici naţionalist, după cum nu poate fi nici
stalinist. Tocmai am arătat dimensiunile majore ale contradicţiei sale cu naţionalismul
autentic, iar stalinist nu putea fi din moment ce guvernarea sa a fost antisovietică, iar
componenta opresivă a sistemului său nu a avut nici o legătură cu tiparul lichidărilor
din vremea lui Stalin. În acelaşi timp, sintagma „românismul socialist”23 din vremea
lui Ceauşescu nu este decât o altă componentă a anticulturii prin care poporului român
i se pun în braţe false vinovăţii.
6. Negarea dreptului tinerimii române la iniţiativă anticomunistă. Se pretinde că mişcările
de protest au căpătat o oarecare formă abia după toamna lui 1956, după Revoluţia
eşuată din Ungaria. Mişcările de protest de până atunci sunt prezentate în treacăt şi
fără legătură între ele. De asemenea, se pune accent pe componenţa etnică a
iniţiatorilor mişcărilor studenţeşti. Se poate înţelege că masa (românească) ar fi fost
până atunci relativ inertă24. Dreptul la iniţiativă istorică este parte a demnităţii
naţionale, iar intelighentsia, cum am arătat în altă parte, nu stă prea bine la acest
capitol, suferind de ceea ce Hirschman numeşte fracasomanie. Nu putem să nu
remarcăm cum prin anticultură se inversează complet valorile: comunismul din
România este stalinism românesc, iar mişcările de emancipare sunt la iniţiativa unor
vectori minoritari (etnic şi spiritual – ca să pomenim în treacăt de rolul cultelor
neoprotestante în reeuropenizarea României, în timp ce cultul majoritar, ar fi făcut
„pactul cu diavolul”25).

Evenimentele din Decembrie 1989
Evenimentele din Decembrie 1989 alătură două fenomene distincte: o insurecţie
anticomunistă şi o acţiune a unei grupări politice de înlocuire a lui Ceauşescu de la
conducerea statului.
Impulsul necesar prăbuşirii regimului comunist în România nu l-au oferit dizidenţa civică şi
nici cea politică, ci fenomenul insurecţionar. Democratizarea societăţii româneşti, deschiderea
spre Europa ca garanţie a nerevenirii la comunism, presiunea abandonării de către stat a
mecanismelor proprii sistemelor totalitare, necesitatea restabilirii unor drepturi şi demnităţi
22

Vezi Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1991
Vezi „Raportul Tismăneanu”, p.116. Pentru critica acestei abordări vezi şi Bădescu şi alţii, 1995, p.339.
24
„Raportul Tismăneanu”, p.77 şi passim.
25
“Raportul Tismăneanu”, p.165 pentru Biserica Ortodoxă. Pentru rolul considerat determinant de către autorii raportului citat privind
mişcarea de rezistenţă al cultelor neoprotestante vezi, de pildă, p.376. De altfel, în „Raportul Tismăneanu” (p.333) se recunoaşte faptul că
mişcările studenţeşti din România anului 1956 au început încă din primăvară, deci cu câteva luni mai înainte de mişcările din Ungaria.
Dovadă că studenţii români resping reformele sociale croite pe calapodul concepţiei materialist-dialectice stau cele peste 4 000 de arestări
efectuate în toate centrele universitare ale ţării în noaptea de 15 spre 16 mai (Braşoveanu, Pavelescu, 2004), pentru ca în 1948 din cei 37
000 de studenţi care frecventau învăţământul universitar, 13 000 să fie exmatriculaţi. (Cretzianu, 1956: 207) Iată o frescă a reperelor ce
însufleţea studenţimea română din Cluj în mai 1948. ,,Dincolo şi peste împărţirile politice, viaţa academică a Clujului era dominată, fără
doar şi poate, de suflul românesc, naţionalist, monarhic, inexpres, dar vădit opus comunismului care se instalase în posturile de
conducere.” (Anania, 2008, p. 112)
23
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fundamentale sunt rezultatul precumpănitor al insurecţiei, schimbarea regimului comunist
însuşi fiind, înainte de toate, un rezultat al voinţei populare. Silviu Brucan, unul dintre
personajele influente din grupul politic care a preluat conducerea statului după răsturnarea lui
Nicolae Ceauşescu, confirmă (indirect) intervenţia decisiva a insurecţiei: “Evenimentele din
decembrie au răsturnat complet datele problemei, atunci mi-am dat seama că avem de a face
cu o revoluţie nu numai anticeauşescu, ci şi anticomunistă. Că trebuie să schimbăm cu 180 de
grade totul.” (Aracherian, 1998: 122).
Existenţa a două paliere distincte ale revoluţiei, insurecţia şi lovitura de stat, este observată şi
de majoritatea presei occidentale imediat după căderea regimului, care pe de o parte elogiază
comportamentul eroic al tinerilor revoluţionari morţi în lupta anticomunistă, iar pe de altă
parte critică provenienţa comunistă a unei părţi considerabile a noii puteri politice a ţării. (Le
Monde, 1989 a, b, 28 decembrie).
Gruparea care preia puterea politică după 22 decembrie 1989 este, prin discurs şi prin
comportamentul decizional, socialist reformatoare, adoptând modelul perestroikist, agreat de
URSS (Dorin, 2006). Discursul lui Ion Iliescu din 22 Decembrie 1989 de la balconul
Comitetului Central (ca şi cel de la Televiziune) începe cu “Stimaţi tovarăşi”, formulă de
adresare comunistă. Primit cu huiduieli, se repliază şi spune: “Dragi concetăţeni, clanul
Ceauşescu a căzut…” atrăgând aplauzele mulţimii (Stoenescu II, 2004: 541). În intervenţia
de la Televiziunea Română din aceeaşi zi, Iliescu critică fosta conducere a statului de pe
poziţii comuniste, acuzând-l pe Ceauşescu şi pe apropiaţii săi că “s-au autointitulat comunişti,
[dar] nu au nimic de-a face nici cu socialismul, nici cu ideologia… comunismului ştiinţific…
Au întinat numai numele Partidului Comunist Român, au întinat numai memoria celor ce şiau dat viaţa pentru cauza socialismului în această ţară (sic! 26).” (apud Stoenescu, II, 2004:
518). Proclamaţia Consiliul Frontului Salvării Naţionale recunoaşte apartenenţa la Tratatul de
la Varşovia şi proiectul Casei Comune Europa, alternativă lansată de Gorbaciov la proiectul
Uniunii Europene.
Intervenţiile publice ale membrilor Frontului, în 22 decembrie dar şi după, au fost covârşitor
anticeauşescu, nu anticomuniste. Erau înfieraţi cei 25 de ani de dictatură ceauşistă, fiind
omisă menţionarea şi condamnarea ororilor comunismului din perioada de maximă represiune
(1947-1964). Un exemplu în acest sens îl constituie discursul lui A. Bârlădeanu din 22
Decembrie 1989 la Televiziune: “Partidul Comunist Român de 20 de ani s-a făcut incapabil
şi inapt să guverneze, pentru că partidul s-a predat în mâinile unui singur tiran.” (apud
Stoenescu, II, 2004: 521). Pe aceeaşi linie se situează şi Ion Iliescu, dar şi alţii (Mircea
Dinescu, Ion Caramitru etc.) al căror discurs vorbeşte despre “dictator” şi nu despre
„criminalul sistem comunist”.
Componenţa comitetului de conducere al Frontului Salvării Naţionale indică şi el dimensiunea
anticeauşistă şi nu anticomunistă a coagulării politice decembriste. Dizidenţi civici ca Doina
Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Dan Deşliu, ale căror invocări publice ale
persecuţiilor suferite în comunism constituiau vectorul principal de mesaj, acceptă
participarea la forul provizoriu de guvernare alături de nomenclaturişti ca Silviu Brucan,
Corneliu Mănescu, Alexandru Bîrlădeanu, Ion Iliescu sau de comandanţi ai armatei şi
securităţii comuniste ca Gheorghe Voinea, Victor Atanasie Stănculescu, Ştefan Guşă ş.a. Un
fapt nu lipsit de importanţă este acela că unui reprezentant al rezistenţei anticomuniste cum
este Corneliu Coposu i se refuză accesul în 22 decembrie la discuţiile organizatorice ale
grupului care prelua puterea. Rememorând după patru ani momentul, Petre Roman afirma:
26

A se vedea, tabelul 1 din „Comunismul şi Rezistenţa” – parte asociată acestui Raport.
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“La un moment a fost anunţată sosirea lui Corneliu Coposu. […] “Să plece” au strigat
aproape simultan, Bârlădeanu şi Iliescu. […] Acum sunt convins că, exact în momentul acela,
ceva din revoluţia română a luat o turnură greşită, al cătrei preţ l-am plătit şi îl plătim şi
azi.” (apud Şefănescu, D. 1995: 44).
Dizidenţa civică primeşte zona culturii şi parţial a presei. Andrei Pleşu devine ministru al
culturii prin decretul CFSN nr. 12/28.12.1989 şi rămâne în această funcţie până în 1991, Ion
Caramitru este numit responsabil al Comisiei pentru cultură a CFSN, Mircea Dinescu –
Preşedinte al Uniunii Scriitorilor, Gabriel Liiceanu – director al Editurii Politice, devenită
Humanitas, Grupul pentru Dialog Social, organizaţie civică a dizidenţei, înfiinţată pe 30
decembrie 1989, primeşte de la CFSN un sediu central aparţinând organizaţiei de tineret a
PCR27 (Radu Filipescu, apud revista „22”, 2004, 28 ianuarie) etc. Tabăra nomenclaturistă
[din care făceau parte vechii membri ai kominternului celui de-al doilea război mondial]
capătă controlul pe gestionarea relaţiilor externe: Silviu Brucan este numit coordonator al
Comisiei pentru politica externa a CFSN, Sergiu Celac28 devine ministru al afacerilor externe
prin decretul CFSN nr. 9/28.12.1989 etc. Grupul provenit din armată şi securitate primeşte
administraţia internă şi economia: generalul Mihai Chiţac este numit ministru de interne prin
decretul CFSN nr.22/28.12.1989, Nicolae Radu, absolvent al Academiei Naţionale de
Informaţii devine responsabilul Comisiei pentru administraţia locală a CFSN, generalul
Atanasie Victor Stănculescu, ministru al economiei prin decretul 8/28.12.1989 etc.
(Ştefănescu, D., 1995:

Europenizarea

Ca o concluzie a celor arătate până în momentul de faţă, europenizarea văzută dinspre Europa
de Est (România în special) apare ca un dublu discurs. Este cadrul „regăsirii de sine”, al
intrării într-un normal încă nedefinit (pentru că societatea este abandonată în proiectul
European de către discursul elitelor, fără conţinut – soluţii ori doctrină), este garanţia difuză a
abandonării trecutului comunist. Pentru o societate abandonată precum cea românească,
„europenizarea” înseamnă o oarecare garanţie că România va fi cumva administrată.
27

“Imediat după ce am reuşit să obţinem acest spaţiu în care funcţionăm şi acum, în Calea Victoriei 120, au început întâlniri între noi, ne-am
organizat, apoi au fost şi alţi invitaţi. Aici fusese un sediu luat de Nicu Ceauşescu pentru Anul Internaţional al Tineretului, dar nu a fost
folosit din 1985 aproape deloc. Noi am primit sediul de la CFSN, iar Silviu Brucan ne-a susţinut solicitarea. Apoi clădirea a trecut la
Ministerul Culturii, care ne-a făcut un contract de închiriere în condiţii favorabile şi de atunci, de 14 ani de când ne-am înfiinţat, avem acest
sediu. Au fost perioade în care ONG-urile erau sprijinite printr-o lege care prelungea contractele de închiriere ale sediilor, la fel cum se
întâmpla cu partidele politice. Din 1998, din cauză că multe organizaţii neguvernamentale abuzau de această lege şi nu aveau activităţi
specifice ONG-urilor, legea nu a mai fost prelungită, astfel încât acum ONG-urile au o situaţie destul de dificilă din acest punct de vedere.
Noi încercăm să putem funcţiona în continuare în acest spaţiu şi avem nişte demersuri făcute la Ministerul Culturii şi la primul ministru.”
(Radu Filipescu, apud Revista 22, 2004, 28 ianuarie)
28
Provenit dintr-o familie de comunişti ilegalişti, cominternişti, S. Celac îndeplineşte funcţii diplomatice începând cu 1961. A îndeplinit şi
funcţia de interpret engleză-română al lui Ceauşescu, însoţindu-l pe aceştia în vizitele oficiale.
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Aspectul este sesizat de Delanty şi Rumford atunci când trec în revistă noţiunea de
„europenizare” referindu-se, între altele, la europenizare ca la un proces prin care politicile
interne sunt modificate sub impactul „integrării europene” sau de reordonare a structurii
administrative interne etc. (Delanty şi Rumford, 2005, p.2).
Pe de altă parte, europenizarea, ca şi discurs al elitei bruxelleze poate apărea despiritualizat,
limitat la un ansamblu de utilităţi economico-juridice, prea abstract faţă de ideea unei „case
comune”29. „Europa”, în acest caz, stă încă sub riscul de a rămâne un concept mai degrabă
„util” decât „semnificativ” (Julia Kristeva apud. G. Delanty şi C. Rumford, Rethinking
Europe. Social theory and the implications of Europeanization, Routledge, London&New
York, 2005, p.2).
Pentru a fi un proces semnificativ, nu doar unul util, care să aibă forţa integrării
transnaţionale cu tot cu naţiunile30 care compun continentul, europenizarea trebuie să-şi
regăsească dimensiunea verticală, a sintezei dintre legea romană, fundamentul ideo-creştin al
credinţei, individualismul renascentist şi raţionalismul iluminist: „This is not the planned
‘unity in diversity’ beloved of official Europeanism, but a rich, inchoate mélange of cultural
assumptions, forms and traditions, a cultural heritage that creates sentiments of affinity
between the peoples in Europe. It is here, rather than in the mythology of medieval
Christendom (despite current ecumenical efforts) or a Rhine-based Holy Roman Empire
(despite the location of Strasbourg), that we must look for the basis of a cultural PanEuropean nationalism that may paradoxically take us beyond the nation.” (Smith, p.174).
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