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Nimic nu-ºi aruncã intelectualii cu mai mult reproº unii altora decât 
acuza de intelectual. Aceastã obiecþie este ºi mai usturãtoare atunci 
când vizeazã pe cineva care, din portretul clasic al intelectualului, 
preia ºi dimensiunea angajamentului luminat. Nu e întâmplãtor, 
una dintre obiecþiile aduse cel mai adesea activitãþii ºi preocupãrilor 
grupului CriticAtac acuzã atenþia aproape exclusivã pe care acesta 
o acordã criticii ideologiei ºi desþelenirii teoretice în detrimentul 
analizei – ºi, în fond, practicii – empirice, concrete, efective. Este o 
obiecþie pe care, cel puþin parþial, ne-o asumãm. 

Motivele ºi raþiunile ei sunt însã extrem de diverse. Printre ele, 
fãrã doar ºi poate, o serie de limitãri sau capricii pur personale 
(deformarea intelectualã, timpul, resursele ºi energia limitate ale 
autorilor noºtri); dar ºi, mai general vorbind, dinamica fireascã ºi 
ramificarea inevitabilã a câmpului cultural local, în care CriticAtac 
a preferat de la bun început calea teoriei angajate, tot aºa cum alte 
grupuri progresiste au îmbrãþiºat mai curând discursul pur acade-
mic, practica activistã ºi filantropicã sau direct politicile publice cu 
granturile lor aferente. ªi, mai general vorbind – dar nu mai puþin 
relevant –, tot aici trebuie menþionate înseºi rigorile marxismului ºi 
rolul crucial pe care îl acordã teoriei ºi acþiunii strategice în orice 
posibilitate a practicii emancipãrii. ªi în fine, dacã se poate, de ce 
sã nu dãm vina ºi pe contextul cel mare, istoria de longue durée, 
pe retragerea pe linie a marxismului în teorie pe mãsura dispariþiei 
miºcãrilor ºi partidelor comuniste ºi, în general, în condiþiile evacuãrii 
posibilitãþii reale a emancipãrii ºi a „transcendenþei istorice” în faza 
actualã de regresiune politicã, socialã ºi economicã a capitalismului. 
Din toate aceste motive, se poate vorbi într-adevãr de o anumitã 
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atenþie privilegiatã de care se bucurã clarificarea teoreticã ºi critica 
ideologiei în gândurile noastre. 

Nu în ultimul rând însã, trebuie sã menþionãm aici ºi un motiv 
pânã la urmã obiectiv pentru aceastã privilegiere a ideologicului 
în activitatea marxistã, o deformare ºi un clinamen reale care jus-
tificã deformarea ºi dezechilibrul din practica noastrã: faptul cã 
însãºi realitatea socialã marºeazã astãzi sub semnul imediat ºi cu 
pânzele umflate de ideologie. ªi cã asta se întâmplã, de altfel, ori 
de câte ori capitalismul intrã în crizã, iar distanþa dintre pretenþiile-i 
mãreþe ºi realizãrile mizere ameninþã sã se transforme în prãpastie: 
în astfel de momente de depresie prelungitã – precum deceniile pe 
care le traversãm –, suprainvestirea ideologicã devine o necesitate 
aproape materialã pentru supravieþuirea neschimbatã a unui mod 
de producþie cate, tot mai evident, este contrar nevoilor reproducerii 
ºi dezvoltãrii sociale. În astfel de momente, antipropaganda, critica 
ideologiei ºi edificarea teoreticã devin urgenþe practice, necesitãþi 
politice imediate. 

Culegerea de minirecenzii de mai jos rãspunde acestei necesitãþi. 
Grupând laolaltã o serie de texte apãrute iniþial pe site-ul CriticAtac 
ºi în revista Vatra (plus câteva inedite), ea oferã o cartografiere 
ºi o analizã criticã a ideologiei actuale, aºa cum se exprimã ºi se 
rãsfrânge ea în cele mai recente, mai relevante sau mai rãspândite 
lucrãri din filosofia politicã, sociologia, antropologia ºi istoriografia 
contemporane, româneºti sau internaþionale. 

Redacþia 
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Anii romantici
Bucureº

ie cu alte cãr ã apãrute la finele anului 

ã Anii 
romantici º iei 
º

º ã ideologicã ºi 
ºti) º

dupã ’89), se aºteptau sã gãseascã aici reglã ãri sau 
ãcar o dezvã ionare ºi selec

ãgi
ã se apropie de aºa ceva, coteºte neaºteptat fie în digresiuni 

ºtenilor, fie în 
ºti tu, 

literaturã ã
º in, în relatarea bursei de trei luni în SUA pe care 

ãrtãº ãrtãrescu, º
ã

în propriile sale cãr ã ã acolo unde Cãrtãrescu pretinde cã 
ºteanu îº

Cãrtã ºteanu nu fã ã 
 la capã ã acolo unde Cãrtãrescu 

pretinde cã ºteanu ar fi înfulecat nestãvilitã la o sindrofie culturalã 
ã ã

Alex CISTELECAN
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Pilato e Gesú

n tradi enitã esc ºi dezvoltã 
Homo sacer

se opreº ºi Pilat, pe care o citeºte ca pe o 
ã ratatã ã ideii 

ie, ºi ordinea divinã ã pe principiul salvã
lui Isus de cãtre Pilat ºi caracterul sã
soldeazã ã
care cele douã ã, doar pentru a se separa 

º
teologie politicã creºtinã º ã

ºcare tipicã
condi ie originarã, anistoricã ã este identificat 
cu însuºi specificul istoriei º
ordinea profanã iei ºi ordinea divinã a salvãrii traduce însãºi 

ii, în eleasã ºit ºi fãrã posibilitate de 
ã finalã; altfel spus, o crizã nentã

Alex CISTELECAN

Mijloace fãrã scop. Note despre politicã

S º
în presa cotidianã, unde autorul îºi reia ºi ilustreazã

viaþa nudã, homo sacer, biopolitica, starea de excepþie ã o recapi
îº

ãseºte în tãceri º
lazy journalism

De pildã ã ã 

dincolo de na
i cet ean al unei entit i na ãrã 

CriticAtac 2015.indd   8 2/29/2016   7:33:21 PM



9Antologie 2015

ãturã
ã 

ãu filosofic de erou în avangarda 
popoarelor desprinse de pã
specula iei lãsã a raporturilor de for ªi atunci, 
dacã la baza scrierilor stã

secund al rela ã
ºi 

ã

Claudiu GAIU

Existenþa prin culturã. Represiune, colaboraþionism  
ºi rezistenþã intelectualã sub regimul comunist
Iaº

n Cãrturari, opozanþi ºi documente ãrea drept una 
dintre pu ºeau sã fie critice cu 

i, privite drept surse incontestabile ale 
cercetãrii istorice º ã

ã 
a Securit ã la fetiº

ã criticã venea în prelungirea 
ã

oficial º
aº ªcoli de la Pãltiniº

 carte însã, Andreescu pare cã încearcã
a 

prin culturã º
finalul cercetãrii, Andreescu concede cã

 prin culturã
de cuantificare a rezisten ei unui autor este gradul prin care acesta/aceas
ta a reuºit depãº ii devine 

ã aceasta înregistra 
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tei institu ii devin surse ºi obiecte predilecte ale studiului istoric ºi ale  
adevã ii, ce este astfel reînvestitã cu 
autoritatea de a spune cine a fost º

Cartea debuteazã ã ºi lui Virgil 

datã º ã astfel, rezisten a internã
ã ã ã ã

º ã
ã aproape trei decenii de la dispari ia soci

ã ã 

Ceea ce surprinde la aceastã carte este faptul cã vocea autorului 
lipseºte aproape cu desã º
cere în revistã ãr i sau rapoarte, 

º ã
cã ã ã înregistreze 
istoria unei dezbateri (despre rezisten a prin culturã), fãrã riscul unei 
pozi ionãri teoretice sau politice tranº º
teazã

ã 
ã publicarea Jurnalului de la Pãltiniº ã 

ceva pentru acest popor, pentru spiritualitate lui”), Andreescu nu o face 
direct, ci invocã o analizã anterioarã fãcutã ã care 
ªcoala de la Pãltiniº ã egotistã

ã ãri, cartea are un singur 
ºte din nou , 

neinteresante ºi istoric datate au fost toate aceste discu ii despre rezisten a 
prin culturã ºi alte activit i aº

ºi dupã ã ã necriticã a acestei 
ºeº ã se încadreze 

în ºi sã func

Florin POENARU
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Lâna de aur. Cãlãtorii ºi cãlãtoriile în literatura românã 
Bucureº ã, 2015 

U ial interesant reuºeºte 
sã

cãlã º
ºte în perioada interbe

licã, de parcã ãlãtorii ºi cãr
(subiect ce probabil încã va trebui sã º

ã ã de nicio inten ie teoreticã, fir 
ã ã ã ã pentru un fel de 

introducere în subiect, dar inutilizabilã
nefã ã
nu este lipsitã ãlãtoriile lui Panait Istrati sunt descrise 

ã º ã ºte vreo nouã

sociale ale lui Geo Bogza la capitolul cãlã
cã 175 de minute la Mizil

Florin POENARU

On Revolution

Vfilosofantã ã în în
ã „istoricã” ºi „filosoficã” a conceptului º

lu ãreº ã ºi, în 
fond), aceeaºi tezã º ã cure e revolu i istoria ei 
autenticã) de orice depunere sau ingerin º
de orice tenta ã socialistã ia astfel revolu ionatã este un 

ºte ºi trebuie sã lipseascã orice aspect 
º ei indi

ii 
ºi incapabile sã poatã fi vreodatã
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º ie cu paloº iei, în 
douã ãlci opuse: pe de o parte, revolu ia bunã, liberalã º ã, 

ã, libertate ºi individ, ºi care se potriveºte 
º

ã), 
ºi, pe de altã parte, revolu ia nasoalã, cu teroare ºi inevitabil totalitarã, în 

º
sãrãcia º ie prin care Arendt vizeazã, de

ã º ãr, 
ã nu luã

istoria, sacrificatã rapid pe eºafodul gata pregã iei autoarei 
ã ºeº º Condiþia umanã 

conceptele º ã
ã) se nãº a greceascã ºi 

treceau direct în tabla de valori eterne, eliberate de orice patã istoricã
prezen º ia originarã atenianã, la fel ºi aici, 
opozi ia revolu ã bunã, pentru libertate, vs revolu ie francezã/ 
rusã rea, pentru egalitate, saltã ã a revolu iei 

ãtre teza finalã, fãrã sã ã ie a istoriei 
º

Dar oare sã ã rost sã ã
lu ie curat liberalã în 
fa enii liberi se 

ã ca niº ºi totuºi ca la un 
e pure a libert ã instituie, altfel 

spus, spa iul separat, golit de orice con inut ºi totuºi autosuficient al po
ã, din care 

ã ã º ã este respinsã politicos ca 
vulgaritate prepoliticã ºi socialul 
sunt depolitizate ºi naturalizate direct din defini
astfel ob ºi datorie politicã ã 

ã ã votã ã aº ºi 
ã nu astãzi º ã liberã

Aº ã iar

Alex CISTELECAN
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Dependenþã ºi dezvoltare. Economia politicã a capitalismului 
românesc

„C º
o contradictio in adjecto: au venit al ii º a, cãci 

º ºansa istoricã, cunoscuta 
lipsã eº ã bunãtatea 
º ãrnicia, a fãcut sã cã ã

ã º ã ã ãt ã 

care îl va spune fiecare vlã ã
ã

Apoi: nenorocitul ã ul ã
ã iei indicã drept 

situa ie tipicã faptul cã ºi vor sã
ã ºi 

ã a narativului!
ã capete pu

pronun ã, în Ciº
ãtorii de º º i gata sã i 

desluºeascã ã º ºina ã 
distrugã elege de la sine cã dispari
ar fi lã ãrã

ã ã
(ruºi, evrei, unguri), ziceau cã

º º ãruia îi spu
ãrea deosebit de abil, fiindcã fãcea rãu 

i lucruri, iar ã ã
ã în fa a unor duº

Se vede treaba cã
ºte 

ºtiut nici sã le refuzã ã le 
acceptã º ionalã
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Dar poate cã ã
ª ã º ã
i, sã º ã, despre 

dependen ºa face Cornel Ban, aº ã a 
spa ã
deziderat ºi al unor condi ã la acestea o 
defini ã ã dezvoltare (ve i în elege, citind, 
cã º ãrniciei ºi al bunãt ii) 
ºi, gra ã ºi a unei bine 

ã istoricã nu
an atã ºi robustã ºi uºurã ºti 

ãtatea º ã
ã ãcut º ºi e 

cazul sã º
ã º ºi 

ã

elege asta, aºa cã dedicã din 
ãsurã

ã ã de cea adultã ia vor 
fi surprinº ia datã ãderii lui 
Ceauºescu, ºi vor tresã ãzeci ºi cinci 

iala din fa º
ãdeanu, Coºea, Vãcãroiu ºi to i ceilal i, însã, de data asta, nu vor 

fi cei din paginile ziarelor º
unor op ºti despre care, poate, 
vor trebui sã regrete cã ã 

ã ã ã sã nu în eleagã publicul 
cã ã ã ã, 

ã ã
ºitul lecturii, cã trebuie sã 

înceapã sã ã ºi cã ãrea de 
º ã

Lorin GHIMAN
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Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor în România contemporanã

ã ãiala 
ã de babe evlavioase ºi cãlugã ºi acoperã

ã ã ãnã
ãnicã

Dacã într-o noapte de iarnã un cãlãtor…
ã nara iunea cercetãtorului brã ºte ºi lucreazã 

în Capitalã ã a locului de baºtinã e o folositoare 
ã de acroºare a intervieva ã

ã ãtre Iaº ã spu
ã e o reuºitã literarã º ã

ã ãvãzat 
ã scriitura poeticã º

cierului sunt singurele cãi de pãtrundere a piet ã
ºi 

fac loc cã ºtele aducãtoare de bunã
ºi for a unui BMW ã treacã ºi; 

ºte în cercetãtor un confrate în ale credin ei 
º ã ãrã aº ã racla sfin itã; ori poli ia 

ã” pe bietul specialist în sociologia religiei, vã
în carnetul de noti e º i 

ã trei sferturi din lucrare alcãtuiesc 
totodatã un tulburã ºi 

ãtor 
ãº

nevoie de o sculã de ascu ranul sfãtos, 
ã ã ºi rã

lãsaserã ã
ºte cã unealta principalã a antropologului e 

trupul sãu ºi cã, spre deosebire de cerº º
ãrile spectaculoase, el trebuie sã ºi foloseascã

tul cu discre
ºi în lungi aºteptãri printre confra ii sãi întru rugã , un 
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ºtiin a scindatã, dacã 
ã, a „pelerinului între pelerini”, obligat sã se 

dedubleze în cercetã
Bãnicã e un scriitor al organicit ãrilor 
spontane ºi al aglutinãrilor for ºi pãreri 
la ceas de searã ºteptã i aduna i de 

º
ce rateazã ãutarea detaliului rãvãºitor, copleº
zator º ãge i ºi cãtre 

ã, incapabilã de o apropiere de trãirile 
sincere ale cona

Nici titlul cãr înainte nu avertizeazã cã
ã” invocatã ãrginitã

Singura alteritate religioasã e prezen ã
ã

cel bucovinean de la Cacica sau cel secuiesc de la ª ãt 
arã ã a istoriei 

ã în postfa
cizarea cã recunoaºterea ei este o piatrã
Dar º ã ã

Sceptic în privin a posibilit ii unei depline neutralit
autorul nu se refuzã ã

ã ã

de aparatul de fotografiat, de arogan
ã ºi uitare, prin ur

ãsatã deoparte discu ia privind trecutul legionar al unor „sfin i 
ã

îngãduit de BOR º ãtate de gurã
gura întreagã º i slu

Cartea risca sã fie o capodoperã dacã ºi autorul risca sã ºi punã în 

Claudiu GAIU
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*
irel Bãnicã îº ã, „o sticlã aruncatã 

º ã cel care descoperã º ã 
sticlã aflã destul de repede cã aceasta fie nu con

ã ia citind cele 
º

din arã ã ã, 
ã

ãreºte 
ºi alege sã publice notele de 

ã
ie, interpretare sau 

ã
acces” plasate la final, care nu sunt însã

º º º ºi 
º ã, acolo cartea 

ar fi trebuit de fapt sã înceapã
ã deº

ã
ã dreptate, îl 

considerã fiind elegerii ca
ã

Din pãcate însã, tot rã ã a acestui 
ãnicã nu reuºeº ã nuan

atã ã ofere o interpretare ºtiin ificã ãcar o nara iune 
alternativã ã ã (o 

º
se revendicã ãr ãr turiseºte cã 
a trecut de la presã

ã în ciuda educa
sã fi rã ã  are aºadar 

º ã 
ºte note false care 

ã
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îngropate în notele de subsol, dovadã clarã a rolului acestora în întregul 

Prin aceastã carte º ãnicã este unul 
ii a douã tendin e locale foarte pregnante: pe de o parte 

fetiº
autopoieticã ºi de alte 
produc ºti tineri 

in tineri, unii apar iei 
º

a locului, fãrã i vor sã rapor
teze, sã descrie, sã spunã ã, din via a realã ã
de concrete e este de în eles ca reac
dar în acelaº ã º ã a teoriei ºi  

lor”, „a sta de vorbã ie, de 
ã 

ã, care vorbeº
º ºte de la sine, ci 

ã
ºi 

ºi în cartea lui Bãnicã
cãr

ã ã
e º

cãlã º
al cã
peririi º º

ºi nu de pu ine ori 
ãutat de presã, 

º º
ã

ã acest tip de dublu fetiº
ãnicã º

parte a º ºti actuale) unicitatea antropologiei 
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 personalã poate sã devinã un 
ºtiin ã

ã acesta 

ã
de investigare teoreticã ºi practicã ºtiin ificã
critice, postcoloniale ºi decoloniale) se pierde astfel prin reducerea ei la 

º ã logicã
ãlãtorie subiectivã cu preten ii ºtiin

desigur adevãrat pentru antropologia colonialã ã 
din acest punct de vedere, da, cartea pare a fi una antropologicã

º ã tendin e 
ºi etnografia autopoieticã 

scapã ã sã surprindã: realitatea ºi în elegerea 
ã salutat totuº

Florin POENARU

Stradã cu sens unic

C eci n’est pas un livre! ie despre scriiturã la începuturile 
ã ª

rã ã ã ã, din osteneala 
ã ã ãºi

º º
ºezãrii seculare a scri

sului orizontal, acceptã ºi deturneazã „dictatura perpendicularei”, aºa 
º º

Aruncãrii zarurilor
poate rã ºi un cãrãmidar

ã ãsi i aici ºi liste de 
principii pentru actuala º
vor scrie cãr ile direct ca niº
opiniilor ar fi din start indicatã prin cifre, fãrã ca acestea sã fie totuºi 

CriticAtac 2015.indd   19 2/29/2016   7:33:22 PM



20

ã întrevadã aici un 
viitor al poe ilor redeveni º
noul scris ideografic interna , traducãtorul 
încearcã sã ã aceastã reflec ia asupra internetului º
Deunã

i sã
ã

intransigent, fãrã ãturã cu versetele revelate odinioarã 
ã, departe de a fi 

ã a rubricii „poºta redac
ã

ãtoare caracteristici ale personalit
º ã º

ãrii frazei lãsatã 
º º

ªi nici din strãfulgerãrile sporadice à la ã ºi 
gãseascã

ilor unei strã
ieº ºi 
refuzã orice ºansã de supravie ºi cea venitã prin sur
prizã, advenire care necesitã alt tip de aten ã 

ã e pentru 
ã ã în instinctele de 

ã ãineazã de vitalitatea adaptãrii, unde raporturile 
bãneºti dau transparen ã, dar º ã totodatã orice raport 

ã ºinea fa  de sãrãcie 
º ºilor, reac ia celor respectabili în fa

Claudiu GAIU

Comunitatea de nemãrturisit

F rench theory at its purest
ului, cu bunele º

dia Comunitatea absentã 
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lui Georges Bataille º

tenos, trasat, pe de o parte, de eº ã
ca încercare fatalã de substan ii), ºi, pe de altã parte, 

ã 
ãri istorice 

ã ã

rã
pe cale negativã ii particulare: 

ã ã a societ
particularã ii; nu fuziune socialã

ºi finitudini; neoperativã, fãrã operã, fãrã fina
litate, fãrã valoare de produc ãºi adevã
a fiin

ã ãtre infinitatea 
alterit ã º
al poporului, dacã îl în

 a unei prezen e care ocupã iul 
ºi totuºi fãrã

ºi suspendare a operei”; o necesarã ã,  
una care „nu este posibilã ã, dupã ce ontologia îi cedeazã locul, 

ie anterioarã ã ã 
sã ã pe Celãlalt, sã se recunoascã în el, ci sã ã pus în 

ãtre Celã ã ãspunde 
ºi care se 

depãºeºte fãrã
ã fiin ei ºi libert

º ã a 

º ã 
poate foarte uº º ã paradã

ã ã ºi anistoric, 
ºi încã

ã
º ºi de realizãrile sale istorice (adicã obiective) 

utea fi o altã ã º
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francez, spa iul de posibilitate conceptualã ã ã teoreticã 
pe care º

ã ºi relele 
ã ã ãdãrile” ei 

ã ul 
ãrii de orice posibilã încercare de a pune în operã

ã º
ca încercare eºuatã de substan ii, ca trãdare a ei 
prin obiectivizare for atã ã ã iei în conside

ã ã
altceva e sã respingi preventiv orice încercare de obiectivare istoricã a 

ii, orice tentativã de ieºire din preistoria socialã drept o trãdare 
substan ializantã
sã rã ã

Alex CISTELECAN

Ética da vida. A nova centralidade

ºcã º ã 
vine în parte º ã eleasã 

ºtii Bã ã ºi obedien i fa
urile filosoficale post

ã referin ele discursurilor 
latino la zeit

nevoiaºilor drept rã ãºi
ã de progresiº

credin a era ini ial parte din înv tura º ºcãrilor populare, 
cel pu

ãrii 
ã ºi spiritualã

º ãrile sale, el pune ºi speran a 
unei renaº ia reu
neºte diverse interven

ã ã
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o lecturã creºtinã
ºi distrugã

socialã la care aderã denun  prãbuº ã ºi a Terrei, 
a avansã ã ã a sãrãciei º
teoretician retras, cãci îl gã

ã ãdurii ºi a 
aºezã ãrgirii pãº
zã re ã sã spiritualizeze 
aceste lupte cã ii sapien iale ºi religioase 
º ºtine de a se pretinde posesoare a 

iei divine º ºi, prin 
ãu constitutiv, creº ã dea 

iunilor a apus, cãlã
i a Pã

ã a globalizã

Claudiu GAIU

Ontologia politicã a lui Martin Heidegger

Sse desfãºoarã de obicei pe niºte cãi prestabilite ºi, la drept vorbind, 
º ã 

Caietelor negre ãrii 
ã

ã ãror striden ã
operei, care se presupune cã rã ã filosoficã originalã ºi 

ã
Acestei strategii a identificã ãtã

ã persoana lui Heidegger în acelaº
salveazã opera, i se poate foarte uºor rã ã rãsturnare 
de perspectivã ºi fãcut, de cã
de pildã, dupã ãtãcite 
din biografia unui ã articuleazã o 
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ã a practicii º
Ficþiunea politicului nu e lipsit de o certã ingeniozitate, dar suferã pu in la 

ã
al na ã

i, în noaptea cãreia, dupã ºtie, din perspectivã
gerianã ºi practic aceeaºi uitare a fiin ei ºi aceeaºi 

ie a Ge-stell ã ie liberalã, 
de bolº ã reuºitã a 

º
ºti reprezintã ã

ã de lecturã a raportului dintre Heidegger º
constã ã resursele ºi substan a 

ã
Jargon al autenticitãþii 

ã
pe o lecturã directã
ale lui Heidegger, rateazã ºi efectele acestei traduceri a politicului 

ã nici 
ãrã influen  asupra operei filosofice, 

nici sã nu dizolve pur º ã
ile º

ºi filosofic, efectele º ã sensuri, este în 
ã de Pierre Bourdieu în Ontologia politicã a lui Martin 

Heidegger ã pozi a 
ã reac ã

ãutare filosoficã a originarului, aceste deplasã ã nu 
ãtor ºi fãrã ã a con inutului politic 

ãrta fãrã pierderi, ci, 
dupã ã ºte de critica lui 

formei ã 

cea prin care ele îº ã
ã o viziune politicã 

ã conducã
ã rezolve un para

ã: faptul cã ii 
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parcã
iile filosofice º

º ã doar oblic 

guli de articulare internã º ã ã perspectivã, 
pãstorul fiin ei din Pãdurea Neagrã
pluton consistent de profe i ai „revolu iei conservatoare” º i 
ai discursului völkish º ile de sub
stan  ºi diferen ele de nuan  care strãbat ºi in laolaltã orice astfel de 

ã ã ca 

Alex CISTELECAN

ºi 
(coordonatori)
In Marx’s Shadow. Knowledge, Power, and Intellectuals in Eastern 
Europe and Russia

ãzeci de ani de la prãbuº
ºi neliniºtile intelectualilor continuã sã 

ã ºi nostalgie, 
dor º ã ã

ã a „spiritului liber” º ã
acest fapt stã ãrturie pentru rolul º

ã intelectualii 
pãreau sã ã contraputere fa  de autorit ile 

ã º
bine arã º
litic pãrea sã fie perfect adecvat unei abordãri intelectuale, func
pe bazã de idei º ãrului 
ºi eficien ºitul ide
ologiilor º
restructurare drasticã ã în 
diviziunea politicã
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In Marx’s Shadow, coordonat de Costicã Brãd an 
º ã ºi articuleazã toate nuan ele pe 

ºi urã ºi 
intelectuali le poartã

ã trecutã ã ã
ºi rãzbu

º ãneanu 
ne teleporteazã ã ºi clarã ãzboiului 

ºte de la ideea cã

doar pentru a o lã ã
vedeº º
ca sã ºitã cã aspectul sovietic ar fi fost cel care a 

ã
însuº º

ã ºi propagandistã, fie ea º
ã ã ã totuº  în prezent: 

ã ã
(i.e. filosofie) ºi ideocra ãr ã a ironiºtilor ºi 

ã la capãtul îndepã
ã º

ã este cã bãtã ã dintre liberalis
º ãu ºi colectivist nu a fost încã 

tranºatã ã
na ãu, fiindcã la fel de colectivist º
Dar sã º ãdãcina rãului este leni

ã ã ceva de 
ºi în na ia sã ã ãu 

ã este na
º

fiind postna ã viziune grandioasã ãneanu 
ã ã (dar care sunã involuntar cinic), slãvind noile 

noastre realit i în care „indivizii par sã se bucure de noua lor condi ie 
ºi de oportunitatea de a trãi fãrã ã
bun pentru „noua noastrã condi ºit, sã savurã
oportunitatea de a trãi fãrã ia gratuitã, dreptul 
la sãnã ã bunãstare ºi aº
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º ãneanu reuºesc cu siguran  este sã 

º ºilor sã ã alian  
aparent bizarã ã

ºit acasã
versiunea „progresistã ãtate de 

ã 
„vanguard of retrogression” ºi pãrere este ºi 

ã
lui Havel º ºeºte sã ã concluzia foarte interesantã 
cã ã o apologie radicalã

ã ºtenitorul intelectual al tradi
ã 

º
ã încã în balan

in înflãcãrate, dar la fel de vibrante o 
reprezintã
Costicã Brãdã iar Aurelian 
Crãiu ª

ã ele pot pune laolaltã
ºi destinul destul de liniº ªora, al 

cã ºi vedea de treabã la 
Biblioteca pentru to i ºi a încerca sã dezvolte o filosofie a dialogului pe 

º ã ã ã 
dozã ã cã o posibilã reconciliere a acestor 

iei Guran, care se apleacã 
ã 

cã, deº º
rezistat º º ã ã înaltã º

ã tezã ã ia Guran reuºeºte sã 
ã º

ã (pe care o abandoneazã rapid ca „the fallacy 
of political reading”) la eticã ºi esteticã: „Aº vrea sã ile 

i etice” ºi „sã pun în lu
ã rela ia specificã dintre eticã ºi esteticã

Cã ã legãturã ã ei 
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culturale e ceva ind ã cã aceºti rezis
ten º ã

ãspunde, prin 
ºi estetic, la acuza de irelevan  politicã 

ã aplice o 
rezisten  culturalã la însuº
încã o datã aspectul sã ã a eticii º

ªi totuº ei culturale nu doar cã a avut efectul 
ã a unui spa iu de 

revoltã interioarã absolut inofensivã ã º
din punct de vedere politic în configurarea realit
care categoriile etice ºi estetice ale intelectualilor diziden i au fost traduse 
spontan º º

º
privatizarea brutalã ºi a estetizat distrugerea oricãrei 

ie ºi solidaritate socialã
ºi estetic al noului întreprinzãtor capitalist, iar 

rezisten a culturalã ite în rezisten a patronalã 
la iner iile politicii statale ºi ale societ ii retrograde º
Din aceastã perspectivã ã
cea oferitã

ãsura în care se suprapun discursurilor occidentale ale 
ã ã ºi 

ºi autoritaris
ãspuns la strategia lui 

º ãneanu de a îngropa orice practicã º
sub drapelul rezonabilit ã ã 

ã ºi  
totodatã: a stabilit o coresponden ã ºi 

º
ca singurul praxis posibil proiectat de aceast

º ã º
ºecului revolu iei portocalii 

din Belarus º ãdarea º
tatea” retrogradã ilor lor, Gapova analizeazã interesele parti

º ã care au configurat 
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intelectualii ca un grup aparte, radical opus restului concet enilor lor 
ã

nist nu a reuº ã se dizolve în 
propria sa utopie (adicã

ã ºi resurse ieftine) nu doar cã ine actualitatea º
tui tip de discurs public, dar ºi subliniazã
politic specific al intelectualilor diziden i ºi natura profund interesatã a 
cunoaº ã perspectivã
ar putea func iona ca o oglindã
a cãror spectaculoasã carierã politicã ºi institu ionalã

º ã
rãcoroasã

Alex CISTELECAN

Les intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en 
France (1968-1981)

N ã ºi, de altfel, 
foarte selectivã ã º

fa  de curentele º iei inte

ºi 
ã din 

ã
banalit i senten º pseudofilosofic, ci ºi prin 

ã ºi, deloc de 
ã ºi construiesc 

i ai siste

antitotalitarist, cu tot caracterul sãu provincial, cu originile ºi ra iunile 
º ã ea din istoria intelectualã a lui 

ã ã sarcasticã asupra sincronizãrii 

ºi care trãdeazã ã
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Anacronic, fiindcã ascensiunea treptatã a pozi iei antitotalitariste 
în decursul anilor ’70 e izbitor de decalatã în raport cu dezbaterile in
terna ionale: produsã prin niº

terile interna ionale º ã º ã, fiind 
ã din niºte 

evolu e 
la literatura strãinã dedicatã ia sa e un 

ºi 
institu º
toate, URSS ã, în 

ã ãu 
obiect de interes critic ºi de revoltã politicã º ã

º
ã ã fie prea pu

ã
º

ã
investigarea socialã ºi istoricã ioneazã societatea 
sovieticã º ºezarea, în anii 
’70, a raporturilor de alian  ºi autoritate între diversele grupuri politice, 
fiindcã deceniul ºapte e deceniul alian ei electorale, devenitã neliniºti

ºtii francezi ºi 
ºtii din PCF ã construitã 

special pentru acest rãzboi politic intern, o sperietoare electoralã

º ã cu episodul 
adoptã ã a trezirii ºi vaccinã
staliniste e o resursã ã ã ia 
socialã ºi istoricã ul inventãrii retroactive a unei 
revela ii despre represiunea sovieticã a ºi în 

irii din beznã Dacã în Anglia ºi în Statele Unite 
pozi iile º
reac ionarã, la intelectualii francezi, afla i în plin proces de nã
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ele sunt esen ãtura 
directã ã º

Aº
ºi rescriu biografiile în aº ã º º

ã din tinere e, retorica 
dezvrã ie genialã: ea disculpã ºi, totodatã ã puterea 

ã i tinere în
flãcã ãri vrã
toreº

ºi intelectualii antitotalitari vor 
ãselni

cã obiec
cã

º ã º ã 
iunii opresive pe care 

o denun ãravul cãpã
ie defensivã

de dizident º ã ie care 
ã ã, o voce a adevã

ã nu serveascã ã
nicã ã odatã

ãr ii editoriale 
ª ãri 

reciproce conº
º ã 

însã, din ra iuni ce in de opozi ia fa  de PCF, ºi de figuri respectabile 

Ceea ce asigurã
sensul în care garanteazã cã, la o adicã

ã are acces la cã ã
teza cã

ã ã la o 
paranoizare teoreticã ã ã cã ra iunea abstractã opresivã 
obiectivatã ã ºi o arã ca 

º ã
nte 
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opresivã, birocraticã ºi capitalistã din URSS ºi din 
altã ãtor al „ideologiei” conecteazã
fir roº via ia 

ã ã
ºti sau catolici o putuserã respinge în bloc, ºi care devine încet 

ã º ã
sofisticatã º ãunã ãtaie º

ideologiei care se presupune cã ãcut posibil º ºit, la 
ã a ideologiei ca atare: de la deziluzia personalã la 

ã ºi astfel poten ial 

Tel Quel) º ia devenitã loc 
ã orice bãtãlie intelectualã trebuie sã ã, nu ºi po

liticã ã ã cã, pentru ca produc ia de ideologie sã devinã 
eficientã politic, ea trebuie sã ã º ã se 
declare apoliticã ºi antiideologicã

º
ã

ale „noilor filosofi”, un capãt de fir istoric uºor de descifrat astãzi ºi vi
ã ã 

º ã a 
ii ini ã, aratã cã 

obiectivele ini iale ineau de o luare de pozi ie a unor intelectuali ca 
º poporului º

puterii, iar solu º ã, erau 
de tip orizontalist º ã ºa 

ãrii ziarului Libération, apã
publicatie autogestionarã º º ie directã

ã asiste la înfruntarea a douã fronturi intelectuale, anii 
’70 sunt epoca unei basculãri ireversibile spre dreapta a vocabularului 
ºi a aspira iilor intelectuale ºi politice în general, în care inten iile ini ial 
populare º

ºi uºor 
ie de necesit ºitul ei, 

ºtigãtor al crizei politice ºi intelectuale prin care trece în toatã 
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aceastã perioadã
ei antipoliticã º

ã a 
ã ã ã produse de 

ºi reneagã ºi ele natura profund 
politicã ºi interven ionistã, încearc  sã
º ia diferen ºi dreapta, pe care 

ã
ã 

ã º
ºi antiteoretic este ostilitatea fa  de în e

ã ºi sociologicã în sens larg a istoriei ºi a societ ii, 
captatã perfect de butada recentã

ã în ºtiin ele sociale ce cautã
º

sã le afle în dispozi ãscute, în esen e etnice sau în religie, 
ã se debaraseze 

de cultura scuzei, intelectualitatea francezã ºtenitoare a curentului 
antitotalitarist contribuie, de peste patruzeci de ani încoace, la o foarte 
globalã „culturã a acuzã

Veronica LAZĂR

(coordonator)
Comuniºtii înainte de comunism. Procese ºi condamnãri ale 
ilegaliºtilor din România

V ã ã, procesele 
º ã ã

coordonatorului fãcutã în nota introductivã ã
vor încerca sã prezinte povestea º
ilegalitatea interbleicã ã

ºtilor: de data aceasta unul de inten ã statul 
ã º , în bunã 

tradi ã º ºti 
sunt vinova º
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ãrii º ãrii inculpa º ã astfel cu precã
ºtii vorbesc, 

capul locului vinova ã ã identificare cu vocea ºi 
cu punctul de vedere al acuza

ã lã ã de stat, nicio în elegere fa  de ac iunile º iile 
celor puº

Din contrã ioneazã
ã cã Petre 

º ã fi fost finan at de ruºi, de 
ã ie (care, 

desigur, poate fi corectã) nu are însã nicio bazã
ã acuza iilor pe care statul interbelic le 

º ºa ºi Cristina Diac opereazã 
cu o distinc ie cel pu in bizarã: dacã cererile de naturã ã 

º ã ã ºi, 
condi

ºi ac ã ºi ilegalã: adicã 
º ºtilor ilegaliº

Procesul de inten ie nu se opreºte însã i colaboratorii la 
ã ã, ci toto

datã ã º ã dovedeascã contradic iile 
acuza iilor, declara ãrile de depozi

ã ã de vinov ie care 
pluteºte asupra lor nu doar în dosarele Siguran ei, ci º

ãtorului º ã din nou pe cei acuza
ã

º
ã ã a unui studiu ºtiin ific 

ºi al unei preocupã atã ºi 
publicatã la o editurã universitarã) se oferã iluzia unei cercetãri neutre, 

ºi acuza ii, nu doar acuzatorii, au posibilitatea sã ºi 
ã ã ã preocu

pare pentru în elegerea istoricã
pu ºi sã 
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riºte totul (libertatea, via a) pentru ideile în care cred, în situa
de adverse º

unora dintre autori, care reuºesc sã
ºi de literaturã secundarã ãcãtuºu 

º
ã fiind º ºi datoritã 

subiectului sãu: spre deosebire de ceilal º

ã ºi Burcea concede cã acuza iile 

ã: nu po i sã citeºti neutru un 
ã ºi de detaºa

rea postideologicã actualã despre niº ºi sã renun e la tot 

ã Adrian Cioroianu fusese propus 
de preº ã func ã ºa e în 
via , al ii 

ãcat cã, de regulã ã se ocupã cu scrierea istoriei 
º

Florin POENARU

ºi (coordonatori)
Plante exotice. Teoria ºi practica marxismului românesc

V Plante exotice este, fãrã ã de îndoialã, car
ã ã ã 

ã ãderea guvernului 
º a

ã cele º º
ãdãceanu ºi ªerban 

iu Pãtrãº
º

ª
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eazã de orice variantã ã de criticã a 
societ º º

º ºi sociale precis 
º ia 

ã la cã ºi pro

ãci dacã ceva caracterizeazã istoria periferiei estice 

însã
î ãtate 
de gurã eni, un fond social retardat 
fa ã asuprã ãdãceanu ºi Voinea purtau bãtãlii cu 

ã care dãdea lec ii de bunã purtare pe pia a liberã
ce supravie ii de produc ãtrãºcanu, 

ii º
ã

ã º
ã încã

rela ã
ie 

ºi raportul specific între for e ºi rela
ã arã 

aº ã dixit ã sincretic, 
pentru cã ii (capitalistã, 
socialistã, precapitalistã

ã ºitã din 
capul unei revolu ã, 
via º ºit sã treacã 
de stadiul nega

tout court
rea propriet ionarea organizãrii 

ãrã 
clase în dosarele birocra

ã
ã genialã ºeºte sã sintetizeze 

º  
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ã ºi istoricã
ã

º ºeº ã, 
unde nega ã în ac iune oarbã supusã necesit

condi ºte teorii ºi posibilit i de ac iune politicã 
ã ii înseº

ã ia cãr ã
i sã ã

ãsat nouã critica 
ã a societ º ã

ã 
ã a º ã ã de

odatã bunii sãlbatici au fost interpela ã
Dacã
socialã

ã
realitatea socialã, însã

a cã
vor trage dupã ã

º
ãdãceanu ºi Voinea pe baricade so

º º ºti, 
nici bolºevici, poartã bãtã º

ã ã îº ã
elor de produc ie (precapitaliste) pentru a putea 

º iul unei 
º ii 

politice º in 
ºtiin ei sociale, pentru a fi aptã de 

ie º
ãrat în procesele din 

perioada interbelicã, Pãtrãºcanu a apucat totuºi sã
încã actuale, asupra rela ã, naº

º
º ã ã ã în orizontul 

ãri a capitalului º ãteau în 
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º ã, capitalul financiar 
iilor de produc

Situa ia era blocatã, iar lipsa unui orizont de ac iune politicã a lãsat loc 
unei nop

ã ã 
lui Pãtrãº

ã
ã azi ca º

ã, aflatã în derivã 
na ionalistã º º
na ã ã ie 
tributar, sociologia satului devã º, teoria ºi practica de investiga ie 
socialã
de a da o turnurã profesionistã ºi ºtiin ificã º

ã ã ã, interesatã 
de procesele sociale, în aº ã devinã conec
tat cu perspectiva totalit ii, fã ã dezvoltarea sincronicã ºi 
diacronicã inegalã ã
tid, se regãºeºte º ã  
ºtiin ificã ce serveº

ºtiin ific 
º ã ã ãri efective de partid era 
trasatã ãrii ºtiin ifice asupra obiectului de guvernat, 
atunci e la fel de adevãrat cã, pentru Constantinescu, partidul a fost ºi 

ãrii sale ºtiin
ã ã 

ã ã 
º ã lungã, Constantinescu 
a rã º ºi ordinele 

Prãbuºirea „regulatorilor globali” staliniº

ã Societatea sincreticã º
sunt lucrã ºi activitatea sa publicisticã 
continuã ºi dupã cã

ãº º
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cu for e ºi rela ii de produc ãºtiate  
ºi func ia regulatorului global, a fost rost 

ia postrevolu ionarã se stabilizeazã ca 
ã ã, ira ã 

asupra logicii progresive a contradic º
ºi 

ã ºi detoneazã socialul la toate nivelele 
ã ºi originea sa istoricã ã la 

suprastructura politicã a rela ionalitate 
structuralã care func ioneazã, un soi de dezorganizare stabilã, unde de la 
un nivel la altul se aruncã ã a propriet ºi a legii valorii 
care îi serveºte drept logicã º ã

ã un soi de topos suprastatal, loc al puterii ºi reºedin  a 
ã contradic ºi în 

afarã ã de birocra i ocupa i cu 
organizarea socialã a acestei irezolvabile contradic ind ºi despre 
o societate fãrã clase), de la regulator contradic

ul unui 

a 
ã, pentru cã dialecticã ºi structuralistã ºi func ionalistã ºi istoricã 

ã toate rã
º fair enough

ã ã, 
old school marxist

privatã º ã º
doua perturbatã de teologia politicã a unei puteri politice cã

º
ã cadã

Dacã produc ia intelectual  bãtãlii politice prin inter
Plante exotice ã ºtigat 

ã
încã odatã caracterul partizan al adevãrului ºi al obiectivit

º º ã ã 
iu de criticã

ã valabilã
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º ã ãrii istorice a condi iilor noastre 
obiective ºi subiective de supravie uire º Plantele exotice 
traseaz ª ª

Dana DOMSODI 

Sfântã tinereþe legionarã. Activismul fascist în România interbelicã

P ã colec ºti” gãzduitã 
º ia debuteazã 
ºcarea legionarã scrisã de un autor cu vãdite 

ã e cã, gra ºi fascina iei 
ã conspecteze ºi sã redea 

ºi publica
º ãrui rigoare º ãrnicie 

ã par sã se dizolve în cea  ideaticã de îndatã ce scoate nasul 
ã, cã ºcarea legionarã 

º
cã ã foloseascã ºina de tipãrit, iar gazete ei, între 
o doinã º ã ãpitanului º ã
reuºeau sã strecoare º etã culinarã pe bazã de „gelatinã de 
portocale, creier prã º ã

Partea proastã e însã cã ºi slãbiciune fa
ã ã ã 

ã º ã ã ã ºi docu
ã ial” ºi „obiectiv” 

lã ºa, sã vorbeascã die Sachen selbst, i.e. legionarii prin faptele 
º ã ã
detalii anecdotice cu fasciºti, din care lipseº ã ºi 
ceea ce ar fi trebuit sã inã laolaltã ios inventar: desigur nu 

ã
de bazã ã 
ºi istoricã ºcãrii legionare º ã
nivel teoretic lipseºte cu desã ºire, singura legãturã dintre faptele de 

º ios în carte devin propriile 
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ºaua calului sau de prin diversele 
lor gazete, fa ã ã
ºoptit „ar fi putut sã ºi din care aflã
altele, cã

º ãu caz, atunci 
ãceau serios, în realitate rãspundeau la agresiunile repetate ale 

ã de ce un bun º ºi, 
ã

Alex CISTELECAN

Naþiunea socialistã. Politica identitãþii în Epoca de Aur

Trebuie sã fie ceva în neregulã
dacã º este considerat 

ãr ile sale anterioare (Geneza leninismului romantic, Iaºi, 
ºi Incursiuni în istoria politicã ºi intelectualã 

a secolului XX, Iaº º ã, se 
ã pe ºi dezvoltã un aparat conceptual º ii 

ã

folosit ca fundal teoretic pentru repovestirea istoriei politice a PMR/PCR ºi 
Incursiuni, o colec ie de articole publicate de 

º ii, fiind apoi 
ã gloseze pe diferite 

ie º Naþiunea 
socialistã, Copilaº reia discu ã de 
în

ãreia îi adaugã un nou concept: na
ºa pentru cã a fost un na ºi a încercat sã 

º ãr i din carte se pare cã 
a reuº

ã devine secundar ã
în vedere cã
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r ile sale, pentru Copilaº
ã leninistã

º
ã 

articuleazã º º
înainte, cu un na ã ã ºi considerã cã ã 
o rupturã º ie socialã, 
cel de al doilea una politicã apud Besançon, crede totuºi cã 

ã posedã ã teologicã, salvarea 
ã ã în elegerea lui Copilaº 

ã º
aº ã

ã ã prea 
repede discu º
leninist este superficialã ãr ile), iar 

atã, 
dar niciodatã probatã (din nou, în toate trei cãr
Na iunea socialistã, pare totuºi cã

º ã arã” inaugurat de acesta, dar 
observa ia nu este pusã ii 

º eleasã º ã
Astfel, nu doar cã toatã
deazã ºi Stalin este 
fie ignoratã, fie redusã ã sã acrediteze 
prin repeti ie faptul cã
de facturã leninistã ã ã, 
de parcã discu

º
Dacã via ãneanu ºi al º

ã º
cipii leniniste (ceva rãu, din care se desprinde totuº
dorin ionarã ile încep atunci 

ã în scenã
ã ie specialã cu na
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iar cele douã func ioneazã ºa 
ã ia 

ºi na ã ã produs la finalul 
ºescu ar reprezenta 

ã ºi na
ã

ã
opereazã ã de includere for atã a diferen
na ã ºi epurarea a ceea ce este diferit, 
strã ã parte, º ãri º

ã ã, spune autorul, dacã na
ã dreapta viza epurarea corpului na ional de strãini, na iona

ã ã ºa, 
º º

ã ãrfuri v
ã

interna ional prin generalizarea revolu iei ºi a fost încastrat la nivelul 
statelor na ional (ºi apoi 
ºi na ºi politice 
na ionale celor interna

Aº º
ã particularã ºi 

esen Geneza leninismului romantic
ionar fascistoid), iar în Na iunea socia-

listã ã ºi, e drept, na
re ãtã o naturã conservatoare ºi fascistã

Dacã ã ã în scenã na i
ã ã

Ca sã º ne spune tranºant: na iona
º ã ºtigare a încrederii 

popula iei de cã º
bazei sociale dupã anii ’50 (apud ãneanu); na
Ceauºescu nu a fost pur º ã ã a 
partidului (care se bucura de aceastã sus ã de a da curs 
ºi glas cerin elor venite din partea intelectualit ii, º ã de 

ºi pe aceºtia (apud ã e foarte dificil 
de tranº ã a na
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ãt itã ie douã 
perspective teoretice nu doar diferite, ci º

Dar sã
al cãr ii Naþiunea socialistã na

ã
ionalistã, 

fãrã in la fel de 
ã, cea leninistã ã

na ã leninistã, diferit de subspeciile liberale, conserva
º ã ã 

ºi de aceastã datã ºi na
ã

ionaliste º ã, acesta 
rã ºi un na ã leninistã ã ºi pu in 
conservator º

ã ºi teoreticã ã, i infinitã
ã dã

cercat, ca orice tip de na ã ã, sã
ºti în vederea 

ilor goi pe care îi considera 
vitali în ceea ce priveºte producerea ºi reproducerea propriei ordini 

iune socialistã
 revolu ionarã, 

º º
pe larg în carte, nereuºind sã îº
logicã
º ilor politici în cadrul no iunii 
atotcuprinzãtoare ºi în acelaº ã de «popor
acestei defini
deoarece niciodatã ã, 
unicã ºi în partea teoreticã a cãr a i 
cã º
a raportului dintre universal º ã aceastã defini ie 
conceptul de na ã inspirat 
de abordã
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ã na ºit aceastã
º PCR a încercat neabã

tut sã ã fie confundat cu, sã devinã
ºecul sã ã deci cu eº

care nu a reuºit sã o instituie, dar pe care ideologia rivalã
izbutise sã o instituie în societ
ºi dorin ele subiective ale propriilor subiec i politici în interesele ºi do
rin

deloc clar dacã e vorba de na
ºit sã devinã

entru Copilaº ºi interº
Dacã lucrurile sunt doar pu ºi concep

tual al cãr ã este un adevãrat tur de for
Dupã ºeºte sã iasã ã de 
pagini, în care se trec în revistã diverse teorii ºi interpretãri ale na iunii 
ºi na ionarã

º
ã e dens º

vorba de o repovestire a istoriei politice a PMR/PCR de dupã
diverse locuri, este intersectatã de alte istorii º ii care, o datã 

ãrite, fie apar de nicãieri, fie duc nicã ia despre 
ã ã na

poate fi interesantã, dar dup urile epocii despre 
ã
ãrat cu date despre 

structura º ã nu 
ã

ã
ã ã ofere o greutate în plus cãr

ã ã 
º ã ã a 

partidului º ºte 
e o broºurã ã ºi ce fãceau aceºtia sunt 
rupte cu analize de con inut ale istoriilor oficiale produse de partid ºi 
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ã tradi ã localã, acesta este 

citat din Hegel, dar º ã
ale RPR

ã discute subiectul care teoretic face 
obiectul cãr ilor 

ºti ºi ungureº
de PCR ia este însã foarte scurtã º ã la 

ãrilor de evrei º ã scrierile lui Stefano Bottoni, 
autoritatea principalã
care trateazã RPR ºi rolul na io

ºcãrile politice din rile postcoloniale 
º

ã ã 
sec iune apare uºor redundantã

ºi na ionalis
ºist, a rela º

ionaliste ºi protec
Ceauº ºcãrilor de eliberare na ionalã din Sudul Global º

ºi 
ã toatã aten

de clarificat º  este o astfel de încercare, dar 
iile teoretice neclare ºi op

ã ã instan ã trecere în revistã a 
º

Florin POENARU

Miracolul. Despre neverosimila fãpturã a libertãþii

U º
nesc ºi de care doar foarte pu ini se pot dezbã
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ascuns în º ºi satisfac poftele 

auster de iubitori de libert ºi doreº
ã sau pu ã sau apã

ã aceastã colec ºi 
ã le luã ã 

a lucrãrii e cã ã o naturã ã ºi ea e caracterizatã prin spirit de 
ã º ã ii ivirea libert ii politice la 

greci sau, apud ine de 
 fa ã a 

speciei au la bazã ã, care în raport cu evolu ia generalã 
a Universului e un accident încã º

ã ã puzderie de duº ã
cetatea e în pericol, barbarii sunt la por
e cel al istoricilor greci vorbind cu dispre  despre orientul despotic per

ãtat o istorie scrisã de 
ã

cativã ã reuºitã a regelui Darius sau cã rãzboaiele 
ie rãsãriteanã în via a 

ºtean se doreºte 
accesibilã ºi popularã ã cu 

ãbii ºi sandale º
300 ã º ºi 

ã ã vãzutã 
º

a libert ii aº ã lucreze în fabricã 
la 12 ani ºi în care „pã

propune o versiune proprie asupra luptelor de decolonizare: popoarele 
ã intre în sclavia cona ionalilor lor 

ã accepte tutela binevoitoare a altora, în virtutea na
ºi a dorin uri se 
aratã

bunã ã ii constatã 
cu obidã cã ii, la fel 

inutã
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Bineîn eles, era preferabilã in, unde preºedintele îº
voin a politicã ºi 

ã ã, for a rã
ã, 

interven ã
 sã fie liber!

Bref ã noii liberali ai literelor acceptã încã sã convie u
iascã alã ã

Claudiu GAIU

ºi 
Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle

C ã odrãslire de peste 500 de pagini, al doilea 
vlã º

nãº ia în ºtiin ele sociale º ãcar 
reuºite livreºti sã ã ºcarea Indignados, dacã cele politice 
se lasã aº

ãrat plan cincinal al celor doi autori, un filosof 
º ã ã asupra ori

Noua raþiune a lumii, cercetare 
ce se dorea o prelungire a intui
De astã datã ã e un dialog cu Antonio Negri ºi 

Imperiul, Multitudinea, Commenwelth, 
ã purtatã asupra insurgen elor º

ii ºi lucrurilor puse laolaltã ã de tenis savant, 
ã se îndepãrteazã

can, a cãrui criticã ar fi ipotecatã
º ã

continuã
ã ã ãrtãºitã de 

ã ã
acesteia în conturarea unor no  

ºi analiza practicilor gestionã
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ã ã
clasice º ãrã ã

ãnirea lor geopoliticã ã gãseascã dacã nu o idee 
centralã, cel pu in un rãspuns unitar la proteste º

ã ie realã ºcãri Occupy, 
rãzvrãtiri studen eºti contra Universit ii capitaliste, cereri privitoare 
la distribu ia apei sau a transportului public, contestarea controlului 
poli ãºi aceastã pluralitate 
pe care pistele cercetã
fac º ã, Dardot º ã sã surprindã o idee comunã 
în practicã ºcare revolu ionarã anun atã la începutul secolu

a politicã a proletariatului ºi trãdatã aproape 
ºi încearcã sã 

ã nonalog teoretic 
inspirat din asocia º
ºi care preconizeazã: (1) o refondare a institu

ã
º enii 

a prãbuº

ie ca „reinstituire 
ã a societ ã rãspunsul vine peste al i 

ã scrisã de Pierre Dardot º

Dar sunt ºi eºecuri roditoare în sugestii! 

Claudiu GAIU
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Marele impas în Europa. Ce poate face România?

 sau unde se vede cã
în mainstream ã ãrile unor 

politicieni º º ºtii 
i ori eurocra ii euforici, ºi profesorul Dã

bãrbat distins º ã
ã ãnã cu p ania unui guverna

a unui tigru din Bengal: „Haide bã
ã aici 

prin acorduri interna ionale ºi legisla ii na ãnãtoare celor 
ã ã un predator alfa felin 

º off-shore ºi nu are 
ºefia unui vulture fund

Periodic, Daniel Dãianu îºi adunã articolele rã
publica ii ºtiin ifice sau generaliste între coper ºa apare 
ºi cartea de fa ã a 
renun at la dezvoltarea savantã ã vs 

, abordatã de el în literatura de specialitate a anilor 1980, 
sau la investiga ºi 

e aca
ã ã

Din pozi ã adoptatã inãtor al restructurãrii 
datoriilor greceº ãrã a ne indica for ele politice care 
ar prelua ideile sale, Dãianu insistã

UE

alizare ºi revenire la înv ºi sens, sunt 

ãsãriteanã ºi centralã (Borisov în 

protec ã enun area 
ãsuri contrare directivelor europene, revine ºi insistã

asupra necesit ãri în structurile institu ionale 
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ale continentului
de Daniel Dã ãz
ne º ã ãrare a datoriei 

ã
ã (EFSF) ºi la succesorul sã

ã (MES ã ioneazã aceste 
ºi 

silesc rile participante la adoptarea unor politici de austeritate perpetuã
Autorul este un critic al construc ia 

ã ã

considerã ã ºi, posibil, 
ã ã

flagra ªi totuºi alte articole sus ã! 
ªi totuºi e un sus inã
ra iuni geopolitice sus inute cu neliniºtitoare referin
º

ã
ã

ne civilizeazã; euro erodeazã unitatea europeanã, dar din fericire preºe
dintele BCE ã sã disparã; ne paºte pericolul unui rãzboi ºi al unor 
rãsturnã ã ã ºi sã ne antrenã
cãsã Ad maiorem Unionis Europaeae gloriam! 

Claudiu GAIU

Cum sã filosofãm în islam?
 

„Cerneala savan ioasã
ne un hadith

ãlãuzeºte opririle fãcute de 
ã

º º ã”, pentru cã 
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actul filosofic nu e neapãrat legat de vreo credin , iar autorit ile civile 
ºi religioase îi cer adesea socotealã ã noua publica ie 
a colec iei „Pluritopic”, dedicatã reflec iei în spa
venitã sã ã rupturi 
sociale europene º

ºeazã pe un loc gol în biblioteca traducerilor 
º º º

ã
ã ºi 

ãri rãsfirate în eseurile lui Anton 
º

a trã º inute 
la Bucureº ãrturisitã 
pentru o orientalitate intraductibilã, proprie ºi creº
a unei philosophia perennis uitate, baze ale unui spirit tradi

ãrã a pierde din vedere di
feren a religioasã sau culturalã a autorilor studia i, Diagne insistã asupra 
contactului, transferului ºi dialogului între cei care practicã libertatea de 

º
ã

º ºi 
ºa de pildã ia 

vocabularului filosofic arab, se înfruntã intelectualul creºtin elenizant 
ã ã ã

ºi fã ã
ºi cultural ce apãra geniul specific 

al arabei, cã ã
ã ã
º

francez detaliind ceea ce categoriile filosofiei datoreazã categoriilor ling
ã ã

ã traducãtorii arabi ai lui Aristotel, care au trebuit sã 
transpunã o logicã peripateticianã ã ã ã, 
elina, în care verbul „a fi” avea o considerabilã încãrcãturã ontologicã, 
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ã ã unde „a fi”
legãturã ã
varia iuni ale raportului dintre credin  ºi ra ã 
nu e niciodatã

ã
responsabil de interdic ia religioasã
filosofilor este una ra ionalã º
de dezbateri fãrã º º º iunii, dar 
ºi de cele ale credin ei, Algazel

iei 

ãºi
ãbate strã ã

ã
con ã unui 

º ºea cu procesiunea 
funerarã a filosofiei pe pã ºi transferul sãu în universit ile 

ã
pleacã de la sursele greceºti º

ioneazã doar în treacã
iranianã ºi întreaga tradi ã ºi teosoficã ã de 

ºi pentru care dispari ia filosofului andaluz nu 
a fost rupturã ºterea safavidã º

ºi traducerile 
º ã teza tãcerii filo

º
ºitul secolului 

º ã
º

cu filosofia occidentalã ã ã politicã ºi religioasã 
a societ ionat este un globe-trotter
pului sã º ºurin º ºi 

ã
ã ie pentru decãderea 

ã ã
ã a ofensivei coloniale 
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prin ignoran  º ã la trezire prin ºtiin iune se cuvine 
º ãrile profetice 
inten

ã
face sã ionare ale filosofiei ºi poeziei 

ã
º ãu pacifist ºi tolerant, dar nu 

ºte persecu ia colonialã francezã nu 
era strãinã

Claudiu GAIU

Bucureºtiul fanariot. Bisericii, ceremonii, rãzboaie
Bucureº

ã  
ãrile 

lui Tudor Dinu sunt º ºi reverie 
ã

Craii de Curtea-Veche, 
ãrturisite butaº

º ãstarii de azi sunt intrigile estetizante ale 
ºti, peisagistica socialã de western

ã ºi de istoria cotidianului întreprinse 
de Constan a Vintilã ºi 

ã, Dinu se distinge între aceste fe e de veli i 
ã

precedentului sãu op, Dimitrie Cantemir ºi Nicolae Mavrocordat. Rivalit i 
politice ºi literare
în care buna cunoaº

ã a locului scrierilor ºi faptelor celor doi cã

º
ale Bucureº
curtean ºi religios ºi a tulburã a filologicã îl 
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fereºte de atitudinile reduc ioniste ale unui ªtefan Ionescu, Bucureºtii în 
vremea fanarioþilor

ã îl ºi face sã treacã ãu le 
ã iei protocoloniale 

ã rãspundã
ºi literar, reuºeºte sã º
casa Dudeºtilor, de a cã ã se leagã ã  
Vãcã º ã

ã Vodã ã te 
slã ã îndrã

ã ºi turceascã a Istanbulului ºi Balcanilor sunt scoase 
din cliº ãturã ia ºi ignoran

naº ã
ã º

ã ãtre 

º
ã ã tipic orientalã”; 

ã consultã
ã, pentru a ne lã

cã peº ºurile º ãutare în toate cancelariile 

ºi 
ãlul ele

º ii din Bucureº

Claudiu GAIU

Conversaþii cu Stalin
traducere de Sorin ªerb, Bucureºti, Corint, 2015

Crã ºi istorie politicã 
Noua clasã º
din anii ’ atul sã
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ã ã, birocra
avea sã
acelaº ºi insisten  în scrierile 

ã º
al teoriei sale privind noua clasã ºi scuzabil 
prin dispozi ã a autorului ºi prin aceea cã rigorile teoriei erau 

ãine pentru partizanul devenit disident, dar care a rã

ºi inadecvãri dispar însã
ã deten ii ale autorului ºi structurat 

ºi 
ã

º ã ã
Ce e fascinant în aceastã

ã largã, 
ia generalã º

douã perspective e însã ã ã 

dat de rã ºi de noua aº
cãrora se discutã º ã 

ã
iei ºi a ordinii sociale postbelice este decisã 

ãri ºi precarit i institu ionale aproape desã
ºite (de pildã iei oficiale iugoslave care, din lipsã de 

filtru birocratic de neîn eles (aº ã ã 
ã ºi pe nepregã

ca totul sã se decidã
gravitatea deciziilor nu e egalatã ite, 

ãrate º
pentru noi º º ãrã îndoialã
care captiveazã întreaga aten

ind în ã 
ã ii teoretice între 

concepte cvasiidentice (între na ºi 
popor, ca unitate a proletariatului de aceeaº ã), rã

i apropia i º iglele 
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pe casã º ã i 
face o revolu ie pentru cã ar trebui sã calci gazonul”) sau glacial, cinic 
(cã igarã
igã ºi nebãnuite structuri statale, prin 

unificarea regionalã a 

ºansã sã reuºeascã ã independentã fa  de 
URSS ã consulta ºea
la voastrã, ci politica voastrã

º ã 
„ceartã ãrii) º
tovarãºilor iugoslavi („Voi vã vãrsa º ºtep i sã te 
buzunã ã insul ie vizibilã 
pentru Realpolitik („odinioarã elege asupra 
prãzii, obiºnuiau sã
tincioºi, în aº ã le poatã
potrivit”), dar ºi afi  uluitoare (de pildã
contestã cu îndãrãtnicie cã ã 

ªi cu fiecare deplasare de ton ºi de toane, o nouã fazã istoricã 
ºi structurã ã ia naº ã

ãcat doar cã

Alex CISTELECAN

physique aristotélicienne

Nu lipseº º ã
ã ºi fe

intelectualã eascã, preluatã de francezi sub francizã ºi rã ã 
din cele douã ri cã º

ã fãcutã ãscut, a lucrat, apoi 
º  de curiozit
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º for at de 
iº ºurile ºi vãgãunile filosofiei 

ª ã
cele trei popasuri de poºtã ºi concluziile, unde 

ã º
ã din cãlã ã bidivii 

º i pe pán 
º º

Problema fiinþei la Aristotel 
ãrile Stagiritului ascunse de straturile de ironie antifilosoficã 

ºtenite de la Voltaire, de felul „actul precedã poten a”, pentru a cãuta 
fã ºcarea eternã ãduie sã depãº
aspectul static al fiin ºi sã
la sursa actului ºi poten ei ca efecte articulate de 

ºte cãrarea 
trasatã

ºcãrii universale, 
o depãº ãri 

ã se înnoade la vorbã ºi cu alte tradi
A doua etapã analizeazã ºi spa

ia subiectivã ã
ºi preluatã de pãrin º ºcãrile 
interne ale corpului (respira ia, bãtã º

ãrii ºi rota ia 
ã ºcã

Consecin a acestei dezinteriorizã ã º
ideggerianã a reducerii spa ializã Sein und Zeit

º ã
înainte de interpretarea sa obiectivantã ca naturã ã, ne 

º
Dragoº ºcare la proto-structura 

je-tu-ça): constituirea spa ializã ãrii unui 
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„tu” perceput ini
surugiului º ãla de colo!

º ã 
sau de povarã care sã ã ã ã 

ºi 
pentru lupta clandestinã antinazistã º

ã 
ãrii carnalit

este gata pentru o eliberare finalã, care evocã ºteptãrilor bu
epocke, unealtã filosoficã dezvoltatã

ãstreazã
º º ii 

filosofice ºi depãº ã co-dat  cu 
ãrã a avea vreo func ie organizatoare a percep iei sau a 

reprezentã ã  
noezã ã  
Su biec tul e º

ºcã
rupte º

Cartea de fa ã
º ã ãpãri ale fãptuitorului, 

vizibile doar la o lecturã secundã ã gãseºti 
for a de a le lã ã ã ã un urcuº dificil devine 
prin reiterare o turã ºcãrii 

ã cã e: via ãrile poli
ã ã ã sã le considerã

ã ãrurilor înalte rostite sau 
ºcarea civicã

slovacã e redusã ã din necrologul lui Paul 
ã ãu estic în 

înceteazã ºi valoarea autorului studiat cer o în
ã

ºcã ºtigãtoarea 
prãbuº ãin de caracterul de 
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ã º ã
º
º

cã ã pozi
ã, ei insistã

sau prin încreº
a celor douã
ar putea fi dat de par ialitatea sa istoricã descrisã
refuzul confruntã º ºti care au 

ã ºi Ivan 
ã º ºtigãtoare de la începutul 

º ã
ã º

dãcinile sau cel pu Cartei 77 se aflã 
în persecu ºcã º

ãutã ilor 
º iei voievodale 

º ºcãrii hippie, grupurile 
The Primitives sau The Plastic People of Universe sunt strãine de o 

recuperare na ionalistã ã localã localã vine uneori 
din opera delirantã a genialului supraetician

ã
ºi a unui consistent op 

filosofic, Consolaþia ontologiei ºi cautã iei în 
ºi în tradi iile negreceº

Sã recapitulã ºtiin ei pozitiviste este preluat 
ã

º ã a 
area epuizãrii resurselor 

ã prin radicalizarea 

ºi reinventarea unei alterit

Universitate, culturã înaltã ã alteritate de evadare ia uneori fo
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unei ancestralit
ãsãriteanã ã

unei recuperãri reac ºcãri culturale revolu ionare ce 
se vã ºi reduse la acelaºi nivel de falsã rebeliune 

a prin culturã

Claudiu GAIU

(coordonatoare)
Value. The Representation of Labor in Capitalism

º

Wertkritik º ºesc fãrã îndoialã sã ã taberele 
iuni deopotrivã teoretice º

rii sau lupta de clasã
ãrã subiect sau trezirea conºtiin

ie abstractã ã
ã ã ã liniile 

de diviziune între cele douã
Value. The Representation of Labor in Capitalism, apãrutã 

ini ã ã azi, ca º ã, în 
bunã tradi ie Wertkritik ã a sta pe loc, în 

ã ã
a ºi slãbiciunea acestei teorii derivã ã 

º
ãsoarã ã

ã în 
a politicã a acestei teorii 

ã ca un 
deus ex machina

ie de crizã
º ãrii º ºi 

posibilit ile de ac iune politicã ã teoria valorii ar fi 
ãrii, pozi ie puternic criticatã ã a 

ã asta e adevãrat, doar cã 
ã ãrii poate continua 
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º ºi fãrã o conº ºi, pe de 
altã parte, eº

ã ãº ã
în favoarea Wertkritik

ºi a relevan ei sale, obscurizatã 
elegere ce planeazã asupra legii procesului 

ã se obiectiveazã ca valoare, un soi de substan  
universalã a cãrei particularizare devine specificitate istoricã prin for

Capitalului ã
º ãrfii, dispare 

ã ºeºte sã despartã însã definitiv critica 
valorii în accep ã ã

ã clasicã ã rubinianã parcurge 
ã ã ca substan

ã ca substan
ºi la necesitatea apari

ionalitate ºi 

realizeazã niciodatã ã, filosofie sau 
ã ºcoli º
ã contribu

di ãtã
ã din perspectivã ã

epic fail), Wagner, dar º
ã pentru o lecturã ã 

ã ºi pune cu succes tezele la lucru, 
Capitalul ºind sã de

º
ipotezã a unei societ i a produc ãrfuri (simple commodity 
production ã 
prin claritatea cu care reuºeºte sã redea subtila dialecticã pusã la lucru 

ãrfii ca punct ini ial de dezvãlu
ã bãtã ºtigatã 
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odatã ã
ia unei flagrante contradic ºi trei 

din Capitalul, între teoria valorii ºi cea a pre urilor de produc ie, între 
plusvaloare º ã însã ia 
conceptului de valoare º ã, ci ºi respi
ra ã a Capitalului ã 

ã ã ã, neoclasicã
Dar ºi întreaga ºcoalã a utilit º ã poate doborî 
Capitalul cu superficiale teorii ale cererii º

ie asupra obiectului inten
a valorii º ã
celor patru ipostaze: concretã, abstractã, privatã ºi socialã Wertkrik

eazã de orice teorie a valorii în eleasã ã 
ãrii (unei clase de cãtre altã clasã ã ie 

a pre ii între sferele produc iei ºi 
distribu iei (din perspectivã ã ã ºi critica abordãrilor 
unilaterale centrate pe distribu ia socialã

ioasã ã, dar ºi sin
ã
ã, inten ºi foarte bune refutãri ale unor critici 

ã, o istorie a structurii 
ºi a conflictului de clasã ã 

a legit ã în fa a oricã
iuni politice 

bazate pe cunoaº ã a acestei legit i sã fie º
necesar, sortitã eº Wertkritik devine astfel nu doar o criticã a 

º ã
istoric însuº º ã înspã ã ã Wertkritik 
este anistoricã, sau cã ã aibã

Dana DOMSODI
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Sectanþii

Ca stil º ã, 
reprezintã o continuare, nu o rupturã

De aceastã datã aflã ã i 
ã  la finalul 

ã istorie din perspectiva 
ã ºi istorice ale 

ã º

i º  
fie puterea politicã ii, în 
raport cu care sectan ºi diferi
anun ã

Deºi se declarã ii de 
sectan i, este indubitabil faptul cã

ºi puterea politicã 
la rangul de teorie politicã sui generis
tarea cu politicul, abandonul spa

ºi fidelitatea fa
prin care aceastã ºi drept 

i de rezisten  politicã
fuga de ac iunea ºi institu
nitate º ã
salvate pentru o practicã ã

ã
gãseºte loc º

ã e de rupturã cu aceastã 
ã ã, 

ruralã ºi fanaticã
ã oferã prea 

ãrã o contrapondere corespunzã
îºi 

dezvãluie propria lor perspectivã
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o folk theory º
º ul practic 

al acesteia par derivate din astfel de teorii, devine º
secta prezintã º ã, de fapt, inten ia 
sovieticilor de a o desfiin a,  reac ionarã ºi retrogradã
acestea rã º ã

iune cu 
propria perspectivã

vintage
º ã ãs 

ºi credin º at 
º º

ãzi,  tradi ã ºinãul 
The New York Times

ºi evolu elor º ã o epocã ce 
pare irealã ãlãtoriile autorului cu tatãl sãu prin pustã

ii sã
Nãscuþi în URSS

Cine citeºte aceastã ãr ile anterioare ale lui Vasile 
o va gãsi prea serioasã ºi prea didacticã ºte strict cu 

ãr ã ine lucruri 
pentru o discu ie aplicatã de teologie politicã, însã ã ã 
º ne un trickster

Florin POENARU

On Inequality
Princeton º

G ã a ãncãnealã înverºunatã peste tot, în 
politicã, societate º

inegalit ii sociale, filosofia analiticã vine sã facã Dupã o anali
zã ã ºi riguroasã, atentã sã nu iasã ã 
a considera iunilor apriorice ºi a delicate elor analitice, vigilentã în a 

ã intre pe fereastrã ã sau 
socialã a subiectului tratat, decreteazã cã ã iunea 
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socialã rezultã ã
ã

Inegalitatea, desigur abstractã, în genere, cãci altfel nici nu se cuvinte 
sã vorbeº ã ã, 

ã ã
sir, e ºi pu in greºit sã ã

ã sã ne conducã pe o cale a alienã ºi 
ãseº ãlalt, în loc sã ºi vadã de 

propriile sale resurse º ã
onestã imbalanced „Having less is compatible, 
after all, with having quite a bit”
solu ã de furcã ã º

ã ã
vã ãlã

ã doar dacã îi lasã pe cei sã
prea pu in pentru propria lor supravie ºadar, 

ã ª ã
„Inequality is, after all, a purely formal characteristic; and from this 

formal characteristic of the relationship between two items, nothing whatever 
follows as to the desirability or value of either, or of the relationship between 
them” ã

ia dedicatã ii 
în salonul filosofiei analitice: o discu ã iile 
de dic ã evocare a uneia dintre cele douã 

ã º sufficiency principle), 
dar abstractizatã ºi dezbrãcat  º ã 
º ã pe care le avea la pã
ar fi faptul cã ã ii 
dispare odatã ã 
liberalã, apar laolaltã cu toate celelalte institu in statul, 

ii ºi starea de naturã); în plus, o lungã
ta ã ã e sã 
irelevan a absolutã

ã” (aºa se 
vorbeº ºi care o sus ine 
prin teoria (in)„utilit n 

CriticAtac 2015.indd   66 2/29/2016   7:33:26 PM



67Antologie 2015

ã ã ã
sã
Plus, ca de obicei, o serie bogatã

º
º

are celã º ã
ei º ªi în fine, în general, o tendin  
evidentã ãrã îndoialã indusã de toropeala dulce a cã º

ã ºi frustrãrile pe care le genereazã 
astã
rea colec ãci se vorbeº ãrã porcãrii º

ã” a inegalit ã
i întregi colec ãlã

ã, puritatea 
istoricã ºi abstrac ã pentru a putea intra în aten

ã ãrat despre inegalitatea dintre a ºi b, 
ã ºi concretã, urgent politicã 

ºi socialã, indiferent dacã ã ine 
º

ã ã

Alex CISTELECAN 

Totul trebuie tradus. Noua paradigmã (un manifest)

C º
ã facã ã

cã „linia de produc ie”: prelungirea operei de artã iul poetic 

Traducerii în eleasã ã ã 
de autor ºi rãsfiratã prin paginile prezentei cãr
proiectului filosofic cuprins aici e cã fiecare se traduce în orice clipã, 
oriºicare încearcã sã ã ºi sã
ºi în fa a celorlal ã dacã ã
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revendicã ºte, cu un grãunte de ironie confuzionistã, 
„genera ãscu

ã
cãtre o concep ie structuratã ã ã 

ii compradores a elitelor ce 
ã, fran uzeº

ã ãrii sunt cu 
ã i 

ã metadatelor, la care lucreazã un 
inerea iluziei unui „subiect european” natural 

poliglot, cet ean al unui stat UE

Critica se opreº ºi a spera o globalizare 
ã abia anticipatã, sau pentru a lã ial noile 

ºtiin e sociale franceze ivite dupã dispari
ã ca de aici sã porneascã 

ã ºi solidaritatea 
socialã ã ã
nu intrã ºi nici ale noilor scriitori 

ã rile francofone africane nu au for

º ã
francez din oraº, de pe planetã

iile, sã ã ãrii ºi dezalienãrii 
ã ã, sus inute 

ã ã
franceza deoparte, cãci nu pare sã ºi doreascã un viitor, sã
cele douã ãrii º ãrii, cã

ã aceeaºi oscila ie între wishful thinking ºi desengan~o 
în încercarea de a surprinde identitatea europeanului ca „fost stã
Dupã conºtientizarea pierderii autorit ii, el ar trebui sã se recunoascã 

ã în tipologia rilor rãsãritene ca patrii „repetat, vertiginos 

ã ã ã
viitorul ei flexisecuritar, auster, corupt º ã
apar ãbiciune” e lãudat ºi cãutat de autor, ci 
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 traducã ºi 
ã conteste preten iile oricãrui pretins acces la originea purã, 

convertibilã º
scriere creativã º ã contra 

ilor ce privatizeazã reflec ia ºi deturneazã conceptele în parole de 
acces ale unor caste de ini ia ã
universitar în care se evitã deconstruc ia º iunilor în 

ã
ãr ii rã ialã a ateli

erul traducã ã, plinã de sugestii pentru 

ranã, pentru editorul în cãutare de titluri sau pentru specialistul în litera
turã francezã preclasicã

ãsind func ã a tã
al conflictelor, obligat adeseori sã „facã ã edituri sau sã 

ºiste” de 
ã

ºi traficant de concepte intraductibile, el aratã
ª

clasiciº

adaptarea nu întotdeauna necesarã
ãreºti reinventatã

ã sã federeze fidelii în 
ã devize:

ã
ºte traducerea!”

ºi a un principiu de geopoliticã subiectivã enun at în titlu: „Totul 
ã

º º ã ne

Claudiu GAIU
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Sociologia istoricã a lui Henri H. Stahl

ã ªtefan Guga face serios 
ºi riguros ceea ce ar trebui de fapt sã facã

e de felul acesta ã 
ã ãrat alien al ºtiin elor sociale 

º ã
ã ã ceva 

ã ã
autor care, deºi e slãvit frecvent º

ã
ã ºi practician fidel al „ºcolii Gusti”, soclu 
ºazã eventual un strat de aluzii eroizante privind un 

ã ã re eta 
rezisten ei prin culturã ã

ceea ce a scris sau a spus”, ceea ce configureazã
autorit i în absen a unui autor, din care derivã
al autorit ii care îº ã singurã ãci ceea 

ã 
este cã ele se realizeazã nu doar prin ignorarea contribu iilor teoretice ale 

ã ºtilor devã ºe nu 

º
acestor provocãri ºi în încercarea de a face pu inã ã sub statuia 
receptã ª
lucrãrilor acestuia, pe care le claseazã, le citeºte, le analizeazã atent ºi le 
plaseazã

ã sã ºi convergen
º º

sociologie istoricã originalã, dar totodatã perfect integratã tradi
ã ã 

ã
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ã ã idealistã ºi 
na ionalistã ºi al „creº

Eseuri critice), º

activ, la zi º
istoriografiei º

º ã, care 
a ºtiut sã ã

º ã ºi care a reuºit astfel sã atingã 
acea distan ã fa  de cele douã ºi 

ii doar au declarat progra
a locului ºi abordabil 

ºi aten ia necesare pentru a 
º  

universalã ºtiu dacã vorbe

Alex CISTELECAN

DINU GUÞU
Ultimii oameni. Etnografia unei peluze
Bucureºti, Tritonic, 2015 

Cartea lui Dinu Gu u începe cu o observa ie crucialã
nu are legãturã ãtãtor, unul care 

ã
cã autorul noteazã º ã sã 

ã
ãzutã ã dezinteresul ultraºilor pentru 

ã, aceºtia pãrãsesc stadionul la pauzã, dupã 
ce º ã

ºadar, sã
rien e ca suporter º ãrii 

ºi de a nu lãsa niciun 
ã doar o colec ie de observa ii, poveºti 

º ã º
regulã ã o cercetare doctoralã

º
ã ã ãr
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Gu u vrea sã ne povesteascã a sa ºi sã ne ofere o nouã per
spectivã asupra suporterilor ºi ultraº

ã (referin ele sale la cercetã
ºi pentru o lucrare de doctorat), ci o inter

ven ie publicã
(vãzu i ca violen i, declasa u vrea sã
fapt aceºtia º º

Datoritã acestei încadrãri, cartea reuºeºte sã ãr ile la care 
ã ºi sã ofere spa

autorului, ar fi trebuit lã ã etnografia este practic 
izolatã în capitolul doi, o colec ã 
dens º ã
nu este conturat corespunzãtor, poveº ºi prezentate 
fãrã ã ã încer

iile 
ã 

ã aici cu tot felul 
ã ã

ia despre rela
ã

º º
ãsoarã prosperitatea º ã a grupului 

ã descrie 
rela ºi re ele” care structureazã rela iile 

ã, Gu u ne povesteº
Aferim! (ca parabolã ã la SNSPA

anecdotã ãri 
peste rafturile de bibliotecã

 specialã are acest aspect 
ã

Preferin ele teoretice ale lui Gu u sunt bizare nu doar pentru cã ele 
nu au vreo legãturã cu subiectul pe care astfel nici nu reuºesc sã
dar ºi datoritã faptului cã

ã, dar a fost totuºi 
elaboratã ulare fãcute sub sigla 
CCCS

ºi contraculturi 
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dezvoltatã de aceastã ºcoalã a fost criticatã ºi abandonatã

ã ã 
ã i

teoretic, lucrã iale subiectului discutat lipsesc; 

autor cel pu in de repetarea cliºeului ce separã fotbalul între „good old 
days” ale sportului autentic º ºi 

ã º ã, 
întrebarea elocventã fiind de ce fotbalul continuã sã

ºi dupã dispari ã clasicã
ã º ã des

ã 
de bãrba ã ã 

ã
de referin ã ã obser
vã ã autorul a preferat o scurtãturã ã

ã ã

Florin POENARU

LQR. La propagande du quotidien

P ã sã rã ã necunoscutã
ºi pune la bã ele de scriitor ºi 

ã ã 
ei franceze, LQR Lingua 

Quintae Respublicae ã 
pe Constitu ia gaullistã

ã, rusã, englezã 
ã, esen ºi ºterge particularit

º º ãrã specializare 
particularã, noile elite politi ã de 

ºtilor º ãscut 
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spontan din ã
ã ã ºi facã

LTI. Carnetul unui filolog, observa
º ã
presiunea totalitarã
titlu, Lingua Tertii Imperii iilor de criticã socialã incisivã, 
analizele nu se îndepãrteazã ãcar cu un pas de la cãrã
bã ã ã 
europeanã sau a aplatizã ºi politice 

ã LQR rã
colec ie de anecdoticã ã acolo unde cititorul ar aºtepta o antro

ã flaubertianã 

Claudiu GAIU

ºi 
Ce vrea Europa? Uniunea ºi necazurile cu ea

 

Iatã un estern cevapcici-tzatziki, remake intelectual ºi politic al celebrului 
spaghetti western Il buono, il brutto, il cattivo

zita la lectura discu º
ã

º
º ã

º ºi un croat, 
º UE pentru a 

ãtãcit în protestele fãrã cap de tip Occupy, 
rã ã
celui bun pe Tsipras, pentru cã el dã ã politicã ºi reprezentativitate 
electoralã ºcãrii europene a Indigna ia nerostitã dar vizibilã 
a cãr ii, el ar încarna, cel pu in p nã apare altcineva, un „º
figura aºteptatã

ã reînsufle eascã
ideii de egalitate radicalã ºi se prezintã
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gata sã se apuce de guvernare ºi sã
Urâtul din eastern ªi nu 

doar pentru cã,
o scenã ã ã ã ã cu Tsipras 

º
ã ã pe rãufãcãtor, pentru 

ãtorii dupã încasarea rã ãrã
ã ºi 

nu gã ãieri vreun denun UE ã
ãrginesc sã ã ã

º ã 

ã
sã prelungeascã agonia structurilor de protec ie socialã
între º

ã
în versiunea englezã) e un ucigaº plãtit, însã unul care ine la conºtiin a 
lui profesionalã º
plãteº ã 
douã ºi face treaba pe fa , în opozi
celorlal ºi spirit de consecin  îl dovedeºte º

ionaliºti croa i în UE, toate 
discursurile lor sforã

ire ºi delapidare a avu iilor na ionale în beneficiul 
propriu º ã sau croatã este 
pentru el oglinda veridicã ºcãrilor locale de 

ã dreaptã ã de politicile de austeritate, iar nu discursurile 
sforã
nu rateazã º
criza iugoslavã ã º
sau privirea bulbucat visã ã de 
triburi barbare ºi na ionale, fãrã
orice remake are slãbiciunile sale fa  
prea des la pozi ia lui de pistolero

 
Claudiu GAIU
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Roman poliþist

C ãnel este un must ã
poli iste ºi detectiviste, practic un tur de for  prin literatura clasicã 

a genului º ã ãcate, cartea este 
doar un aperitiv, un teaser a ceea ce ar fi putut fi cu adevã

ã ºte o legãturã or
ganicã între literatura detectivistã ºi cea de aventuri, de cãutare a unei 

ã 
cã Poem ã ist; cel 

ã de detectivisticã a autorului, care rezolvã ãtor, 
ã ã

piesa Douã loturi ãtorul capitol prezintã o scurtã 
ºi a autorilor 

ã o nouã
ã descifrarea 
ã ie 

scurtã despre începtul º
priveºte gãsirea solu

Dupã ã
tatonã ã erudi ie ce 
uneori devine copleº ãrul consistent al notelor de 
subsol º
erudi ii, apare ciudatã

ã ºi cea 
ã ã 

º ãrile subconºtientului fã
ãnescu ºi despre Douã loturi, 

unde se observã foarte clar faptul cã autorul citeºte toatã literatura º
ã º

cu o lupã ã

Douã loturi este el însuº ã de whodunnit ºte 
ine cu sufletul la gur  la final
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ºitul lecturii frustrarea vine din faptul cã deº
conturat ºi cãutarea detectivistã ã înceapã, carte 

º iuni se aflã ã
ã descoperitã

Florin POENARU

Cultura motocicletelor. Studii de sociologia moto-mobilitãþii

G ã în 
cicletelor, subiect la care lucreazã

prezintã  astãzi, 
ã

ã ºi 
ã ã

ãineazã ºi abstractizeazã a fa  de 
ã ã ii 

º
ã ã 

nici sã ã
studiile sunt bazate pe cercetãri de teren º
realizatã de autor, dar ceea ce rã

ã etnograf º
ãtatea distan ei dintre cercetare ºi autodiegezã, fapt ce 

reiese ºi din bibliografia cãr ii, unde referin

Aceastã perspectivã light ã ãr ii, 

încadreazã
ãutarea unui subiect fãrã 

ºi care sã nu trebuiascã sã ã

însã ã era desigur faptul c i de el se do
ã ã º

º orul se ine 
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ia despre ideologie, pe 
care o înlocuieºte cu variate referin e culturale (de la cele istorice, la cele 

ºi despre clasã, pe care o înlocuieºte cu o discu ie 
destul de abstractã despre socializare º

ãrile cãr ii nu decurg din aceastã lipsã, ci din caracterul 
ã ã spunã

ã º ºatã ã presiunile 
inerente produc ãri la conferin e, carte 

ã sã facã
în cã ã

ã actualã º

sunt tratate strict ca obiecte (º ii sociale), 
face ca abordarea sã ã, în care se inventarizã sensuri ºi 

ã, nu de investiga ie sociologicã
Autorul trebuie sã

ºi pasiunea personalã
Asta ºi pentru cã ã, cu 
poten ialã prizã º

ã ã în spa iul local, 
asta dacã ã interven iile 

ã ºi o nouã 
relevan

Florin POENARU

Raport asupra postcomunismului ºi alte eseuri incorecte politic
 

colec ºi publi
Cultura, CriticAtac sau Argumente 

ºi fapte ã 
iune se ocupã de 
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ã

º ãrit produc ia publicisticã a lui 
º

datã ã
ã ãratã 

radiografie a vie ã

a, ecouri 
i sau º

a º ºcãrile de protest legate 
º ºi ºtiri intercalate 

ãr
însã

ãr ii de fa : acela cã ã 

crizei financiare izbucnitã în 2008 º
Aceastã ºi în condi iile 

în care po i sã
face acestui concept sau la interpretarea pe care o dã

º ã totalizatoare, 
ã ºtiin ificã 

ã
º

tea º ã ºtiin ifice, al 
ã ã

continuare logicã ã ãri 
este ºi renun area destul de evidentã
pãstreazã
este teoria politicã dezvoltatã

ã niciun loc 
ã prefacerile prin care aceastã categorie 

 astãzi (de la o for  relativ 
ã º ºi observã cã 
ã nicio ºansã ca aceasta sã  cu 
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adevãrat anticapitalistã
º ã 

dorin a confortului º iei 
º º
cu i, dar º ã
în aceastã

Dacã nu le dã nicio ºansã proletarilor ºi posibilit ii ac iunii lor di
recte prin subiectivare politicã º tor 

sunt deopotrivã inutili º
pendiazã º ã ã produc  sau Badiou sunt 
intele predilecte ale tiradelor autorului, dar ºi studen ii în general, prinºi 

revolu ionarã trebuie sã ionare proletare (o idee 
eronatã, i afarã

º ãzut, practica revolu ionarã proletarã are 
ºanse nule de a se naº

ã (º ã
perficialã ºi ontologizarea capitalului, dezistorici

totul e deºertã
º

ã

ã ã º ã
ãrtãºesc) 

ã cuprinzã
at his best 

º
ã (antro

pologia), dar denotã ºi aten iului 
bucureº PAS la cronici ale pieselor de teatru 
GAP º ã pe 
care autorul º ã ã un gest de frondã
dacã insisten a pe acest subiect îi întunecã

ã fiind dupã
alege sã rezolve unele dispute: fie prin invocarea unui autor clasic care 
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inerea punctului de vedere opus 
cã „nu ai nevoie de carte pentru a în

Dupã
în care, fãrã ºi fãrã perspectiva sa causticã, descrie 

ºte „eº
ãracilor, 

ie, 
decãderea oraº ã; pe scurt, 

ã socialã provocatã de tranzi
este ascunsã sub preº

ã realizatã de Teodora 

Florin POENARU

The Rhetorical Foundations of Society

U ã ãptã ã 
ã

20 ani, dar a cãror distan ã nu le ºtirbeºte deloc coeren
ã, o ridicã ã

ãtorul sãu de drapel, sau cã cel pu in 
ã transcendentalã

ã punã ã
ã ã  
Politics and Ideology 

in Marxist Theory ie (ºi una întotdeauna corectã) 

introduse, testate ºi puse la lucru în vecinã ã a obiectului 
ã stabilitã natura cvasitran

scendentalã a opera , 
ã

istoricã, veritabilã ontologie generalã a socialului din care socialul a fost 
ã perspectivã, critica recurentã, obsesivã a 
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ºi dezvãluie adevã ã
º º ºi încã un Hegel foarte grosier: 

proletariatul qua clasã universalã, istoria ca teleologie, plus, desigur, 
Critica economiei politice (povestea cu baza bate 

tangen

ii de certitudine º area coagulã
ia liberalã ºi natura apodicticã

sã ã ºteptat 

Alex CISTELECAN

Vers une société d’abondance frugale. Contresens et controverses 
sur la décroissance

iºcarea ecologistã º décroissance degrowth 
ºte de la o intui ã ºi pãtrunzã

º ãrtãºesc fãrã ºterii 
ã perspectivã

º ºi cele neverificate ºi 
rã º ã º ã

iile de bazã
rã ºi fidele aceluiaº
creº º ºterii, punctul ar

ã ã este 

ia necesit ii 
creº iile ºi 

º ã
ã ºi pãtrunzãtoare este aceastã intui ie de pornire 

ºcã º ã posibilelor deturnãri ºi 
neîn º ii în 

ã ã trebuie sã lãsã
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baltã ºi ºtiin a pentru a reveni la o abordare pãºunistã
ã

depopulãrii urgente º ã ºtere 
riscã sã taie orice posibilitate de progres ºi „catching up” din partea rilor 

º ã cu însãºi 
ã Vers une société 

d’abondance frugale º ã rãspundã la aceste posibile 
neîn elegeri, contrasensuri ºi controverse care planeazã ºcãrii 

º
ª ã recunoaº ã reuºeºte sã rãspundã 

ã
înlãturatã ã confuzie, cea care vede în ideea 

º ºtere negativã sau creº a din
tre cele douã ia în care 

º ã
creºterea negativã sau zero rã º ã 

ã condusã º
PIB º

º iºarea unei altfel de idei de 
civiliza ie º

º ã sã ã
º ã ã

observã ºterea sus inutã
ã 

creºtere este, în acelaº º ii politice, în 
ã º ã 

ilor ºi nedrept
redistribuire dupã „trickle down” ª

ºterii, nu riscã ã
ã ie socialã ãspunde 

ã rã ºi considerã ã so
cietatea creº ºi între douã 
tragedii: aceea a unei societ ii de creºtere dar fãrã creºtere, cu cortegiul 
sãu de º º ºi aceea a unei distrugeri a planetei produsã 

ã logicã ºterii 
ã ã obiectivã, legatã de 

ã 
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istoricã ºi/sau internã ã de faptul cã deja 
creº ã º ãcutã
ce in de logica internã
celebrei tendin e de scã
confruntã ã
a creº ãrã creº ã
care, în condi iile în care º ºi obiective,  
încearcã sã depãºeascã ãrã însã º ã, 
nefã ã ã ºi sã ascutã
dic ii interne º

ºterea încearcã sã ºte biete cifre din PIB 
ºterea zero sau negativã ã logicã internã a 

creº ã ii în an
ã ã ãº ii” pe care 

ºterea nu este neapã
Dupã ie ºi con

ã
ilor º ã º ºterii 

(produc ie localã º ie, 
distribu ie º ã abandonarea ideii 

ºi neoliberale ale 
º ã

acelaº º ã respingere a ºtiin ei ºi 
ºtiin

º
Din nou, aº ã a ºtiin ei º

ºterea nu reprezintã
ã cu care ne confruntã

ã cã ã o lege naturalã a popula iei, cã, altfel spus, 
ãr irea acesteia în popula ie sustenabilã ºi suprapopula ie depinde, 

ºi politic de reproducere ºi organizare al 
respectivei societ i 
doar dacã rã ã ia cã 

º º ºi ea, paratã în 
ºterea presupune o abandonare 
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ã cu cultul productivit ii ºi al creº
Departe de a conduce la º ã a orelor de 

ã ºterii ar face posibilã
ã º ã

Ca viziune ecologistã ºi anticapitalistã, teza lui 
ine º

durã a averilor º ºi reducerea controlatã 
ionatã

pentru a asigura o distribu ã ã ºi, în general, 
ºi a reancorãrii 

ã cã ele 
ºterea, nu in de logica 

inerentã acesteia, ci se regã

ãd în alternativa 
ºterii propusã ºi al ºterii 

fa  de aceste abordãri ºi revendicã
º ii 

ºterii sunt articulate de pe pozi
ºi descenden ii sã ie capitalist ºi 

ãº ã a acestui 
º ã a unor tendin e ºi posibilit i 

º
scenden  istoricã” a cãrei dispari

ã ã (sau socialistã) ºi 
ã posibila ei depãº ãri 

pare sã ã ºi de dorit a atitudinii º
º

face aici prin culoarul întunecat reprezentat de conºtiin a fiecãruia, 
ã, bruscã ºi nesperatã

ã separare a conºtiin
ã ã aspru 

º ã fãrã ºte logica internã ºi fãrã ºi 
recunoaºte propria ancorare obiectivã în structurile realit
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Aceastã lipsã a oricãrei ancorãri în evolu ia ºi logica socialã efectivã face 
ã nu se sus inã ã inepuiza

bilã de „trebuie”: „Trebuie sã luã
bog ã ã ãrãcia 

ã ã ºte valori 
a noastrã ã ºti sã ne 

ã ã ã
rã ã ºa ceva 

ã ã
înãl tor º

Alex CISTELECAN

Nu am fost niciodatã moderni. Eseu de antropologie simetricã

B ºi 
º

ã
ºi de tribune 

ine o catedrã 
prestigioasã i patru 
se cred prigoni i ºi neîn eleºi, deºi sunt traduº ºi 
invita ã aeroport interna ional ºi universitate 

ã ã
din arcul îngust al „antropologiei ºtiin elor” pentru a deveni guru al 

ii ºi pãrinte spiritual al ecologiei 
 pe care a dorit sã ã ºi cu confra ii sãi 

savan i, devenind sus inã ia 
º Le 

Monde iei pentru a cere, în 

cercetãrii º

care renun  la lupta socialã ãsuri ecologice decorative, care 
ã recunoaº

CriticAtac 2015.indd   86 2/29/2016   7:33:28 PM



87Antologie 2015

ca „fiin
cont de data apari iei prezentului eseu (1991) ºi de votul asupra statu

ã
ãnã cu viziunile latouriene, descrise pe larg în Cercetare asupra 

modurilor de existen ãr ã
din postfa ã în pregã ã

ã, ºtiin ã ã presa ºi 
preocupã ele energetice, 

ã ã, în opozi ie 
cu abordarea pozitivã , Nu 
am fost niciodatã moderni e teologia negativã

º ã º ã 
ã dintre naturã ºi societate ºi 

ã ã 
ã ºi uneori ª ã la 

ã ºi ai ºtiin ei sau ai 
civiliza ºi uneori ª ã 

ã ãu subiectul 
ã reconstruc ie istoricã luatã

cea a sociologilor cunoaº ã la lucrarea lui Steven 
º Leviatanul ºi pompa de aer (1985), o cercetare 

asupra constituirii ºtiin ei º
ãt

ie personalã º
elelor nu face aº ã conceptualã, ilustratã 

º
ã ºtiin ã ã, 

ii º
ã ã ºi 

reciprocã a discursului politic ºi a celui ºtiin
din investiga ia istoricã ºi gata! 

ã , dupã ce a renun
ºi sociolog al ºtiin ã sã

ãnã ãrii de 
perspectivã
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Indica ã ºcarea 
revizionistã º

ã
ºcãri responsabile de naº ã 

la care au reac
ãrgeº ii au 

ºtiin ã ºi 
º ãderea Zidului Berlinului, 

cititã
º ã ã 

º ãnã ã
conservarea stratului de ozon ºi dezvoltarea industriilor poluante ar face 

ãr it subiectul de 
obiect º º  

ã ã, au fãcut uitatã 
ã dintre cele douã instan

pe care le caricaturizeazã ã
ã  

la aceeaº ã i 
sunt toate consecin ã 

ºtiin ã
ºi starul incontestabil al 

º ã! 

Claudiu GAIU

ºi 
La grande dévalorisation. Pourquoi la spéculation et la dette de 
l’Etat ne sont pas les causes de la crise

C º ã în acest 
ã ofere o lecturã

º 
º
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c ãluie 
º

ºi specula ie filosoficã, 
º iune din Capitalul º

ales teoria fetiº ãrfii, º ie acestei înalte abs
tractizã

ã una care, pe de altã parte ºi din 
º ã), riscã sã întindã nucleul teoretic 

originar (bateria conceptualã ã ã
plauzibilit ii º

ã rateze astfel specificul subiectelor 
ãsura în care aceste douã aspecte, pozitiv ºi negativ, sunt 

negociate ã ã de abilitatea autorilor din cadrul acestui 
ia filosoficã suculentã ºi densitatea 

ã fac inutilã
º º

ºi subiectul ales (criza actualã ã iasã ã 
ã 

declanºatã ºeºte practic 
ã

care legã ã 
ã ã

capitalist de produc ie sã º ãtate 
ã parte, o evolu ie actualã

care pare sã fi devenit independentã de produc ia efectivã de valoare ºi 
care se sus ine doar pe infuzia de încredere ºi speran  prin care bãncile 
centrale ºi statele încearcã sã inã intactã ºi în perpetuã

 vs aparen  
pe care aceste douã fire narative îl postuleazã ãp

 sã ãrii fãrã 
valoare, recunosc º
care, în ciuda naturalit ii pe care toatã

ãtate de veac din evolu ia 
ei fa  de esen  pare sã sufere 

pu in la capitolul acurate e istoricã

Alex CISTELECAN
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La société des affects. Pour un structuralisme des passions

ª ã
pentru o voce ce rã i 

 pe postul de radio 
France Culture ional 

ii ce

de facto a, ºi gazda lor au tã

ã ºi 
ºtiin

Articula ã, nu e cazul sã
ã de tradi

º
dantã
aceeaº ã

ã ãgar de povarã
de inteligent, da ºi ob ine

ã
ã prin repeti ii º ã

la pompe à phynance
filosoficã a încercãrilor lordoniene, Sieur ã ºi bazeze 

ã
º

ã Capitalism, dorinþã ºi 
servitute (2010) sau sã critice ºcoala francezã a sociologiei darului în Interesul 
suveran
ca destinatar º ãutarea unei filosofii a afec
telor care sã corespundã ã

ºi o crizã a 
ºtiin elor sociale ce cautã sã iasã ºtiin e de 

ãutat în 
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neuroºtiin e, ceea ce duce adesea cãtre o capcanã pe care fondatorii studiilor 
sociologice ºi istorice au încercat sã

ºi altã ã, 
cea dezvoltatã Eticii
dedicatã a unicã ºi atributele 
ei, nu intereseazã aceste dezvoltãri ºi va rã

eazã epocile afective ale dezvoltãrii capitaliste: (1) perioada 
ini ialã ã ã prin frica de 

ã, în care o dezvoltare puternicã ºi constantã 
înveseleº ãrii la bunãstarea 

ã ã ºte o revolu ie 
neaºteptatã ã
ca realizare de sine, iar fericirea în via a profesionalã devine fericirea pur ºi 

ºite de culturã ionalã º ã 
ãrturie pentru aceastã

ã teorie a afectelor ºi noi baze ale ºtiin ei societ ii solicitã ºi 

„crizã ã, criza e fie o scãdere a PIB

ã, un „º ã
însuº

ã fluctua ã
lãsatã ãrii, ci e tratatã prin interven ia ciclicã a unor 

ã ã ºitul anilor 
’70 apare teoria regula iei ºi al 
practicii: o scãdere a productivit ã ã ºi 
nereactivã ãsuri inspirate din re

ei cu 
ºi Alain 

º
englezã ã ãrii istorice º

ã º inute de 
aceº ã
institu ã, apasã º ºi

ºi ea nu poate fi rezolvatã
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º ã, inegalit ile în creºte
re, precaritatea constantã
ale acestei epoci, produsele coeren

ã
ã ie financiarã, nu doar 

ã, dar º ª
iei asupra institu iilor socialului ple

ã spinozistã ã º
proliferã ãrturiile dealerilor de droguri, în 

Elle, Cosmopolitan ori Femme actuelle
º iile, 

ã i participã la 

ã
criza financiarã º ãtãri, iatã ã tã ãcitã: 

Claudiu GAIU

Istorie ºi conºtiinþã de clasã. Studii despre dialectica marxistã

in ciudat ca, dupã ã
nistã (sic) ºi al i 25 de ani de civiliza ie europeanã (sic), apari ia în 

ã a Istoriei ºi conºtiinþei de clasã ã
ã absolutã º

ã i 
teoreticieni ai tradi ã istoricã ºi 
culturalã ã, în care ceea ce avea sã devinã ºi, 
pe linia influen ei, teoria criticã în sens larg) º ã 
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º ie socialã de duratã a utopiei 
ã, pentru a se despãr

dupã ia a trei linii de fracturã, care concentreazã 
în el practica º

ã liniile ulterioare de fugã
filosoficã ã ã a 
revolu ãu de tinere e, de care avea sã se despartã ulterior 

intã ã a tirului încruciº
at deopotrivã ie º

º ii ce aveau 
sã ã

ionarã 
de cã ºi, de cealaltã parte, supravie ã teorie 
în ceea ce avea sã

º
acestei cãr ã ã ia ºi sã precizã
cã ea inaugureazã colec ã ºi 

ã º
º ie ce va 

continua prin Istoria Revoluþiei Ruse ã sperã ã, 
ele de lecturã locale se vor ridica la nivelul rela iilor de 

traducere º

Alex CISTELECAN

Modelul Antim, modelul Pãltiniº. Cercuri de studiu ºi prietenie 
spiritualã

T ã ã sã
tã ã ã ã ãrul paginilor dedicate 

ã e un eseu lipsit de originalitate asupra 
ºcolilor filosofice antice º ºtine 
º iei 
declarate, în construc ia cãr ii, grupã
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ºi de la Pãltiniº
ii asupra raportului dintre credin  ºi culturã, 

ascensiunii intelectuale creºtine ºi platoniciene spre Adevãr sau rolului 
ã ºte nici asupra 

con inutului înv turii acestor cercuri, nici asupra alcãtuirii, istoriei ºi 
dispari philosophia perennis, indiferen
tã ã etã ã 

ii savante ºi pioase în Atena epocii 
º

ã

ã ºi 
ã

ãr, preocupãrile lui André 
ºu dintre cei prezen i 

la Pãltiniº pot fi integrate unei cãutã ã 
ºi din pasiunea sa pentru filosofia 

clasicã (greacã º ã ãrii guénoniste sau 
corbiniste a Tradi ie care nu va avea loc, cãci distinguo este o 
opera iune logicã strãinã eseului Ancã ã sã punã 
totul laolaltã în oala cu aburi a uºurãtãþii prieteniei
frivolit ãzeºte! Ci al desprinderii de greut º ºa 
º ã se debaraseazã ii istorice 
sau sociale ce ar diferen

orice distan  criticã ã” a participan ilor, 
ã discordantã

Aºa de pildã, distan ele tardive fa  de Sandu Tudor º ãi de la 
ã ãdealã

„calit iile adverse la 
gruparea intelectualã însufle itã de Constantin Noica îi provoacã

ºi „antielitiº
interven ãrtãrescu º

ºcoala de la Pãltiniº, 
ioneazã aceºti adversari fãrã º eazã 

fãrã º iºãri! 

Claudiu GAIU
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Dificultãþi cu filosofia istoriei. Eseuri

A ã
calitã ã

Diogene pãrãsind butoiul antic pentru o catedrã
Nã ã rã ãrile radicale 
ale perioadei interbelice º
în „genera ia scepticã”, studiatã ºi botezatã

re personalã ºi o op iune filosoficã încã Metoda 
scepticã în viziunea lui Kant ã º ã
º ã Scepticismul în modernitate 

Singurul sã ã e o colec ie de con
ferin i la oengiºti, 

ºtini la dronele de atac, diversele interven ii occidentale 

felurite registre, sã a
ã: 

ã  
care constatã scaden a filosofiei istoriei odatã cu victoriile teoriei critice în 
spa ºi afinitate intelectualã, 
el se va situa în rãspã
autobiografice, îl considerã
fa  de dictatura nazistã ãzvrãtire tardivã înfãptuitã

ã ã fãrã riscuri consi
ãr ãtate din 

ã ºaiºoptist, 
la fel de fals ca º  prin culturã ii sãi ar 

ã 
ã în „cuiburile de rezisten , 

produse ca niºte construc ii din prefabricate, în stilul cartierelor cu case 
înseriate, cu grãdini P

ã
rozã la (rãs)crucea prezentului ca o buruianã

ã
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ã
aruncatã asupra revolu
istorice ºi grave asupra revolu
vãzut, nu aº º

ã º
ca producã
doar ceea ce este, ci ºi ceea ce trebuie sã devinã în vederea libert ii ºi 

ª ã
ã it al unei întregi istorii a înstrãinãrii redatã de 

ª
ºi, în princi

piu, ceilal ºi construirea unei instan ã scuteºte 
de responsabilitatea devenirii e analizatã ã, 

ã, în tipologia istoricã ºi sociologicã sau în succesul antro
ã to i aceºti duº º

ã dificult

Claudiu GAIU

(coordonator)
Marxisme anglo-saxon. Figures contemporaines.  
De Perry Anderson à David McNally

ã ã nu pare sã 
fie foarte racordatã la teoria criticã interna ionalã

ã
universitar, de iner ie editorialã sau de repliere conservatoare generalã 

º ºi 
ã francezã rã

ã superficial de dezbaterile teoretice interna ºi atunci 
ãºoarã ã

decenii, apãrutã º
editurã canadianã ã sã recupereze pu in din aceastã 
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ã ºi sã prezinte succint proiectele teoretice º
ia scrierilor a nouã autori considera i 

ã englezã

º
Gustul antiºtiin ific indus de French Theory e bulversat pu in aici 

º
rãdãcini deopotrivã ºi în scrierile celor din grupul istoricilor 

ºti), ostil fa  de teleologie ºi fa ã
tic ca succesiune necesarã de etape, dar ºi despre dorin
a ºtiin elor sociale, conºtiente, de data asta, de încastrarea lor socialã ºi 
istoricã º ºtiin

despre tranzi ºtenirile 
º

istoriei ideilor º ia lor de reproducere sau, 
ã, de subversiune socialã es îndea

ãcã
ã tot e sã procedã ºi 

figuri esen iale º
ã

º ºtiin
ie bunã ºi cei care 

ã
ocazia sã facã niºte descoperiri, fiind ã îndeosebi celor care 

Veronica LAZĂR

Ferestre spre furnalul roºu. Urbanism ºi cotidian în Hunedoara ºi 
Cãlan (1945-1968)

Deº ie cunoscutã
ã
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ã doctoratul în istoriei al autoarei, cartea reprezintã 
ãri despre urbanizarea socialistã din 

ã de un cercetã ã ãreºte procesul 
ã

ã 
pãr ã stagiile de configurare a spa iului urban 

locale, na ionale º º iilor 
ãsurã; a 

ãreºte via a de zi cu zi a zonei urbane, via

ã
ã º

zie politicã ã, studiul se încadreazã abordãrilor 
liberale mainstream

ã teoreticã ãrginean 
ã de inspira ie foucauldianã ã

º
ale puterii centrale practicii efective de la fa a locului, decizia politicã 
vie ii de zi cu zi º ã puterii 

ioneazã ºi plaseazã discu
oraºului Hunedoara dupã ºi contradic iile care se nasc 

ã
ãrginean adaugã Seeing 

like a State (În numele statului ã ã), 
high modernism ãrile 

ã prin decizii politice centralizate, 
luate în baza unei ra iuni ºtiin ifice º
aceastã ã eº ã o astfel 
de preten ie universalã ºi generalizantã nu 
local, particular ºi de cunoaºterea specificã ºte 

ãpastie, o falie, între preten iile 
ºtere universalã º

regã
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Acestã construc ie teoreticã ãºi dezvoltatã pe baza unei lec
iei structurã/ac ã 

versiunea soft
(folositã º º ã care striveºte 
cet enii este înlocuitã ã ºi centralizatã, care 
are o viziune totalã ºi totalizantã asupra realit ã, spre deo

º
cracks, rezultate neaºteptate ºi neprevãzute, 

dar ºtia 
ã ºi pasiv efectele puterii, ci sunt dota i cu 

capacitate de ac iune ºi de rezisten , reuºind sã distorsioneze ac iunile 

perspective, care face loc societ ii civile (spre deosebire de cealaltã, care 
vorbeº

ã ie este 
însã ã

ã o diferen , o contradic ie între plan ºi realitate, 
de parcã planul, odatã ã ºi 

ãrã ã credin  
cã º
absentã, dar profund respinsã

ãr, 
iune superioarã ºi o politicã centralizatã, pe baza ºi 

ã ã încredere 
ã puterea iner ialã ã

rela iilor sociale º ã ºtii au 
fãcut tabula rasa ºi au construit o nouã realitate din capul lor este doar 

Aceastã iluzie este perfect ilustratã ã
Pornind sã identifice contradic

º ã, autoarea 
ã ãseº ã

ã le indicã
º ºti nu corespunde deloc cu cel 
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la nivel central, unde rela iile politice ºi tradi
ã

anilor ’50, inclusiv pe fondul evolu iei rela iilor cu URSS; la nivel local, 
ã a planurilor se loveºte de structura birocraticã 

ã deficitarã, de rezisten
º  sau interesele 
ilor; la nivel na ional ºi regional, diferen ele de 

industrializare, urbanizare ºi investi ie de capital dupã rãzboi au creat o 
ã ã ãrii º ii for ã ãri di

º ã
ã

eºueazã
ã

ã un 
succes sau un eº ã aceste categorii au în 
genere 

ã fracturã între plan º
devine clar cã ã

º ã sã se în eleagã în 
ãrei 

activit ã planul nu va corespunde în propor ie de 100% 
ºteptarea ca lucrurile sã stea aºa este utopie curatã

ºi a presupozi iilor 
ideologice pe care aceasta se bazeazã ãrginean nu reuºeºte sã
teze corespunzã ã, reuºind 
totodatã sã

ã ã cã una dintre solu
de autorit ãspuns la criza urbanizãrii din Hunedoara 

ã º
sarcini ºi responsabilit º
elaborarea º ã decizie pare cã 
îngreuneazã º ã ia 
localã (ºefi de ºantiere, de întreprinderi, de construc º
capãtã ã º, 

º ã discute direct cu 
º
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actori ai procesului de urbanizare ºi industrializare, fiind practic elibera i 
de încorsetarea politicã directã ã aceastã observa
potriveº iale de opozi ie între puterea centralã ºi 
rezisten a localã ãrginean observã foarte bine cã proiectul 

ã rãzboi (ca ºi proiectul social în sine) 
este prins între presiunile ºi planurile URSS ºi realitatea localã anterioarã 
interbelicã a unei path dependency Iar aceastã 
observa ie, care ar fi pus în scenã o opozi ã
cea dintre plan º atã ºi apoi repede 
abandonatã

Tot datoritã op iunii teoretice, autoarea dovedeºte o neîn elegere 
a conceptului de clasã, pe care o considerã ã ã

ã
fel, ea rateazã în ã ce se produce 

ã ãtre cel industrial (pe care autoa
rea îl considerã rezultatul unui gest individual, al unei op iuni personale 
de carierã º ºi accelerat 

ãsãturile de urbanizare în 
ionalit ile ºi tensiunile de via  cotidianã 

urbanã ã în partea a doua a cãr ii devin 
astfel parte a unui proces de constituire de clasã
poveºti locale de eºec a urbanizã
ce noteazã ã unul dintre rezultatele procesului de 

ierea socialã în cadrul oraº
spus, tensiunile între clase º ã pe care industrializarea 
socialistã º ã 
acest fapt rã ã ã ãrginean, obser
va ãr

ãcar nu se poate spune cã a fost un efect neaºteptat al politicilor 
ã a Partidului a fost crearea 

de diferen iere socialã º ã º ã
diferen ele de salarii ºi condi º ia 

ã de la nivelul oraº
 o istorie utilã a unuia dintre proiectele 

ã ca de la sine în eleasã, 
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folosind totodatã (un lucru foarte rar) literaturã sociologicã localã produsã 
ã însã reuºeºte 

sã ã punere 
în contrast a planurilor autorit ilor ºi a realit ii de pe teren, contrast 

a preocupãrii ºi încercã º
ã ã ã

eº
reticã a lui Scott pe care studiul se bazeazã ã cã însãº
este un eº ã ã ã
ar arã

Florin POENARU

Le nombre et la sirène. Un déchiffrage du „Coup de dès” de Mallarmé

B ã ºtigã
º La Nouvelle Revue 

française versiunea definitivã ãu Aruncarea zarurilor.
ã dispari ia unui 

Deleuze sau Derrida, dacã e sã ne luã ã ºi 
ã º in 

ã
prozã ºtilor º
este repusã în drepturi, dupã încercã

ãrul de silabe din ver
Un coup de dès

ã sã
începe º ã cu locu iunea „COMME SI”, iar socoteala slovelor este 
egalã ãcatelor capitale sau, dacã prefera

„COMME SI COMME SI

ã e 
cã odatã ã
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ã ã 
ãrãtoarea º ºi continuã

dita ia originalã ã în eseul sãu Dupã finitudine
i izbutite, 

acolo unde au eº º º
în istorie, Hegel º º ºi, 

º Aruncarea 
zarurilor ºeº

ã º ãnã cu 
ã

pe care o nouã epocã º ºterea ºi organizarea socialã
ãnul ºi opusul lui Hegel, un filosof al totalit ii, 

al infinitului, care însã
Spiritului ce se dezvãluie º º
rent se neagã ºcarea Neantului, a absen ei 

ã ºi ceea ce pare sã ia poeziei 
ãirea absen ei transcenden ã 

º º ãlalt frère ennemi al autorului francez este 
ã facã din artã o nouã religie, însã opera 

ã ã ataºatã legendelor Nordului, iar nu sintezã 
ã a vie ii ºi fic ionar nu a în eles cã trebuie 

sã rupã cu reprezentarea pentru a depãºi creº
ã nu îºi poate gãsi înspira

tragedia greacã (solu
falsã º ºi a cãzut în aceastã capcanã construind 

ºtenire filosoficã elinã
º

ãrul unic care nu poate fi altul” despre care vorbeº
este infinitul contingen ã

ã nu întru totul convingã
ã dacã

filosofia „poezie sofisticatã in adevãrat cã
ã

Claudiu GAIU
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Omul fãrã gravitate. A juisa cu orice preþ
 

Dacã logo al pro
ã de birocra ia culturalã 

ã ºi tor ionar 
º ã a 

ii ºi toleran ei culturale, clona perfect adaptabilã 
cerin º

ã ã
descotorositã

ã instituitã
ã ºi un pronostic: evolu ia societ ii spre un 

i în care toate do
rin ia asupra 

ã „reac ionarã ãu 
despre autoritate, lege sau diferen ã, se întinde asupra riscurilor 

Claudiu GAIU

Dezobedienþa epistemicã. Retorica modernitãþii ºi gramatica 
decolonialitãþii

ºcarea 
rilor nealiniate, creº ei rilor BRICS, revendicãri

le rãneº ãverile arabe sau revoltele studen eºti 
ã ia teoreticã 

„decolonialã ã
º

Colonialitate”, constituit în universit º ii 

dicaliza, teoria criticã iunile de „gen”, „rasã”, „naturã” 
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º
proiectul Ac ã
rie intelectualã ºi politicã
Omului fãrã însuºiri 

ã ºtearsã
ã ºitul concurentului 

ã 
capitalã globalã ãutate în scrierile 

ºi autor al unei Noi prime 
cronici ºi bunã guvernare, redactatã º ºi 
rã ã rãtãcitã ã la începutul secolului al 

inerii ºi întã
º ã ãcut 

azi un reper pentru zapatiºti º ºcã

ã ºi autor al unor 
Reflecþii asupra traficului rãu ºi ticãlos al sclaviei ºi comerþului cu speciile 
umane iunile politice legate de aceastã istorie sunt 
rebeliunea indianã ºi revolu ã
reluat odatã º ºi 

i sunt însã apropia ii proiectului 

legãturã a unei decolonizãri la nivelul „fiin ei ºi cunoaºterii”, a 
raporturilor cu ceilal i º ãlalt pentru „teoria liberã

ãºi re ã
ºi contura propria pozi ie teoreticã

iei neocoloniale a istoricului 
iile asupra 

suferin ei coloniza
io

ºterii Spiritului sociogenezei 
º ãtate 

ºi o filia
opera ã

Manifestul pentru filosofie al lui Alain 
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Badiou, care enun ºi 
aº ã sã o facã
are un rã ile intelectualului european: viziunea 
feministo-lesbianã chicana ºa, de nicã

” ca iluzie eurocentricã 
º ã, „dezobedien ã” pare 

ã sã ã, pentru 
a teologiei liberãrii îi e 

ã spunã cã e polonez, iar geografia sa spiritualã ºi corpul sãu 
fizic îi interzic în
se aplicã º º
Wallerstein, º º ã au, 
fie cã ã ã 
cu douã tãiº º ºura de fa  e bogatã în 
sugestii ºi repere, dar dezvoltã

pe care le locuieº

Claudiu GAIU

Fascinaþia diferenþei. Anii de ucenicie ai unui antropolog

Vintilã ãilescu dã dovadã

edi
ã: povesteº

ã ã originile antropologiei 
ºti ca disciplinã ã înainte ºi dupã

intersec ã º ã, la care se 
adaugã, inevitabil, fascina ia protocronistã

º ã ºadar, Piaget º
º ã ã o astfel 
de genealogie rupe antropologia de cercetarea folcloricã ºi culegerea de 

zonã foarte alunecoasã, aceea a realizã
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ãrii 
ã autorul cã

ãilescu concluzioneazã aceastã edi ie a cãr ii cu observa ia cã 

ã ã ã ã ãsurã 
ã ã a reuºit sã ã ºtenirea 

institu ionalizãrii sale ca disciplinã ã
din ºcoala culture and personality pare încã sã uiascã în cer
cetãrile antropologice mainstream; la fel º
(methodological individualism ãutarea de eles, 
sens (meaning) e intactã ã aceastã carte, deºi 
nu foarte cunoscutã ã reverbera ã
acest punct de vedere, cartea poate fi o lecturã utilã

Florin POENARU

To Save Everything Click Here. The Folly of Technological Solutionism

I ãrãsit de ani buni Bielorusia natalã pe fili
erele apusene ale burselor ºi funda ã dea noi lideri pentru 

ãsãriteanã ã º ã a iluziilor legate 

ã º ãcut din el 
ã

ferin  interna ionalã iile 
ã ã, 

ã, spaniolã, francezã sau italianã ã
ã

al libert ilor civile ºi al revendicã
al creativit ã MISA de 

ã ºi cea precedentã, The Net Delusion 
ã º
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Bestsellers, dar ºi cãr
rapoarte interna ionale, dar ºi o întreagã încrengãturã
tronice ºi bloguri a cãror cunoaºtere alcãtuiesc traseele ºi distinc iile 
unei întregi geek culture
Dacã ã ã º ã în buzunar, 

ONU discursul Patria o Muerte, azi, 
jeans & T-shirt ã 

încet de la Innovate or Die la Ameliorate or Die: sloganuri devenite pe 
ii personale ºi ale guvernãrii societ

direc ºi al pie ei 
ã caracteristici: solu ºi 

ã dorin a ºi capacitatea 
de a oferi solu ºi acolo unde nu sunt cerute º

i ai unor rãspunsuri antici
a de a lega totul de „internet”, un 

ã
ºtiin ã 

trãsã ã
ºi efortul stilistic de 

prezentare zglobie ºi serioasã ã
ie 

stearpã ãrile bã
ã de degenerescen a 

filosofiei franceze reprezentatã

Claudiu GAIU

ºi 
Olympe de Gouges

Declaraþia drepturilor fe-
meii ºi cetãþenei (1791), ca o reac ie la recenta Declaraþie a drepturilor 

omului ºi cetãþeanului, dedicatã ãt
º

ã educa ã, în afara institu iilor 
publice) º ã ã 
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zie ºi teatru º ii sociale º ãrã ca 
toate aceasta sã

º ã lui 
º

ã ãritã 
de la naºtere la eº º
copilã º
ºi la pozi iile antiiacobine pentru care º º ã, 
apoi vãduvã ã foarte fragedã ã º ºtige 

ã, agitatoare º ã, îndeosebi pentru abolirea sclaviei, deve
nind ºi ea, dupã i ai 

ionale, o republicanã înflãcãratã
ãi ani de via , o voce îndrãznea ã 

ã ºi de plinã de consecin e 
ca inegalitatea politicã ºi civilã, sã fie ºi ea abolitã, laolaltã cu stã

ã Declaraþia drepturilor femeii, revendicativã º
ã iei, niºte 

ãsuri care ar fi pã ã
, renun area la cãsãtoria religioasã în 

favoarea unui contract civil, recunoaº area 
 financiarã

nit i, de creºe, de cã ºetori º
care sã º ia nu avea sã

ã ãri, fiindcã
ã egalitate civilã ºi accesul lor la educa ia publicã 

º ºafod), ea le refuza totodatã egalitatea 
politicã
conservatorului Cod civil napoleonian, care avea sã legalizeze iarãºi 
inegalitatea de gen ºi sã ia 

atã º ã
ºte º

dintre îndatoririle ºi participarea activã ã 
º ã a 

ã
pretinsã inegalitate naturalã a fizicului º Participarea activã 
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iei face º
ionari, ca 

ã pasionalã º  De altfel, 
cet ãri, întruniri publice, 

ionare ºi asocia ii politice, iar Conven
dreptul cluburile ºi societ

º
ca votul sã revinã ã restrictivã cenzitarã
ca alegã ºi el, ca ºi servitorilor ºi 

ã istoricã densã
celebre º ã cronologia detaliatã ºi fiº

Veronica LAZĂR

în dialog cu 
Tranziþia. Primii 25 de ani

Cartea este vintage AMP, care vorbeºte la plural despre ea însãºi ºi 
descrie întreaga istorie a tranzi ºti ca pe un act de voin  

ãcut în tranzi ã i se datoreazã
sãtulã AMP a ales sã se retragã la Berlin, de unde 

ºa, pentru a nu arunca peste bord 
ãi 25 de ani din via , dupã ã ãrturiseº

Pe de altã parte, istoria tranzi iei pe care o prezintã este destul de 
conven ionalã: tranzi ã a fost o luptã ºtenitorii 

iei (inventatã i prins, de AMP) 
i pe de o parte, so

cietatea civilã iei identificat 
de AMP iei este evacuatã ca inutilã, taratã

ã ºi incapabilã sã aleagã corect la urne for
ºi cã, spre final, AMP ã

publici ai anticorup ã nu 
to i politicienii pot fi bãga i la puºcãrie, AMP concede totuºi cã trebuie 
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ã o zonã a politicului, a luptei politice ca atare care sã ia locul 
confruntãrii actuale dintre politic º

Conven ionalitatea istoriei tranzi iei este contrabalansatã
dezvã AMP recunoaºte în diferite locuri cã 
a fãcut trafic de influen , cã a º ã
presiune, cã ilor 

ã
ã de la Stelian Tãnase pentru a veni de la Iaºi la Bucureºti, casã 

luatã ãrie), cã i politicieni în ac iuni civice 
iei, transparen ei, con

struirii de institu ºi întã
poate ºi pentru cã, pentru AMP ãu este populatã 

ãrã , needuca i ºi tara
ã ºi obiº º AMP 

sunt prezente fãrã
ºi întrebi, ca cititor, la ce bun aceste eforturi de 

salvare a unui spa iu pe care autoarea îl dispre uieº
 pe acest fundal, genialitatea intervievatei apare la cote înfricoºã

ºi intervievatorul, 
ã

ã e capabil fie doar de observa
ºa 

ã ã
ã, dacã nu ar 

ã localã ã ã o galerie întreagã de 
ºti care le º ãcut pe toate, cãrora 

ã º elese 
de poporul prost ºi nerecunoscã AMP, istoria acestei 

ã ã încã un doctorat pe 
AMP ã

Zãbovind totuº ãcutã o 
ã specula ã

ã treci pentru 
ãri însã
º

Pippidi func ioneazã ã el 
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AMP: aceasta povesteºte 
ãrã, a trebuit sã inã piept presiu

nii unor grupuri de bãrba ã ºi în pozi ii de putere (aceastã 
observa ie fiind înso itã totodatã º

º
ã ã

ã ãrba
se pare plauzibilã

Pe de altã parte însã, aceastã ã ascunde un eº
Cartea e interesant ã, pentru cã ã cariera unuia 

ONG º ã
ºi al ii, 

AMP este un produs tipic al tranzi
º

ãltiniº ºti ONG ºti º
construit reputa ia ca agen ã  

tranzi ºi dorin
în reorganizarea institu ionalã a societ

ii” nici nu puteau, nici nu doreau sã o facã: au devenit ONG ºti, 
figurile principale ale „societ ã posturã au reuºit 
sã ob inã ã influen  politicã localã (unii fiind apoi recru
ta ºi 

ã ã, ei fiind vãzu i ºi drept garan i, ºi drept 
ã

ãrile tranzi iei ºi de evaluator al acestora) a dus la accesarea unor 
 (în special în perioada de preaderare la UE

º º
ia localã ºi institu iile interna

Deopotrivã interni º
putut fi traºi la rãspundere pentru eºecul social al tranzi iei, dar nici nu 
au putut sã îº ãrile 

ã 25 de ani, acestei genera ii de ONG º
foarte realizatã ã

ãº ãi pare a fi o tranzitie perpetuã 
între aspira ie º ºi putere politicã, între 
prestigiu ºi bani, între func ii politice relevante º i bine 
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plã AMP

vocal º
ã observa ie: în toatã cartea, AMP vorbeº

º
ã specialiºti ºi profesioniº

lizatã ã de greºeli de redactare, 
ã, tipãritã aiurea, fãrã nicio lecturã profesionistã înainte de 

ã ã
AMP ã ãcar nu 
pare sã ã ºeli de 

ã dispre ul fa  de situa ia localã 
nu poate func

Florin POENARU

Banalité de Heidegger
Paris, Galilée, 2015

G ã ã a Caietelor negre
ã ºi de la noi însã, 

ã constituie o 
surprizã sau o sursã ã pentru discipolii sã ºi 
dureroasã ã ã
din Pãdurea Neagrã ãluie ca fiind, 

º ã
ã º

de reac ã in se încearcã
nu e nouã, º ãrii: 
je sais bien, mais quand même ª ã linia frontului a fost sensibil 
deplasatã ã

ãtã ºtigatã totuº

º
º º

drapelul pur al lui quand même: ºi totuº
º

CriticAtac 2015.indd   113 2/29/2016   7:33:30 PM



114

Iar dacã ºit sã decupã ã nu 
ã º

ne furnizeazã º
ãratul sãu nivel, al istorialit ii fiin ºi gro

zã Banalité de Heidegger. 
Pe de o parte, deci, on sait bien: º ã Heidegger 

Caietele negre ã dincolo de orice posibile 

aº º
pã ã º ã

„il recueille l’ordure banale à des fins supérieurs. 
Ce qui veut dire qu’il reconnaît une vérité supérieure de l’antisémitisme, 
(…) à ce point supérieure qu’elle ne peut même pas être publiée sans être 
associée aux critiques du nazisme…” I.e. iei de subli

ã
ie cu el, naziºtii în carne ºi oase sunt niºte 

ã, dar nu lipsitã ãci 
aceastã ã ºi efectul opus, 

ã ã ã 
filosoficã

º ã ã 
devinã ã ã ºi conceptele ei de 
bazã ã ã e cea care salveazã fas

ºi îl ridicã
partea proastã, efectul advers e cã toatã teoria istoriei fiin ei, întregul 

ã sã ruleze pe bazã de 

ã ã a istorialit ii º
„Il fallait donc que se détruise l’agent de la destruction occi-

dentale. Tel est l’aboutissement de la logique historico-destinale…” a 
acestei înrãdãcinã

ã º
ãrturiseºte cã „on reste sans voix”

Dar totuº º ã º ª
cã în cel pu ºi inutil sofisticate, cu 
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ã, aº
indubitabil pierdutã, bãtã

ºtigatã ºeului: de a arãta, altfel spus, cã 
ãsi 

º º ii occidentale, 
i de catedrã ºi de colibã

doua cale de ieºire constã în a arã „par un tour paradoxal qui ne 
manque ni de piquant ni, surtout, d’amertume”

ºi Derrida)  
reveren ioasã fa  de Celã º in, o concep ie a 
evreit ã

º ãrat, doar cã nu neapãrat îl salveazã 
ã ã ã

turnura alteritarã º
ãr ii: salvarea inten

realizarea ei, ceea ce coincide cu salvarea unei filosofii cu adevãrat anti
ªi asta pentru 

cã
Gestell º ii occidentale, iar Heidegger e, în esen a lui, în 
inten iile lui din pãcate trã ã, 

º ºit dar 
necesar al destruc iei ontologiei ºi al depãº

Poate cã ã victorie fulgerãtoare, în care salvarea e 
scoasã ã la capãtul unui ºir presã
dãri º ã obiectivã a acestui gen de 
abordare direct politicã ºi ni se dezvãluie, în 

ã ã
gravã

iilor ºi 
incanta

ãrginitã onoarea filosoficã
ã nu se ter

ã ã de 
dezrãdã ºinal care orbeº ã în 
punctul în care fiin area, adevãrul ºi fiin
cã Heidegger nu era neapã ãu, 
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ã, prins 
º ã ã cã nici ca filosof 

ii”, „istoriei destinale” º
ã ã

º
ã le inã ã o legãturã 

ireductibilã, aproape logicã: cine discutã
ã”, cine acuzã „derasializarea º

unitate indistinctã [privatã de] spa iul de decizie în vederea fiin ei” ºi 
ã ã în

treaga dispunere decisivã ã surprindã ceva 
relevant din „istorialitatea” º i.e.

îºi confec ioneazã apãsãtoarea ºi dificil risipibila „stare de ascundere” a 

Alex CISTELECAN

Nici eroi, nici trãdãtori. Scriitorii moldoveni ºi puterea sovieticã în 
epoca stalinistã

Studiul lui Petru Negurã reprezintã o analizã bourdieusianã ãrii 
ºi func ionã

º ã ã ã, 
ã

º ã
ã

totodatã, prin acesta º i so
º ã se 

concentreazã asupra traiectoriilor istorice ºi biografice ale principalilor 
autori, dar oferã ºi o analizã a con

ºti din perspectivã discursivã
The Soviet Novel. History as Ritual) oferã o 

analizã detaliatã
º º
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ã însã obiec ia ce se poate ridica stu
diului detaliat al lui Negurã Nici eroi, nici trãdãtori  încercarea 

ã privind responsabili
ã în raport cu puterea politicã

ã (º ã) a istoriei, scriitorii au fost fie 
colaboratori, fie diziden i, fãrã
lipsite de valoare poeticã ãrcãturã politicã ãspunsul lui 
Negurã la aceastã
socialist (º

º
º ã fandare teoreticã

ia scriitorilor cu puterea politicã ã recursul la 
sociologia literaturii (salutar pentru a ieºi din eternele lupte culturale 

ia despre rela ia 
literaturii cu puterea politicã ã a 

ã reuºeºte sã îºi sub
ordoneze toate sferele vie ii), Negurã rã ãrilor 

º Nici eroi, nici trãdãtori, 
ã º

Florin POENARU

Memoriile mandarinului valah: Jurnal (Volumul I)

ãi din cultura ºi politica 
ã ãt

ar putea pã
gove ãnãstirea Dealu (liceu de elitã al 

ã o licen  în 
drept la Bucureº ã studii doctorale în drept ºi filosofie la 

º iei 
ã ºevic Arena), 

Pandrea º
ºte, bunãoarã iu  

Pãtrãºcanu (cu a cãrui sorã avea sã se cãsãtoreascã ulterior) º
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ã

Deº ii sãi, Iancu º
datã ã ã 

ã
ºi dupã

în dubla sa calitate de ziarist º
palele publica ã: Adevãrul, Dimineaþa, 
Dreptatea, Viitorul social ori Stânga ã 

ºi Petre Þu ea ºi al cã

ã ã
Germania hitleristã (Trei luni la Berlin. Documente – Idei – 

Oameni) º ãrã 
º

acelor ani: pe evrei º º ioneazã, bunãoarã, 
ºti º

ialã de la Craiova (anul nu e precizat), unde ar fi 

pe so ã  le lasã i sau 
repeten i dacã so

Dupã ã PNÞ, ceea ce, foarte 
º are în puºcã

Deº ãtrãº ºi 
º ã a petre

pã ºi Piteº ã eliberat în 1952, 
refuzã sã
socialã ºi profesionalã ã totuºi sã
pendat din barou º ãrã îndeosebi 
persecuta i religioºi (neoprotestan i, pravoslavnici, ordine cãlugãreºti), 
ceea ce evocã dacã nu o convertire (nu a fost niciodatã un credincios 

in o reorientare interioarã ã din plin ºi în 

spre privat, dar º ã
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ã cu o nouã are, 
de º
ordinii sociale”, „agita ie contrarevolu ionarã”, „defã

º
º

are douã ã º ã, iar alta 
ã º º

interesantã ãrile lui personale º ii redau 
un tablou bogat º ºi politice din 

ºi º
 de 

eazã 
ã º

ã selectivã ãia cu igãncile aduse 
iei Capitalei, 

sau cu actri ã
Barbu ª ºi cu ofi
pe la spitalul de la Co ofeneºti, incendiat de ofi ºi pe 
cei francezi, fiindcã au zãrit, noaptea, pe reginã goalã, suitã pe Cella 

ia 
sã ã ºi consolideze finan ele în 
strãinãtate, fiindcã fã ãu, 

ºi un nã ã
º ºte oportuniºti dornici „sã participe la 

via ã
ã º ã

ãscã ã ã vizibilã ºtii 
Herbert „Belu” Silber º
Secrete º

º º ºi elabora 
un plan de redresare financiarã
ucis de foºtii sãi elevi, deveni i legionari ºi neº ã” 

ºi o „eternã divã, dornicã sã
rang secund, dar sã ã ºi 
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ã
repezit dupã
incult º Þu
ga, „este pentru sterilizarea iganilor º

º
Barbu, „ca sã se facã din conferen iar, profesor universitar plin, a scris 
un articol nãrod politic intitulat «Slavã 
Sadoveanu, care „strigase «trãiascã º
striga «trãiascã º
„îº ãinãtate, dovedind astfel cã nu are 

ini ºifona
deº iu Pãtrãº ã
cu fond delicat º
de fa  în RPR º

º
ãnescu („de o suavã ºi Constantin 

Noica („un spirit proaspã
ã

cã ial de în eles, dat fiind desti
nul sã ã 
în tuºe prea groase, atacuri adesea grobiene ºi falsuri în toatã regula (de 
pildã, îl face agent secret º

ã parte, pentru cã ºi antipatiile 
ºi un „fir roºu” 

ãrturii din epocã ii, pare sã 
strãbatã º

ãt un oportunism cronic în faþa transformãrilor 
istorice ã duplicitate funciarã ii noastre 

ã
ã ãriserã

fãcut o suplicã pentru ieºirea din rãzboi ºi au rã ã ã 

ºie º ºtii dacã ã
º ã ã 

ºi cãr ile scrise de 
ã versiuni: una cu «trãiascã ºi alta cu 
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«trãiascã ã º
gata sã ã pe puternicii zilei continu

ãr ii, în care Pandrea îº
ã ºlefuit, profund 

ãgitoare: nu doar naivã („Din analiza Eului, nu poate ieºi ca orien
ã ionarã

dacã inconsistent reac ionarã ie 
º ã

º º
ãri de rase ºi de na

ã
º naþionalism i ºi de 

sã ã sã a noastrã ã la Salonic, foarte bine 
a fã iei noastre ºi 
trebuie sã rã ã aº sãmãnãtorism biologist
o eticã ruralã ã
fuzionatã ã creºtinã
fãrã ã

rãneºti (ospitalitate, toleran , rezervã ãsurã ºie, 
ironie, cultul strã ã, bravurã ã
xenofobie: „Aceastã legiune strãinã, conducãtoare în Bucureºtii veacului 

ã
ºi cã º

arnice ºi planificã
iile solului º , 

ã ã ã
fiindcã le în i febrili º
patriarhalism sexist ã, sunt eunuce 
voluntar ã facã plozi, se ocupã cu fleacuri profesionale ºi politice 

ã º ã

º ºti în genere reac ionare 
(ieri ca ºi azi) º
de puºcãrie fa º ãini” ºi 
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ã ã 
reac venind în 

ãrãtor al persecuta ºi 
ã e substan ã

ã nu a apã º
ã

ºtilor, apã i avoca
Bunãoarã º
la Craiova, principalii avoca i ai inculpatului au fost Grigore Iunian ºi Ion 

i, printre al ii, de Pandrea, dar º iu 
Pãtrãº

ãsit nicio referin  pe internet 

ºti º ã neapãrat cã e o inven ie, însã 
e destul de probabil ca Pandrea sã º

Aºadar, Pandrea doar pare
º ãu relativ la con

ionare, 
fiind ã
degrabã ºi 
reac ionar, generos º

º
ã ce a trã iile 

ã ºeu despre 
ºteaptã

ºi devin de dreapta, ci ºi consolideazã
reductio ad stalinum): niciodatã ã ignoran  politicã, ci 

unealtã ideologicã ã încã trebuie 
sã te dezici din start de Stalin ºi Coreea de Nord dacã vrei sã critici ca

º
ºi penali”, ce rã ã 

ãrilor, dar, poate º ã anti
fascistã

Vladimir BORŢUN
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Notes Towards a Critique of Money

D ªtefan încoace, ideea cã elege 
natura banilor dupã ã

º
Prin a sa Notes Towards a Critique of Money ãrul 
grec în aceastã tradi ie nu este, aºadar, o nouã ã
degrabã o în elegere diferitã
trebuie în º

ã ºi 
traseazã o descenden  nobilã º
tul sã ã ãº ãrile 

ã; critica baudrillardianã
 are sarcina de a combina 

ºi duce mai departe ã ãrii ºi produc iei, 
i ca fiind 

ã ºi fi fã
ºi inventarul conceptelor sale 

îi plaseazã
discursul ºi ideologia (interº ii ale 
realit ã”, ne asi
gurã autorul, „nu este ceva dat, independent de inten ã, 
ci e construitã º ã de cã ºi 
aici, printre aceste intui

ia lacanianã º ã, capãtã la 
interesante ã corespundã dis

tinc iei dintre natural º ã independent de 
fiin ºi de atitudinea lor fa
banii, guvernele ºi corpora iile înceteazã sã

 ale naturalului ºi socialului 
º º

ã º
ce e de douã ia lui Papadopoulos dintre 
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natural º ã ie între distinc ã 
ºi lucruri în sine ºi distinc ºtiin ele 

naturii ºi ºtiin ele spiritului; în orice caz, ea nu prea are vreo legãturã cu 
opozi ia lacanianã º

ã º ã

º
ãbuºeºte în pãdure fãrã sã aibã

aºadar în afara oricã à la
poate, pãdurea care se prãbuºeº ã 

ã
prin social º ãu, douã consecin e 

º
fiind astfel interne discursului; ºi apoi, datã 

fiind necesitatea activit ii transcendentale a discursului în constituirea 
realit ii, aceste conflicte devin anistorice, necesare º

ã ã ºi conflictele 
recurente din societate; ceea ce devine însã
de consens º

º
ã

ã ºeazã
nea ra ionalistã
distorsionatã a realit ii º
rela ã
categoria idealiº
º ã perspectivã, e clar cã ideologia nu poate fi o 

ã a realit ã realitate care 
sã ã ã

ã „principalul obstacol” e nu ideologia, ci condi iile re
ale care fac aceastã ideologie necesarã ã ºi 
irelevantã

ã, atunci, aceast eº
º urile ºi, în general, pia a nu sunt 

º ã ului º ãrii aderã la aceeaºi 
ã structural
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ºi astfel îl constituie, îi conferã
nifica ie, în acelaº

ã ã a realit ii aduce cu 
ã à la º

identificã
cã ã interpelare 
ideologicã º

ã a pie
ã ã ã

ã e ideologic, ci cã tinde sã fie 

se bazeazã ºi ideologie pentru 
a constitui realitatea º ã
aceastã perspectivã ºi probabil 

organiza º ã
aceastã ã ã ºi universalã

º
faptul cã, prin defini ã devinã universalã, 

ã ºi sã ºi ºteargã ã ã, pentru 
ã evolu ie istoricã ã 

ã, Papadopoulos ar trebui sã pãrãseascã ãcar pentru 
o clipã ºi sã caute un punct 
de ancorare în niºte condi ã, 

ãr, Papadopoulos flirteazã cu aceastã posibilitate: „Discursul 
ã ã ºi culturã

ºandizarea, alienarea, ra ionalizarea ºi birocratizarea 
ãri ale intensificãrii integrã

tot, aceste ºase cuvine, ºase cliºee (globalizarea º
ce Papadopoulos oferã ie istoricã ã care se refugiazã din 

ã ã pentru 
ãseº

cã ã banii este vidã ºi goalã
 a autoreferen ialit ii valorii în general, face ca 

opera ia banilor sã devinã ã º
ã 

ã este una goalã , nu aºa stãteau lucrurile 
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 valoarea ascunde ºi dezvãluie totodatã ã rela ie 
socialã ã ã fie una 
prin analogie: pentru cã
cantul fãrã i, trebuie sã 
fie ºi ei niº i goi, fãrã ã sã 

ã ã pentru cã 
e goalã, ci e goalã pentru cã ã

º ã
din nou s ci dacã ia 

ei rezidã
discursul pie ei ar fi trebuit sã ã, în 

ã a devenit goalã º ã doar 
ºi 

nu logica internã ã fie principalul 

ã sã creascã
el, sã

º ã ã este 

ºi pre ul colapseazã unul în celã
º inut, 

ºi 
înlã ã ie doar dacã 
aceastã separa ie este distrusã
rea sau lupta de clasã

º º ã ºi con ºi 
principiul generã º

ã biblicã a cã ãcat º ºi 
iatã ã
preasfin ª

ã ã º

º ã ºi con inut, în condi iile în 
care aceastã logicã discursivã a fost postulatã ca necesarã ºi inevitabilã 

ã sã nu abordeze aceastã ã 
ã ãcar pentru cã lã
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ã ºi sisificã a unei revolu ii care e în acelaº
necesarã º ã ã revolu ã, absolutã, 

ã ã  revolu ionarã ºi, 
deci, politicã ã ºitul re

ã ã 
ã ã ã trebuie sã sarã 

ã, pentru cã trebuie sã treacã dincolo de ordinea 
ã ºi sã transceandã º

º ãrfuri reale, cu valoare de întrebuin are ºi calitate inerentã, dincolo 

ã
º ã

absolutã º ã ã proiec
ã de a fi luatã ã, deºi acelaº

ãr
Din nefericire, dupã aceastã desfãº ã ºi incendiarã, 

postfa º
ºte aici cã ã ãbdãtor, 

º ã poten
ã º ã º

ºte 
º ile noului în situa ii contingente”, º ãreºte 

ã ã
ºit, adevãrat: de îndatã

ã
ãrã iluzii, fãrã utopie, dar plin de speran , 

iei 
ca obiect a ã

ã  Dar ca sã
ãcar o datã, la fel de radicali ca Papadopoulos, poate cã în loc sã optã

pentru una dintre cele douã variante, ar trebui sã refuzã
It’s (also) the economy, Einstein. 

ã

Alex CISTELECAN
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România în 7 gesturi

ãtor de literaturã, fiind însã cunoscut 
ã Ghidul 

nesimþitului ºi antologiile de „perle ale tranzi ºi în 
Fanionul roºu ºi la 

ã ã ie 
între un Pleºu fãrã ºi un Traian Ungureanu fãrã

ã ca surse de inspira ie º
ã însã  de celelalte, un 

ele ºi poantele sunt înlo
cuite de o perspectivã ã ã ºi a 

º ã
din pãcate, încã

Ceea ce diferen iazã aceastã carte este cu precã
ã

ã º
sã ã
tul cã ie care nu este 

ã
de încãrcã ã

ã lui Nicu Ceauºescu în studioul TVR în 
ºianu, crainic la TVR, 

º

ãbuºirii avionului ºi 
de a o înºtiin a în direct pe so

ã
º ºirea nervoasã 

º ã 
în fa ãtoreºti venite sã
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Dupã
º
ºi analiza oferitã

ã
ã institu ionalizatã 

de re eaua GDS ã pe Iliescu º ºi 
, fãrã ã încercare 
ãcar de relativizare a istoriei 

ã
în vedere background

ã
MS º

la fel º iile: violen a º
ãpostul banilor º

dar º ã se solidarizeze cu colegii 
ultragia ã
cazuri, autorul încearcã º ã a celor doi bãrba i, dar 
discu º ia post

ã în zona fotbalului) se opreºte înainte sã înceapã inut, 
totuº ã iile lui 

ã
º ã de 

ã cã Becali e de fapt 

ã
gurat de ProTV este ºi capitolul despre avionul prãbuº
reconstruieº ã ºi con inutul 

ãzi inaccesibil, dar concluziile sunt 
ã senza ºi ratingul cu orice pre

Analiza este pregãtitã de o observa ã
ºnui i în titani, în 

º i 

aten ã aceastã 
pistã de interpretare nu are nicio legãturã ºi nicio continuitate cu gestul 
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analizat sau cu interpretarea ulterioarã ia publicã la 
ã ã

Capacitatea autorului de a percepe niº
ã ã de interpre

tarea pe care o oferã ã ã instan
ile º ã

ã
ã universalitate e prea brutal  iile 

ã ã
Cu toate acestea, discu ã 

ºi salveazã ã totodatã
postura unui scriitor capabil sã facã
de interven ie livrescã ã ã 
între derizoriu ºi lucruri serioase, un tip de scriiturã º ã ac
cesibilã, dar nu vulgarã

º
ºoara în zilele tulburi de 

ã din 2011, acesta încerca sã se disculpe pe sine (ºi 
pe colegii sãi de la televiziunea publicã ã ei º ãcut 

ºi cã
gandistice ale partidului, pe care trebuiau sã ã de º

ºianu adaugã ã trecutul nu trebuie înfiereat, ci în ie 
ã instan  este rezonabilã

ã ã pozi ie rezonabilã
descalificã º ãcut 

º ºianu aratã cã
oricãrui º ºi în condi iile în care 

ã ã atitudinea din 
º ã ã, 

ã ºianu ºi al
ã sã

ºianu aratã ã traiectoria sa, 
ioneazã ã
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ã
ºi de a pune în scenã FSN

º ºoara) 
adaugã o notã ã întregii poveº

º ºi al substratului 
ã iona aici doar 

1989: în ziua respectivã ºescu 
ã turnurã, iar 

cariera ulterioarã

ã

ºi 
ãsplãtit astfel de ieº º ãtoreascã 

venitã sã ã º
de apã în fa ã observe nu doar „nebunia” 

public fa
Zãvoranu, se poate construi o întreagã ã
aceastã

ã
trecut prin toate partidele, „cunoscut” însã pentru faptul cã

ã preopinentului sãu, 
ã ã astfel o întreagã 

istorie politicã
ºeste sã indice un poten ie ºi 

ã popular ºi deº
ã direc

Florin POENARU
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De ce nu avem o piaþã a ideilor

Se ia o ã radical idealistã (ideile º
profesioniºti sunt cele care sus in ºi construiesc realitatea socialã 

obiectivã) ºi se cupleazã cu o observa ã indiscutabilã: deº
filosofi ºi cãr ºti (dovadã succesul de casã al º
noi cui), ele nu creeazã o ºcoalã, o direc ie ºi o pia

ã ºi al ã 
institu º ã
astfel substan  º ºti, riscã

ã ºi sã
ã

ã o solu ãu] 
ã

iva ani (Despre idei & blocaje
ã ãri, recapitulãri 

º ºte o scurtã prefa ºi 
ã care ne întrebã

 a ideil

Alex CISTELECAN

(coordonatoare)
ªi eu am trãit în comunism

Cdublu: pe de o parte, rã
au trã ºi pe care unii îl idealizeazã

ãit buc
ale vie ã ã

º ã astfel o serie 
º

ã ã, 
ãinã
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ã deº
º

ãluit de regulã
ã din el º ã

ã i sã
filtrate ºi selectate prin grila oferitã de aceastã interpretare popularã a 

º
vezi, de pildã, Cã ãilescu (coordonator), Cum era? Cam 
aºa… Amintiri din anii comunismului românesc, Bucureº

ã ã 
ã ãnã între 

ã
Aceastã ºi efectul pozi iei sociale a celor care scriu 

ãrã ie, participan ã 
º ã
nistã º

ã ã

ã sã se infiltreze totuº ã
ã ii celor care îºi 

ºi a seriozit ii cu care trateazã subiectul, nu sunt aºa de dra
inerii unui paºaport, 

piedicile publicã ã

ã ã din anii ’80, trãsãturã ce este doar poten atã de 
ã ã

ã ºteptat ca 
ã ã

ã ã º
ã reîn

toarcerea în trecutul pe care se presupune cã ãº

ã a cãlãtoriei, plã ãinãtate 
ºteptat ca lista sã creascã

ã
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SUA ã fãcea coperta revistei 
Cinema º
fotografii º

º a cotidianã 

deºi fotografiile trebuiau sã
reprezintã de fapt un contrapunct al acestora, o nara iune diferitã

ºti despre 

ãcere esteticã nu prin con inutul sã ia 
internã pe care se structureazã

Florin POENARU

Capitalul în secolul XXI

ã ã ã bestseller ºi tradusã în 

accesibile grafice ºi calcule, par ial prezentate în carte, par ial pe pagina 
electronicã ã inte
lectualã ã

ãrãtor dedicat istoriei inegalit
ã în zilele noastre, alãturi de bilan

ã
ãrã îndoialã, º ãutatã cu 

ã cã Capitalul
ãrie voltairianã, cã

introducere în legãturã ãrii infinite, 
º ã rezervele 

în legãturã elege ºi prelucra 
datele noii ºtiin e statistice apã

 Capital ii 
pie ei, cerutã ã aºa stau 
lucrurile în privin a contabilit
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ãcar douã ii încarnatã
ie ºi de organizare 

socialã elor filosofice ºi sociologice ale 
considera
nã averea celor avu ºterea 
sa istoricã ã All Time Forbes Billionaires 
List it flata i de referin
lui Honoré de Balzac º ã

ºtiin  socialã
nescã

ã ã aspectul sãu 

 cancerigenã controlabilã ã
central al „vie ii spirituale” a capitalului era însã

ã în Manuscrisele din 1844, fiind ã
Banii

ii 
ºi rata de creº

ã ã 
ºi rata de creº ã în 

ã lec ã ã, dacã ºcoalã îi 
ºtientizarea caracterului istoric al rela iilor de 

produc

ale Capitalului ã ionã
de salvare ºi sus ã de bãncile centrale ºi 

ã aceste politici 
au înfruntat voin a popularã ã de urnele islandeze sau greceº
ª ã

ã ºti, 
ºterea ironicã

º º
ã prin bunãvoin

Claudiu GAIU
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Diferenþa dintre conceptul de piaþã al lui Heidegger ºi cel al lui 
Granel

º ia sub 

de rã ã
tiv º

ã ã
perien ã tot 

ia electoralistã ã aparentele deosebiri 
politice între o falsã ã ºi o falsã dreaptã a ca 

a ca esen ei nu este anun ul 
unei noi epoci venitã dupã º
blocarea procesului de constituire a oricã ãci esen a sa este de 

ã
ã ãcinate º

diversele tipuri istorice º ã 
rã ã ã ã

ã istoria cititã
a se dã

a îº
devenind sursa oricã ãri ce face posibilã alcãtuirea lucrurilor ºi 
fiin ã în Diferen

ialã ã 
în ranã

ã, catastrofa ecologicã

º º º ºind cu 
ã în cale! 

Claudiu GAIU
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Proiectul feroviar românesc (1842-1916)

C ºi obida din Proºtii ºi ridicolul din 
Ziua solemnã º

cã a ºi pasiunile ini iale, 
de care dã ã

ã iile în 
ã a industrializã ºitul anilor ’90 

ºi urbanistul Toader 
ãrii spa iului, adicã 

º ºi ironicã, a ac iunii, dar º
º

ã el, în periferia rãsãriteanã ã 

ar fi poº iar ã ãugã
electrificare a ã
ori lãsatã de o parte în favoarea analizei straturilor culturale ale construirii 
na iunii prin re eaua de înv º

ã ºi fapticã a cã
ã de inginerul 

ãu i cã  
ã

rãzboi al reprezentativit i la frontiere, prelungire 
ãtate de secol de 

proiecte abandonate, înfã ã ãr ile ºi 
vie ãsura avansãrii cã
voin  centralizatã ã ã a concesionarilor 
strãini ºi ini ã
un discurs secund al cercetãrii, care privilegiazã

ãbiciunea ini ialã a pozi iei specialistului 
ºtigului în dauna siguran

feroviarã ã de
i, solda i ruºi º ºi 
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refugia ºi din pricina unui 
ã ã un dezastru 

º ã
ãr ii decãderea unor capete de linie, ca Botoºani, 

via a nouã a unor localit i odinioarã izolate, ca Paºcani, naºterea din 
glasul ro
în Bãrã

i puse în fa
ini ial  la bulevardele principale ce leagã centrul orãºenesc de poar
ta feroviarã a localit ã ã a apari iei 

CFR ãri 
º ãºtinaºi,  la 

ºi realizã
ãrilor filobizantine de la Curtea de 

Argeº º ãneº
ãrii a Bucureºtilor, fostul Palat 

ã
ãtul lecturii º ãrii fotografiilor ºi planurilor de epocã 

ã ã º
ãri abandonul treptat al „proiectului feroviar”, reapari ia 

concesionarilor, reprezenta ã ãdiri º ceferiste 
º ãii ferate na

ªi obsesia unei noi geografii, cea a autostrã ºi 

Claudiu GAIU

ºi (coordonatori)
Biºniþari, descurcãreþi, supravieþuitori

„T ãscut º ã în 

 Palpitant, relevant º ãlã ã 
cu Iaº º ºi propor ie ºi aceeaºi probabilitate sã dai 
peste poveº ã, perora ii, 
banalit i ºi sforã chit-chat 
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presã ie istoriograficã e inut laolaltã
º ã ei directe, contactului 

 a autenticit ã ºi directã
cu uº ã totuº ã ºi pe 

Alex CISTELECAN

Cronicã de Cotroceni

 

C ã ã va dezvãlui fa ete nevã
zute ale fostului preºedinte Traian Bã ºte de 

lucruri cunoscute ºi panseuri ºcolãreºti din Pleºu º ºa 
ã ãr it de Bãsescu pentru cã acesta 

ºi cã avea o rela
apropiatã ºefa de facto a consilierilor de 

a pe care Sãftoiu, în calitate de purtã
al preºedintelui, se aºtepta sã o aibã ã de 
aceastã blondã care îº ã stea cu fundul pe biroul preº

ã
uri, nu poveº ãluiri incen

 de preºedinte ºi 
fa ã ã ã speculeze 

ã cu privire la rela ã dintre 
fostul preºedinte º ºi pretinde cã ar º ã 

ºtie toatã ã la final Sãftoiu dovedeºte 
cã fie nici ea nu º º i ne 
aº ã ã

iilor sale intelectuale repetate insistent pe parcursul 
cãr ãluirii unui secret 

ãcar ºi prin referin a la „Caietul albastru”, care ar con ine 
ãrii cu preºedintele Bã

º
ã ãsescu nu au fost ipostazele sale 
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º
ac ãftoiu nu 

º ã
bine: un lider politic care vrea sã îº ºtigatã la vot, 
înv între oportunit ile º ã 

Sã ºanse de a fi credi
bilã în rolul de dizidentã ºi contestatarã a fostului preºedinte Bã

ã ca 

ãcat cã Adriana Sãftoiu nu a putut ridica con inutul cãr ii la nivelul 
aºteptã ã o persoanã obiºnuitã
cu aerul rarefiat al revistelor de cancan ar fi idealã

Florin POENARU

Red Globalization. The Political Economy of the Soviet Cold War 
from Stalin to Khrushchev

incursiune bine scrisã º ã ã 
a URSS ã ã

pune radical în discu enitã
între cele douã 

superputeri º ã
URSS º

ã cã ã un 

ã: 
o încercare constantã a liderilor sovietici de a integra URSS

ã ã º ã
de stabilitate ºi dezvoltare interna pax americana

ã º
ºeºte sã ã ãu are un efect la 

fel de coroziv ºi asupra altor aspecte rã ia 
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ãzboi ã ãreia 
ã a URSS ar fi fost o strategie ulterioarã, specificã 

ã
racteristicã ã cã acest efort 
de integrare º ã din partea URSS este valabil 
inclusiv pentru acea perioadã de aparentã

ã ª ºi autosuficien a politicii 
ã, c  efectul nedorit al eºecului 

º
eºec pentru care rãspunzã
ºi la care URSS ã ã

ãnã ã 
a etalonului aur): defla ie, 

reducere drasticã
de presupusã subordonare a sateli  de interesele 

URSS ã ã
doar cã rela

cele care par sã ã 

suprapre  º ãrã
a fãcut ca sateli ã º ã în aºa 

ã URSS, ºi nu pentru a 

ã pare sã afecteze º ºnuitã a 
unui URSS care, în fa ã se 
concentreze pe rela º

ã ã ini ia
ºi asta deoarece sovieticii erau o alternativã la presiunile 

º , care nu 
º

ã ºi posibilitatea 
ºi aº

ºi întrerupte de regulã din ini
ie cu rela ã a URSS cu Vestul, dar º

ie cu obsesia principalã
a URSS, º ºi dezvoltarea rela
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ãluie astfel un URSS

rind în rela iile interna
ã, ºi a cãrui politicã 

ã se articuleazã dupã
ºi ostracizat care cautã cu orice pre  recunoaºterea interna ionalã ºi 

ã aceastã investiga ie în 
ã a URSS ã, este însã fericit presãratã 

ºi secven
ºedin elor de decizie ale autorit

ã  
care debuteazã cartea, care încearcã degeaba sã ã pe liderii 
polonezi sã întrerupã livrarea de cãrbune Spaniei, livrare ce practic 

 la revela ia pe care Hruºciov 
ã ã 

ºi din piatrã seacã , 
arã budistã º

ple de proastã func ã, de 
pildã ã
defec iunilor periodice, nu aduna laolaltã ã

e, 
naiv în altele, neaº

ionali
ã genericã pare astfel sã subîntind  º

specificã ºi particularã

Alex CISTELECAN

La Démondialisation
Paris, Seuil, 2011

Pglobalizã ºi a rã
ã 

ã sã atenueze violen ã ã o 
solidã lec ã ã, cu descrirea riguroasã 
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a celor douã valuri ale globalizãrii ºi a distrugerilor lor: 1) globalizarea 
pie elor plasatã ã a 

ã ional, 
Bã º ele lor: punerea 

ie º ii de º
sãnã ã

ã ca produs al 
ã

ne poate lã ã rãsturnare a 
ã ”: azi, ca ºi ieri, nava de rãzboi a 

precedat corãbiile de negustori! 

Claudiu GAIU

Forensic Shakespeare

ã introducere în retorica clasicã, dar nu una dintre lucrã
ionat istoria 

ã
The Foundations of Modern Political 

Thought ã ãrute în 1978, sau Visions of Politics

britanic, în afarã de deconspirarea sa ca „apostol” al societ ii secrete 
Cambridge Conversazione Society, leagã
ºi func ionãreº

ºi începutul declinului 
La Grande y Felícisima Armada eºua în încer

º
ciuda eforturilor pedagogice ºi a vastei influen

ã
dau calapodul frazãrii ºi reflec iei orãº
Iar dacã ie 

ã
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ie pre ioasã asupra rã
ºi tribunalul îº ã odatã secretele 

ã ã de 
ã între ele apar noi legã

ºa, de ce un Shakespeare juridic (Forensic Shakespeare
cã ã ie cu celelalte genuri clasice 

ºi denigrãrii, ºi cel deliberativ, 
folosit în adunãri publice ºi caracteristic vie genus 
iudiciale rã
retoricã

ã din opera bardului din Avon, ci de construirea discursurilor 
a unui public binevoitor 

sau în fa a unui superior ostil, sus inerea unei cauze bune sau a uneia 
necinstite, alegerea a ceea ce se spune ºi a ceea ce se lasã deoparte, ar

ºi ordonarea lor, gestica ºi vocea, utilizarea locurilor 
º

ã ãrii”, a decon
struc iei º ã ãrii” caracteristicilor 

º ºte în 

º ã
º ãutarea adevãrului era strãinã
disciplinã ã
cului britanic e con inutul reluã

ºi de subiectivitate transportã 

º
ãrã ca prin acesta sã retrãiascã realit ile istorice ale secolului al 

ã ãutat sensul 
actualizãrii retoricii ciceroniene în Anglia elisabetanã
º ie asupra raportului dintre retoricã ºi logicã
larg, dintre arta vorbirii ºi spiritul ºtiin ã cu 

ia ªtiin ificã ã ã
aici sau în lucrã
ºi Hobbes, trãiau º ºi 
continuatori ai artei scrisului º ã, istoria filosofiei 
îi priveºte ca pe niºte viet i din altã erã geologicã sau îi lasã a 
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plãtor, odatã ã ºitul veacului al 
º

reconsiderã º ã ã 
ºtiin  vetustã, retorica revine sã adape capacit ile de inter

pretare ale unor ºtiin
ã

Claudiu GAIU

ºi
La nouvelle histoire des idées politiques

C iei 
ºi

prind o scurtã ºi folositoare incursiune în ºcolile de istoria ideilor politice 
ã dezbaterea intelectualã occidentalã

Tinerii pisari francezi îºi concep razzia intelectualã în teritoriile strãine 
ale tradi
conectare tonifiantã ã suferindã de trecerea 

ã analizei politicului de succesul ºcolii de la Annales
ã prãbuºitã

º ã ca reac
conservator trã ã celestã a ideilor perene º

º ã uite de 
via ãrii oricãrei suprastructuri ideatice prin 

ã
º

ã punere în rela ie a presu
pozi iilor lor intelectuale º º

ã ii reunite de titlu 
„Noi abordãri în istoria conceptelor politice”, a cã i prin

º ã, 
ã
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cã ionare ale º ºi plaseazã 
perspectiva în diferen a dintre via a trecutã ºi no iunile prin care cei 

º º ºi cercetãtor trece 
în revistã
tradi Cuvintele ºi lucrurile, 

ºtiin ele (A 
supraveghea ºi a pedepsi) º º ã 
sub no iunea de guvernamentalitate

Pentru atacul autorilor studia ã ºte artileria 
ºtii istoriei conceptu

ã
ã pe care în

ã ºi adunã 
laolaltã for ãzle

ã
º

descrierea vie
ii Wood, 

Neal º e interpretã
ciuda unei abordãri canonice care se opreº
filosofiei politice, convenite de douã  universitarã; în 

ºi a producerii de ideologii 
sau „doxae” º ã

ãr ulii: o pre ioasã 
ã ºcare în politica ideilor politice! 

Claudiu GAIU

Mânie ºi timp. Eseu politico-psihologic

Dacã Hegel a fost filosoful statului prusac în ascensiune, iar Carl 

ºanse sã devinã º iei acesteia 

CriticAtac 2015.indd   146 2/29/2016   7:33:33 PM



147Antologie 2015

ii” ce 
suspendã º i ºi soci

i, alian  întreruptã apoi de decãderea electoral
ºi reluatã

Teza cãr ii e seducã ã ºecu
rilor revolu

ãnirii ºi procreã
uitatã ºi al orgoliului, loc al politicii prin 

 º
ã constituirea unei politici 

º
º ilor 

º ã speran ã a unei 
rãzbunã ei, pro
pusã de Georges Bataille, creº ã

ilor credin ãtorilor prin 
ã ãtã

ac ã ce reuneºte actele artizanale ale teroriº ºti 
ii reprezentatã º elor 

revolu ºi pune punct iluziilor occidentale 
ã ã ã

cra ie „eroticã”, adicã ã epocii, ºi un 
ãzneºte sã pronun

este destulã plãcere pentru to ã a lui Nicolas 
ã

ºini de presiune cu apã
putea în º ã ºe

ºi cã

civilã în Albania, afaceri dispre iale cu 

º ii, a colonizãrii ºi 
globalizãrii planetei ºi a alienãrii popula

ie istoricã º
ei alcã

ã
º ã ului 
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ãsatã
ºcãrii sindicale de la 

º ã a greviºtilor 
o ã

convie º ºii 
lucreazã ã purtare º

Claudiu GAIU

ºi (coordonatori)
România Noului Val

C ãunescu, Claudiu Crãciun, Cristi 
Danile  º ã ã cu al i 

ã genera ã sã 
ãrut sub 

ãr ãseº
ONG ã pe net, prin 

at de 
a este scrisã de Daniel Dã

se aflã º
dintre cei care participã  

ã
participan

ã 
preten

ã ºi astfel solidificã cele 
ã ie, succes, 

ã ã
i sã se pronun e nu sunt foarte ofertante 

º
dup ablonardã recentã despre leadership

iale º povara de a fi 
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ºi intelectual al interven iilor este dublat 
ia pe care º

arogã cool ã toate acestea nu 
reuºesc sã ã principalele valori care îi unesc

i dintre contributori sunt na ã
dacã vag anticlericalã º
fãrã
întreprinzãtor, fãrã scrupule º

ã desigur º
ºi sunt profesioniº

substan ã aceº i de efectul general al 

dioasã ºi realizãrilor cuiva, nici de critica efectivã a dorin ei 

care, deº
arã 

al acestui Nou Val, planurile º ãzbat deloc din 
iune biopoliticã: 

sã le dã ã liberã º
ã

tinere ea dublatã de realizã
ã participarea 

la acest proiect a celor selecta ã ã
perien  ºi anvergurã ºti 

i se pot lãuda cã
ii se pot lãuda 

cã ã ONG ºi asta astã
lipsa unor criterii clare, ceea ce pare cã îi uneºte pe to i este interpela
rea cã ã ã reprezintã ceva special, o 
rupturã º ºnui ã îi diferen iazã 

Aici lucrurile însã ã, dacã ie sec iunea 
biograficã ãratã paradã porno de titluri, 
º ãri, func ii, institu ii º ii 
de traiectorii cu adevã i au 

ã ãzi: 
studii universitare ºi postuniversitare, unele în universit i vestice, apoi 
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ã ã  la 
sine în eleasã ã
elitã iere fa  aº

ã este º ã

estic de anii ’90, pentru care o cãlã
cu civiliza ia însãº ã

ã de trei luni la Paris sau în 

in adevãrat cã aceastã ºi titluri, 
ºi distinc ia socialã pe care trebuie sã

ã de capital politic sau 
bã ºi cunoaºtere (op
perfect cu principiile de bazã in în versiunea 
sa ideologicã prezentatã
concep ii, care îº ã astfel dreptul ºi propria distinc ã 
recunosc cã ã atitudine ºi cã

ã instan  sunt de acord ca titlurile º ã genereze  
ascensiune socialã ã în definitiv ra ionalizarea propriei 

ii de clasã ã parte, sunt conºtient cã acest lucru nu 
ioneazã ºi cã to ã produsul unor fabrici de 

º
de fapt eº
elite, participan ii sãi dau dovadã ã falsã conºtiin , în condi i

ã
realizeazã ºi prin originea de clasã diferitã a participan

ã i unei traiectorii 
profesionale definitã ã ie de 

ºi o 
ã depolitizatã, culturalizatã de luptã de clasã; sau, altfel spus, negarea 

ã
Ideea de Nou Val, de nouã genera ie, de genera ie aºteptatã nu este 

nouã (ea a reapã ã), dar sigur 
ã, inegalitarã ºi individualistã

trãsãturi ale genera iei celor care alcã
ã º

ã arã, de a construi 
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ºi plinã 
de încãrcãturi na arã
ei elitarã ã inevitabil în ura fa
prin felul lor de a fi aceastã

ã 
ºi vede de ale ei ºi nu în

ªi acest Nou Val va trece probabil, la fel ca º
care le genereazã constant va continua însã ã ã, unul dintre 
aceste valuri va rã ã nu ne înecã

Florin POENARU

ºi `

Despre tiranie

„
nv a

ºcã
studen º ã 

ã ãspunsul sã º
ã

KGB, dar cu siguran  agent 
º

SUA ºa
dar cu aceastã disputã ºi 
profesorul consilierilor liberticizi º

ã ã se înceapã de 

ºtiin a clasicã a grecilor º ºilor lor 
pentru a vorbi despre tiranie cu siguran ã
cen ãseºte nu doar siguran a conceptualã, 
pierdutã de „politologi” º ºi o re inere a 

ã º

ºadar, potrivit profesorului Strauss, dacã cineva are o înclina ie 
Mândrie ºi prejudecatã sau 

Raþiune ºi simþire în defavoarea tulburã
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Demonii ºi al i Fraþi Karamazov ºanse sã 
în eleagã ã

ã zece recitiri! Alã
nedrept ãrii sufletelor º
tre interesele intelectuale º

ã º ãudat are nevoie de 
ã ªi traducerea º

ã spargã bariera de neîn elegere, construitã de cinci sau zece 
genera ii de litera irea delicatã ºi cu voca ii sufleteºti ruinã

ã ãi reprezentan i, încã de 
ie ºi a înlocuit 

grãitoarele tãceri ale scriitorilor greci cu precepte º ã
º

în fa ine 
adevãrata înv turã politicã, a cã
ricã ºi filosoficã ã de il Segretario fiorentino

ãtate tã º
fi ºi lec ia ascunsã º ã, 

ã bunãvoin ei unui 
conducãtor virtuos º

ã
ã filosoficã

ãin cet ii poate 
aborda aceastã ã, doar unul scã eneº
e Strã Legile sau, în cazul de fa , 

ã ã de culori 
constitu ãtatea tiraniei rã

º
ã se despartã dupã aceastã conversa

persoanei ºi poate ºi cet ii sale, celãlalt plãcerilor cãutãrii în
ã

ãsta rã
intelectual º elor unui filosof sau ale unui în
Adicã e unul dintre cei care au o pãrere criticã despre toate, fãrã dorin a 

º eleptul sau filosoful 
ie de epoca lor istoricã, una a cãutãrii 
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ia concretã, dincolo 
de abstractizã

ionalit ii, ci º
a treburilor obºteº ã, rã ã utopicã pentru antici, e 
o realitate banalã º ã în dreaptã 
coresponden ã ã ºi 
titluri onorifice cet ã

ã º
ã fie folosi

paza personalã, ci pentru apãrarea tuturor cet enilor de rãufãcãtori 
ºi de duº ãrã îndoialã

ii de stat ºi a unor for
ãrii cet eneº

Tirania bunã ã º ã ã în Portugalia lui 
i intelectuali, 

ã lusitanã, va rã
ãrturiseº ã ºti 

ªi dacã ã la capãt, continuã el, dez
voltarea NKVD ºi folosirea lagã ã

ºi Strauss ar dori sã se retragã 
ãdinã epicurianã unde filosofii îºi piaptãnã reciproc orgoliul în 

spiritul unei º ã
serbã ele dintre curente º

ãri strict intelectuale ce ne purificã
ã ã de nebunie ºi azil autogospodãrit! Pentru inter

ã doar Istoria ca unic dialectician 
ce nu se opreº ºi 
Hieron sau dintre Strauss º ã
filosofului º ºte în rãspãrul credin elor 

ãlalt cautã sã punã în practicã
ãra ºtenitori ai doctrinei socratice 

Universit
º º ºte oare tot la 
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ã ã ãrui 
ã ine autorul fran

º ii 
ã între Stã ºi Sclavi ºi a luptei 

lor pentru recunoaº ºi al Tiraniei este 
de a cã
încã

dernizator ºi ºtergere a diferen ºi 
ã

ãcar sec
º ã 

de rezisten ã ã
ã ã ºte!

Claudiu GAIU

Buying Time. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism

ã autori care zburdã ºi epateazã în articole, dar care, odatã con
frunta ãr

istovi i, dezorienta ã seria de interven New 
Left Review Buying Time îl plaseazã

ã cã ã
e totuº º º

ã ca º ine, în fond º
ºi incontrolabil al aºteptã

Aº ã º îndepãrtat al ª
ºte în evaluarea situa

º
ã

ã
era ideea cã, odatã
de welfare state º

ãrii capitalului, ci în asigurarea 
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legi ii politice º
ã ã 

ã ã ãrii 
ã nu a producþiei, ci a legitimitãþii ã

ãcar foarte up
datatã º

ºi dezvoltarea for elor de produc ie (gra ie cadrului 
asigurat de welfare state) genereazã aºteptãri ºi preten ie, 
de bunã ºi 
rela ii de produc ã teorie a fost 
abandonatã ãsturnarea 
trendului, care pãrea de la sine în eles în anii ’70, de încastrare a capi
talului în societate, prin turnura neoliberalã ulterioarã; pe de altã parte, 
solu ã
neaºteptatã ã ã 
aceastã ã 
ini  cu teoriile 

º º ã 
accea, ºi care plasau rãspunderea pentru apusul civiliza iei occidentale ºi 

ei (i.e. scã
ºi, în fond, aºteptãrilor neruº

 sã repunã ã ºi 
în drepturi depline aceastã teorie ca diagnostic al crizei actuale a capi

a noastrã ºi în buzunarul propriu astãzi, 
ã ã

rãsturnatã ie º

ºteptã
ãsa de la 

ã
ã
ã repunã în func iune teoriile „crizei de legiti

ºi sã le repropunã astã ia de 
agency pe care o acordã capitalului, º ãpat profesorilor sãi 

ã ã capitalul 
ºi încã nile 
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ã agency ãci, în fond, 
ã astã ial nebãnuit de agency al 

capitalului asistã ã cascã, la influen ºitoare, aproape desti
nalã, pe care clasa capitaliºtilor o are prin aºteptãrile ºi preten iile ei de 

ii teoretice a acestei versiuni de agency capitalist 
ã ã ã

ie ºi capital: statul infla
datoriei (º ã

iei de cã
vãzut, de cãtre capitaliº ã

º ãunoasã
constituency ºi suveran este aici cu totul neutra

lizat de cãtre constituency elor 
(Marktvolk ã ºatã în 2008 
reprezintã

ã, desigur, cã nu se vor propune ºi altele: 
º

direc ã
º ie socialã ºi preten ie 

UE reprezintã

na ionalã), º ã ã
ui, dar cu pre

ã ºeºte analiza lui Wolfgang 
ºi cu ale cã ã

ce priveº ã, rã
ã ã 

º ã, odatã cu recuperarea teoriilor „crizei de legi
ã ºi aceea tendin  sau rezonan  conservatoare 

inerentã ã
nuan ele patriotice, fiind mainstream pe care 
o oferã ã
datora, se pare, faptului cã ºi sã 
arunce cu bani în neº ã devinã odatã 
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º º
ã ã ie ºi 

redistribu ã
ã totuº ãreia 

UE se prãbuºeº ã cã a încercat sã ia de la boga i ºi sã 
dea la sãraci, ceea ce, hélas, deº „the EU took 
on too much in its attempt to pacify the periphery”, „the fiscal crisis of the 
European state system may be described as resulting from an overextension 
of the European Union as a «civilian power»” ã, 

ã, „to eradicate the premodern feudal legacy that still blocks 
the path to Eurocapitalism” ã zece pagini sã ºi ne 

ºi din UE, realoca ã
inut din criza greceascã 

ºi bail-out ã
la cunoºtin ã descrii 

public choice theory º ºteptã
ºtii ce aºteptãri conteazã º
cã, totuº ã º

ã ã rezonan a conserva
ã, aº

vã atã
agency

teoretic, dar din care decurge practic întreg diagnosticul cãr ãci din 
ºi proprietarii lor º º

ºi cautã advantage-seeking profit 
maximizers)” ºi de a vedea capitalul ca un „self-willed and self-interested 
collective actor” ã
de fapt crize ale „încrederii politice ºi ale scãderii investi ã 

º
ã 

adaugã ºtiin  de sine ºi capacitate de ac iune 
conºtientã
º a dialecticã
„proces fãrã conºtiin ã º
doar interpersonalã ºeºte astfel alunecã foarte uºor 

„not tehnical disturbances, but legitimation crises”, repetã 
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iile nesãbuite º ã ã ale 
ºi capitaliº ã instan

ºi 
ºi iner ie a substan

purã voli ie ºi interes conºtient al capitaliº ã elasticitate 
infinitã a capitalului, care intrã aici în tensiune cu elasticitatea finitã a 

iei, pare sã contrazicã ãr Buying Time 
ºi care sugereazã ã a unei fatalit i 

ã sã ne 
º ã ã e vorba 

ºteptãrilor între capitaliºti ºi capitaliza
ã astãzi, 

ºi stagnare prelungitã 
ãrate apeluri, adevã ii adre

sate societ ã ã se trezeascã ºi sã ºi ia 
ã ã ã ne 

dezobiº ã ã
º ã drept rezultanta socialã a unor 

ã sub controlul conºtient 
al societ ii dacã ã

ã ã de obicei ºi o foarte convenabilã 
criticã

iilor º
îl plaseazã ã
sã
ceea ce scapã în aceastã ã º ã

ã: sigur cã
ã instan

Dar conteazã º ã la aceastã 
ã instan ”, tot lan ã ã 

ºi care, prin fetiº ãrfii ºi al rela iilor sociale 
ã ã, oarbã, pe pia

private a fiecã ºadar prin însãºi 
ã aceastã dezvãluire ºi conºti

ã instan
prin insisten
ipoteza cã ã ã ã una politicã 
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ºi socialã ã ºte ºi el 
iei capitalului, 

ã cã
 º

ã ºi cvasiarbitrarietatea para

ã ºi de curricula 
º ã sã ãcate, tot 

ãrta ã
propusã
al ratei de profitabilitate; º ei în solu iile 

º
ã dea posibilitatea devalorizãrii strategice a 

ã ºi fa
ã

º ã 
º

º ºteptãrile, pre
ten iile ºi nazurile subiective ale capitaliº i vs 

ã începi sã ã, totuºi, poate or fi ºi ei, 
capitaliº ºti cã trebuie sã ã ã 
ºi capitaliº ºteptãrile º
corespunzã ã cã

º
ã de debate

Alex CISTELECAN

Cultul secretului. Mecanismele cenzurii în presa comunistã

Cartea este o tezã ã
ideologic º ã

ã ºi ºcolãreascã ã 
roºeascã º ã o tipologie 
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ã ã, 
ºti din perioada 

ã ãr
de previzibil: practic, ceea ce i se reproºeazã ã 
nu a fost liberã ºi capitalistã

ADN

ã 
lã rat vina ei cã este un participant, printre 

i al ii, la func ºi a 

º
nistã localã recentã, pare cã trã ã epocã ã 

º ãtate, par ã de inerea 
ã ã: identifici un corpus 

ã
o perioadã

º
plificatã de însãº ã ãr 
cercetãtorului satisfac ia unei cunoaº ã 
citeascã aceleaº ã cu al i cercetãtori) º
de niºã ã

ã aparã ã
în anii 1990 º ãtate a anilor 2000 de cãtre intelectuali 

º º ã ã
Astfel, discu

ã 
ducã la creº ã ªercan 

º ã cartea ca fiind bazatã
ã

Florin POENARU
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The Divide. American Injustice in the Age of the Wealth Gap

D ã ã
nalist de la Rolling Stone 

Ca º The Great Derangement (2008), The Divide e articulat 
pe o opozi a paralelã
rican º ile de creº ºti din sudul Statelor 
Unite, douã ã de fascinant nebuneºti; aici, o incursiune 

ã de 
clasã din leagã ºi de stat de drept 

ã
ã a bãncilor º

institu ii financiare, pe de o parte; de partea cealaltã
º ºi destin 

ã a cu care ºtirile din 
ã le face sã

ãu proces prestabilit de receptare/clasare/
uitare, de trecere ºi filtrare a nedrept
indignãrii neputincioase a lui „nu pot sã cred cã ã aºa ceva” 
în în elepciunea aºezatã a lui „aº ã

ã ã
dacã ie din SUA e, aº ã reiasã din 
investiga ã

º ã 

ia de clasã din nou palpabilã în spatele cifrelor ºi a dispozitivelor 
ã

ã, pe de o parte, 
ãrul infrac iunilor violente a scã

SUA; cã, pe de altã parte, rata de sãrã ãrã oprire din 
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2000 încoace; ºi cã, în fine, popula SUA

ã
ie încarceratã vreodatã în istoria civiliza

Cine încarcereazã pe cine º ª ã nu vezi caracterul 
de clasã ie, dar ºi de represiune dacã

ã ã 
detaliile ei concrete º ã

ã ã bancã ã
aleasã drept ap ispãºitor pentru tot crash ãrei 
reprezentan i sunt purta i ostentativ cu lan ºi picioare prin 
fa ãnci ºi insti
tu ii financiare scã sub valoarea infracþiunii comise ºi fãrã 
obliga ia de a recunoaºte vreun „wrongdoing”
prevenirii „consecin

thriller noir ã ºit cu ocazia 
ã

ºi ulterior tolerat, în eles º
itoare e º

posesorilor de carduri de credit din SUA, opera iunea prin care bãncile în 
crizã ilor 

ºi care opera iune, în realitate º
profitabilit

i bancari part-time ã
ºi 

ã la includerea în aceste opera iuni a unor clien i care nu 
ã cu datoriile bancare, dar care nici nu apucã sã 

conteste deciziile în instan
fiind principala sa atrac ie financiarã ª ºi cu 
sus ã a institu iilor statului (poli ã
o parte, aº ã ã fa

ã la în elegere ºi 
iertare, de cealaltã parte o cu totul altã grilã ã a societ ii: 

ionalit ii” care constã, 
dupã
tregi ºi a le filtra periodic º ã
cã i bifeazã oric
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lui „arrest and detain first, sort out the crime later”
ãr din infrac ºele din SUA sã fie legate 

de „obstruc ia traficului pietonal” (în sensul cã stai pe trotuar) º
ºi invaziv de 

ãrei posibile abateri, ilustrat de controalele abuzive ºi 
ãrile gratuite pentru nereguli în dosarele de asisten  socialã, 

„stop & frisk”, prin care un popas neinspirat pe trotuarul 
din fa

ioasã ã
Aceasta este realitatea cotidianã, atroce sau suavã în func ie de 

pozi ia de clasã
º ie º
tin ei în care aceste realit ºtiin ã ª ã 
sã depãº ã neputin ãcar cã º

Alex CISTELECAN

Postfascism ºi anticomunism. Intervenþii filosofico-politice

P ºi gãseº ã ã rãsã
este sus comuniºtii de azi sunt ori 

ºtii culturali, ori categorii de popula ie incapabile sã
fiind destina ã ãrii! Dar 

stare socialã º
ã ãsãtura 

º
volu ã ilor sui i pe 
plute în derivã spre centrele bunãstãrii, sau a etniilor ºi grupurilor sociale 
considerate neproductive ºi risipitoare ( igani, º ºetori 

º
ea analizei 

autorului Structurii psihologice a fascismului
ciet º
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prezentei antologii de eseuri ºi interviuri cu º
º

ã
: 

ã
ã de un 

stat aflat în acelaº ºi la dispozi
elegerea postfascismului necesitã o dezv

politice rãsãritene º ºte „libera

tificatã
planificatã ã ia originarã
aº ã º enie 
universalã, aratã

ã din aceastã
fãrã distan ã
sunt incapabili sã i defineascã

ie 
ii întregi prin colonizare sau prin rãzboaie 

ia orientalã la 

ºate de surparea privilegiilor 
tradi ionalizat de  

ãri publice este abandonul 
oricãrei preten º

„It’s All Over Now, Baby Blue!”.

Claudiu GAIU

Qui est Charlie? Sociologie d’une crise religieuse
Paris, Seuil, 2015

D
º

petarde ºi leº Après l’Empire sau 

CriticAtac 2015.indd   164 2/29/2016   7:33:35 PM



165Antologie 2015

Après la democratie, noul sã Je suis Charlie, 
continuã pe aceeaº ã

º º
De astã datã in dreptate 

constã ã din 11 ianuarie 2015 

ãbufnire ipocritã ã ã în 
º

ºte clasele sub idealurile republicii, 
ã

º
ã libertatea în contra egalit ii, ºi în care libertatea nu 

º

poate de corecte º ã ia ulterioarã 
ã ãr de 

ãptã
Charlie Hebdo ãsurile poli ieneº ã 
atentate (º ãl
ta ã º
suficientã ã la, în fond, 
politica europeanã generalã elor în fa a valurilor 
de refugia ã repetã doar ceea ce 

ã 

Acolo unde Todd adaugã însã º ãutarea origini
lor istorice º
ocupã ºi afundã

ãº
ta ã ã º i.e. 
francezii recent decatoliciza

ã din punct de vedere analitic: ce uneºte categoriile acestea, care 
par sã

ã
ã ºi o analizã istoricã a popula

ã, spune el, douã linii de cauzalitate profundã ºi prelungã ã, 
î ã instan ionalã 
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ã  
sau inegalitarã ã

ãr ã 
ie bizarã ã ºi teologie politicã, lui Todd 

îi rezultã cã ã
ã e destul de etanºe una 

fa  de cealaltã ºi care convie ãta
 de treabã ã 

ã egalitarã ºi care ocupã 
ei ºi zona Parisului; º  antipaticã
ã º ãr

ã la ea acasã în periferiile esticã ºi vesticã ale 
ºi practic ever 

since în politica europeanã a fost pur º ã aceastã
autoritarã ºi inegalitarã, a ieºit enervatã ii, 
în stradã

Aceasta e, aºadar, originea „religioasã ã 
ã oferitã

cãr ii, ºi al cã ã
ã

º ãrturiseºte nicã
societatea francezã ã însã
o paginã la alta ºi de dispozi ã

ã, 
ã ºi teologie politicã speculativã: datele pot fi suprainterpretate, 

ã Todd se rã ºte ºi îºi rãstoarnã 

catolicismului
abandonãrii º ãt i de 

), fie de la o paginã ºi raport geografic º
dintre cele douã ºi definit conceptual ba 
drept opozi ie º º

ãrtat al acestei crize religioase, aº
je suis Charlie! a 

º
ã de interpretare a 

º ã 
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ãr, º ã ã analizã a 
ã

inerii electorale a construc iei europene º ã
ideologiei UE

fondul real ºi substratul ascuns al noului discurs republican ºi laicist 
liberté ca inégalité a în 

ã ºi egalitarã
furat ºi discursul înstrãinat: deopotrivã prãbuºirea PCF rirea 
discursului republican, secularist de cã ã
la o supravie ºi de perversã

º ºadar, 
în acelaº
vederi, este cã aceastã ã, popularã
tinde sã vorbeascã ã ã acasã

º ã
ã 

o turã ocolitã ºi prin registrele biroului electo

care alterneazã ã dezinvolturã scurtcircuitele de cauzalitate, 
contrac ãbãr eala ºi deºirarea cauzalã
Pe de o parte, contraste tari, esen ã ã, 

ã ã 
ã libertatea º

º
ãnii pseudoºtiin

ca acolo unde, de pildã, Todd sus ã seriozitatea, din 
ã ã ºi 

cã asta, plus despãr
ia, reluatã º

cã
ã a produce 

ºi 
ã º

ã cã
ã pentru a nu ne scã

e încrezãtor în poten
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ã sã
în veritabil ã ã fondul 

PS prin educa ã a liderilor sãi: Hollande 

centrul „diferen ã”, 
ã ale so ºi 

ºi principiu al cãsãtoriilor 

Pe de altã ºi rãfuieli 
ã ã ã inutilã 

ã pretins radioactive în societatea francezã 
(cei doi factori de bazã, structura tradi ionalã ã º
despãr irii de religie), efort care ar trebui sã
tã ºi totodatã obiectivitatea 
ei (prin abunden ºi statisticilor electorale), dacã 

ã ºi nu de cele de 
ª ã aceeaºi distribu ie rigidã º ã 

a celor douã e voteazã
ºtigã la même chose, dupã Todd), sau 

ºtigã în votul negativ dat constitu iei UE 

º ºte concluzia ºi 
con inutul, e cazul sã º ºi sã decretã ã ã ã, 
e greu, dacã ã ai dreptate for the wrong reasons. Cãci la ce 
asistã ã nu la un slippery slope
frecvent la diverºi intelectuali º ã ã 
dacã ã ºi în 
rã
ºi de la noi (vezi doar arcul de reac at trasat de 
evolu ia politicã i

ã ie 
ã

º ã
ãcar autentic º ã º ã trebuie, sã 

decretã ã ºi cã
ur ã, reasons catch up with you ie grosier pozitivistã, 

CriticAtac 2015.indd   168 2/29/2016   7:33:35 PM



169Antologie 2015

ie idealistã (Aufhebung ºtinãrii franceze) ºi 
tabele statistice nu po i ob ine, în ciuda inten iilor drãgu
la fel de reac

Alex CISTELECAN 

A fi evreu dupã Holocaust

A fi evreu dupã ã a fi un fel 

ºi nega ia interioarã
ã ialitatea identit ii 

particulare º ã prin deturul necesar al 
ºi represiunilor periodice, cã

ãrii nega iei 
ãtãcire a spiritului european coin

cide, sau cel pu in face posibilã, regãsirea voca
Pe fast-forward, paº ã ã ã 

sunt aceº iune regretabilã a Istoriei 
ã º

ã
deopotrivã Acelaºi ºi Altul, conºtiin a evreiascã este conºtiin a neferi
citã ã ºi pretutindeni þesutul 
conjunctiv 
[e datoratã] acelei for ºi cu o ineluctabilã 

ã ºcãri spre realizarea 
ãznesc sã ã 

º
º ã ãbuº ã 

ã, o erã ºat 
ã tragedie universalã care a 

fost ºi va rã Shoah”
con ã dialecticã
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istoria rã parousia 
º iunii cãtre propriile înãl

e, intelectual de o erudi ie 
înfiorãtoare º ã ã cartea de fa

ia 
generalã, abstractã ia spontanã ºi ne
condi ionatã ii pe care cãrticica 
de fa  o etaleazã prezint

ãrã ocoliº
º in în ce ne priveºte, nu trebuie 

neapãrat sã ã neagrã ã ºi douã aspecte 
ã

rã ã dialecticã ready made 
înscrisã ã reuºeºte, poate fãrã sã º

ii, sã ã
lul la un sens transcendental însuºi Holocaustul pe care ar trebui sã

ãtor astfel, aflã ã 
ã, ºi ã de dinainte trasatã, fãrã 

nicio surprizã ã, dacã ã
ã, solu ia finalã nazistã este un fel 

ã ºi neagã 
nega ºi pentru a 
se elibera cãtre destinul sã

º a ca sã ãzi 
trãi în utopia realizatã

inutã în 1997, tãcerea cvasitotalã 
în ce priveº ã
Pierdut în considera ãcrã

º ã 
ã ã

eles cã evreitatea este, prin esen a sa, 
ã cu proiectul unui stat na

ã renun ãieri, 
fiindcã ã, evreii o poartã pretutindeni 

ãtea scris: «Sã ã 
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º IDF

potrivit cãruia, totuºi, identitatea evreiascã ine doar 
prin tradi ie ºi rugã e 
sociale capabile de ripostã º

ãrã îndoialã, unul 
º ã 

ã

nici securitatea, nici via a evreilor din interiorul frontierelor Israelului nu 
ºi nici prin 

credin
de for ã eficientã in, prea 

ã cã
ã ã ã ã ã de 

dialecticã negativã º ã sensul fãrã a conduce 
la vreo reconciliere, cã º
liniº ã ã cu regresul social º ºi cã, 

ã a fi evreu dupã
ã fãrã ã a fi evreu dupã naqba

Strãlucitul filosof º
pã º ã

Alex CISTELECAN

în dialog cu 
În viaþã sunt lucruri care nu se fac. ªi care totuºi se fac…

D ã
copilãriei ºi tinere ã 

, privind cu precã
rilor ºi a evreilor în cadrul PMR

datoritã ile 
ãtre Ungaria, evadeazã, lucrea

zã ã de baterii la Budapesta, este arestat din nou de autorit ile 
ungare º ã ã, evadeazã zile înainte 

ã
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popula iei evreieºti din zonã, inclusiv pãrin ii sã ºesc gaza i în lagãrele 
ãr

ã a cotidianã ºi 
evreilor în Ardealul de Nord în perioada interbelicã, dar ºi interac iunea 
lor dupã ºi în 
Ungaria dupã ã aproape 20% din popula ia 
oraº ã ã

iei º ã în la
gãre º ºti, ci º
º

ãda dupã de
i de credin ã cã evreii sigur posedã bani ºi 

ã ºi Satu 
º

deporta ã
la ia localã º ºi activ, fie 
indirect, prin indiferen º
º ã

Ceea ce reiese cu precã
unea generalizatã ce a caracterizat rela ã ã 

ã pe evrei º
ia devenitã clasicã ºi na

ã
ã º ã 

ã ã ã 
ãrii ieº i 

violen e, inclusiv asupra popula ã ã 
ãtre trupele naziste aduce un nou val 

de violen e º
sovietice în Ardeal, fapt ce conduce, evident, la noi valuri de violen e 

ãtã
ãt acestei 

ãrii, ci doar îi dã o nouã ã institu ionalã ºi 
evreii ocupã º
reprezenta i din partid în baza unor 
evidente criterii etnice º ionaliste º ale 

º ºi 
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ãr ii este acela cã prin traiectoria bio
graficã
ce astã ã ºcã

º
ciuda diferen elor inerente pe care le subliniazã
diferen ã º ºi 

ã ã ºi cultivatã 
ã iu a dispã º

sunt oraº ºti de grani º
ã

Valurile de na º
º

tranzi ã ã 

Din pã ºte coeren a, în principal datoritã fap
tului cã

º
iile sunt inevitabile, la fel º

ã a 
ã pe alocuri cu 

caracterul universal pe care vrea sã
ãu nu se potriveºte nuan

de altã parte însã º ã esen
ãsã

º i º

Introducerea scrisã ãritã
pentru cã este preluatã din altã

ãr ii de fa
ã, 

in cunoscutã

Florin POENARU
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ºi 
Modernitatea româneascã

V earcã sã rãspundã ã ã 
º ºi (în principal) 

ã
ii º ã astã

PIB, productivitatea agricolã 
ºi industrialã) º

ã
A doua parte încearcã sã ie a acestei înapoieri, a cau

ã ã
ii istorice, geografice º ã 

parte, deºi acoperã o arie intelectualã vastã, are substan a unor note de 

subdezvoltãrii ºi dependen ii sunt 

º i 
i cu aceaº ã ºi 

cele din ºcoala world-system theory ionate în trecere rapidã
ãri, 

ci de a introduce propria lor teorie: o variantã ã de neoinsti
tu ã 
în ºtiin ele politice privind tranzi ã

ã a 
ã ã este valabilã

gur, pentru cine acceptã ã 
cine citeºte cartea nu poate scãpa de senza ia cã acelaº
putut fi fã ãr ii reprezintã 

ia actualã
aflã º

ã o întreagã literaturã criticã la adresa neoinstitu
deci nu va fi locul pentru aº ã observa ã 
totuºi ridicatã
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teoriei dezvoltate de autori este aceea cã ã 
ie în care nu au fost adoptate institu

tip vestic; specific a fost faptul cã aceste institu ii, odatã adoptate, au fost 

de grup, golind astfel institu iile de sens º
subdezvoltare º ionalã oficialã
înlocuitã de una practicã ã), între cele douã

ãrii fa  
ã aceastã ordine infor

ã ã
UE dupã

ã ã desigur elitele politice ºi econo
i ai istoriei, de parcã aceºtia ar ac

interiorul grani elor na a lor 
ãcar acest aspect nu este principala 

ã cu aceastã ã ie istoricã ã nu este 
ie, ci o proiec ie abstractã ã

ideal (abstract ºi anistoric) de ordine institu ionalã ã, care doar 

ºi succesul vestic, este absolut sigur cã
perfec ia eºecului institu ional 
va fi perpetuã, în condi iile în care insitu
iar voin ã ºi în orice caz îndoielnicã
Astfel, Vlãsceanu º ã
º
rã ã ºi nu 

ã ã ã ºi coruptã), totul ar fi 
ii 

ã

Florin POENARU
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Pentru a înþelege lumea. O introducere în analiza sistemelor-lume

U ã sã scrie º
socialã pornitã Sistemul-lume 

modern ã ºi

aceastã filosofie istoricã º
ºeºte sã se în

cropeascã: un (ne)loc al crizei continue ºi al rã
 al cercetã ã 

azi, redactat de capul acestui curent de istorie totalã ia discu
tatã area specializãrii disciplinelor universitare, care 
traduc o artificialã ºi social, din 

ã 
ia fiecãrui stat, din critica etapizã

ii seco
ã de doxa ã ce reduce 

prezentul la douã º
douã ã º

ii, cealaltã caricatura 

Pentru relecturi ºi confruntã ii, tra
ducãtorul a pregã

Claudiu GAIU

Revoluþia sfinþilor. Un studiu despre originea politicii radicale

evolu ã ã ã surpatã de analiza 
istoricã ii, care ne aratã cã ãrilor 
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ã
apropia i º

Studiu clasic asupra politicii puritane ºi al universului ideatic ºi 
ã

ºi sfinþii calviniºti ionarii iacobini ºi bolºevici ar reproduce prin 
gravitatea ºi autocontrolul lor aceastã ã  revolu ionarã 

ã
ã ºnuit cu opozi

ã în purtarea ºi vorbirea sa pe curteanul de la Versailles, 
ºi func Kleinbürger al cancelariilor sau universit ilor, 
dispre ã francofonã

ºtiin ãcã
ãteºte apari

º
ãrã ºi pe 

cãpãtuialã ºi au introdus un spirit egalitar ºi 
ºi în politicã, în scopul instalã

i sacre cu aºteptã ãile 
bã ºi teologiei pentru a bate 
terenurile în elenite ale predica

ãzboiului, care din luptã 
interioarã ã ã, testatã

ã
º

ia între „victoriile 
providen ºi bãtã ã” purtatã 
de trupele revolu
naº ã iei rolul 
disciplinei ºi coerci ºii în 1919 ºi a victoriilor 

ã
ã a Revoluþiei sfinþilor e un tur de virtuozitate 

a traducãtorului, care redã ã a 
ã

totalitarã º
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A Godly Form of Household Government ã 
în leagãn este în acelaº ãrãtnic ºi plin de afecte; º ã 
trupul sã ã ºi e cu totul înclinat spre rãu 

ã aceastã ãsatã sã creascã ãtura ºi va arde 
ã ã i º

prin naºtere, ci prin educa ãrin ii trebuie sã fie 
precau i º ã ºi 
tãios pe copiii lor pentru vorbe º

Claudiu GAIU

Inverting the Pyramid. The History of Football Tactics

ã ã, 

ã de fapt aºa ceva: 
aici, isprã ã
destine na ia spontanã
ºi evolu ii civiliza ºi uºurin a cu care pasele ºi driblingurile 

ã
barbariei sau indecºi ai spiritului protestant te fac sã

ã
putea face direct Culturã ã variantã, ilustratã

sport, nefiind totuº ã ã 
ã ã

care genereazã ã ã ºi îº ã
ca rezultat al inova ºi le provoacã acest 

ã ã ã ci
ã pentru TRU

ã TRU ã
ºi ratãrile ricoºeazã

ã
relevan a socialã ã a 
cu care autorul zãboveº nd sã
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ii par iale de articulare a tensi
vs ie, tacticã vs 

vs ã ºi 
ã

cã there’s plenty of drama in the structure ºi cã

Alex CISTELECAN

Liberty & Property. A Social History of Western Political Thought 
from Renaissance to Enlightenment

„F or all its dangers, Enlightenment universalism has provided a theoreti-
cal underpinning for emancipatory projects much more effective than 

anything postmodernists have been able to devise” ã lecturã a 

cra
º º

ã teoreticã necesarã în confruntãrile ideologice actuale, în care 
ºi dezabstractizat, 

ãrile obiective, varia iile locale ºi interesele 
ãrii sale, ºi (par ial) reabilitat, pe de altã 

ã, în continuare preferabil 
alternativelor aflate azi la ofertã

Alex CISTELECAN

Originea capitalismului. O perspectivã mai largã,  

C º ºi 
º

º ºi care au fost condi iile necesare 
ºi suficiente pentru ca acesta sã aparã
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º teva dintre întrebã
încearcã sã rãspundã Originea capitalismului, 

ãrut recent la editura Tact; o sarcinã ºoarã, din 
ãri pot pã º

º
ºi prea redundante pentru a încerca orice fel de rãspuns, dincolo de 

lnite deopotrivã în literatura de specialitate ºi în 
spa ã îºi propune sã deconstruiascã aceste 

ã ã nici pe 
departe pe o abordare revolu ionarã, ci, din contrã, pe o reîntoarcere la 

ã 
cu o reevaluare scrupuloasã
eventuale slã ã
fapt cã ºeºte sã punã

t se poate de clar ºi în acelaº

cititorul nu e for at sã o facã
Originea capitalismului este de fapt o sintezã

cetã ºi 
puncteazã ºi care sunt 
discutate pe larg în prefa a Veronicã ã ie 

ã ã, dupã ia 
Despre marxismul analitic ºi marxismul politic, apãrutã

ã
iile de proprietate”, înaintea oricãrui alt 

ã de a 
ionale, ci este pus la lucru în 

nd 
cu anii 1950 ºi p nã ã
sofisticate º º ºi a iscat 

º ã ã, clasicã at t 
pentru tradi ã, c t º ºtiin ele soci

ãsi în Originea capitalismului ã 
trecere în revistã a acestor dezbateri, dublatã, în prefa a traducãtoarei, 

ialã ãr ii o 
iei la care se raliazã

ã c
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poate de precis în Anglia ruralã º
e foarte specifice au dus la generalizarea 

unei dependen e de pia , deopotrivã în r ndul producãtorilor direc i 
ºi a apropriatorilor surplusului produs de aceº
foarte pu iile 

Originea capitalismului oferã
lentã ã ºind totodatã sã 
punã ãrii o serie de aspecte esen iale ale societ ii 

ãsurã ã
fãcutã ã

ãscut la oraº, ci la arã
ialã a dezvoltã

ia industrialã ãrã printre 
cauzele naº  a stabilirii unor 
raporturi de proprietate capitaliste în agricultura englezã; capitalistul ºi 

ã
ãrii nu pot fi identificate cu (sau 

ngã toate acestea, cartea 
prezintã ia de g ã: 

ii care func ioneazã t pentru 
producãtori, c t º º
necesit i fa ial; astfel ia naºte

ã ie specificã º
care deosebeº ia 

ã ºi personalã ã instituite, aceste rela ii produc 
ã istoricã particularã, deopotrivã ã ºi contradictorie, 

progresistã ºi distructivã, acapar nd ºi produc
 º

ã însã cliº º
nuit aceste observa ã

scop, ea nu se bazeazã ie, ci pe interpre
tãri istorice factuale; critica nu rezultã iu scolastic (sã 

º ã 
ã ã
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ºi sociologic, din 
ã, de fapt, de la nevoia de stabilire a ceea ce 

ºtiin ii”: 
ãrii istorice propusã ºte de la 

ã
cotidian al ranilor, arendaºilor ºi seniorilor proprietari de pã nt din 
Anglia ruralã, trec ãri 

º
ia nu are însã ºte 

presupuse înclina
cã  sau troc, ºi nici cu obiºnuitele stereotipuri despre „cultura” 

ã identificarea unor structuri sociale 
i.e. ã fie angre

na ranii, arendaºii º
ã ºtere contingentã a unei 

necesit i fãrã ªi în aceastã privin
c º

Dincolo de toate aceste detalii, Originea capitalismului contribuie la o 
literaturã care în spa ã neobiº
criticã

ã º
t de analiza istoriei îndepãrtate, c

ales de cea a realit a 
cã ãtor de relevantã nu doar 
în virtutea principiului general al criticii naturalizãrii ºi dezistoricizãrii  
unor rela º
totale a universitarilor º ã n 
principala resursã a publicului interesat de analiza criticã a societ ii 

ã ãr 
ã, at t prin claritate, c t ºi prin disponibilitatea de a face 

(º ã ãsurã generate, în 

Ştefan GUGA
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ºi (coordonatori)
Sociologia româneascã: 1900-2010. O istorie socialã

V ã o istorie sinteticã ºti, fiind un 
itã de un CD pe care 

se aflã ã cu biografiile 
ã

ã iei) º
istoriei ºi produc ã ºi fazã, ei oferã 
o caracterizare succintã a principalelor direc ii º

ºi o bibliografie orientativã
parte a cãr ii furnizeazã ã a produc iei sociologice, pre

ã ã o introducere utilã pentru un student la 
sociologie, dar ºi un punct de pornire pentru cercetãtorii interesa i de 

ã ã
ãri 

ãr i º ã produc ia sociologicã 
ã ã literaturã a fost produsã dupã 1989 

ã ii ºtiin ie, 
ã ã

anualã), iar în perioada anterioarã
alã ã ie a fost concentratã 

º ºi 
º

ºti este una de datã foarte recentã, un adevãrat produs al tranzi iei, 
ã, aº ã ia în sine a fost o 

ã foarte pu in investigatã
Caracterizarea istoricã ã ã 

se observã o preferin  netã pentru sociologia interbelicã a ºcolii Gusti, 
consideratã ia despre 

ã prezintã ºi 
încercã ã 
tensiunea inerentã
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fun ºtiin ã ºi ºtiin a sociologicã relansatã care pãrea 
ã infuzatã

încercã ã 
ã ã este ºi observa

licen ia ã ºi 
ºi istoriei) 

ºi refugierea ulterioarã a acestora în teorie º  
ã evidentã 

ã cã
ã a fost una gustianã ºi occidentalã

Tranzi ia, care, aº ã ãrii 
ãti

scurte perioade ini iale în care aceº i sã participe la 
ii ieº

relevan a lor publicã a dispã ãsurã iona
ã a perioadei rã ã proiectatã, 

dar sociologii nu participã
prezintã o agendã de 10 puncte pentru o sociologie a viitorului, prin care 
autorii sperã cã

ã ã: sociologia 
ã

ã o 

ºcoalã
º º

ã ãrii 
ãr i, doar 0,1% din 

produc ia sociologicã ãrãcie ºi doar 0,8% 
de politici sociale, în condi iile în care peste 80% din popula ie trãia în 
condi ã
deº ã sã radiografieze ºi sã contribuie activ la construirea 
societ

ã fie societatea, nu se preocupau 
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ã ã sociologii 
ii, nu au putut observa caracterul capitalist al 

industrializãrii ºi urbanizã ºi structura de clasã pe 
care o avea societatea aflatã

º ã
Tranzi ia, în ciuda produc iei abundente, a reprezentat o º

fugã ia sociologicã de dupã 1989 se 
ocupã de studiul tranzi ãri au ca obiect socialis

ãt prãbuºit (terenul a fost lãsat astfel liber pentru intelectualii 
ºti º ã 

ºtepta ºi visa, nu face deloc parte din preocupã
º ãri sociologice pe acest subiect 

ã º
de lucrã ã cã sociologia localã nu doar a fugit 
de prezent, dar º

ã situa
ã

Florin POENARU

ºi 
From Myth to Symptom. The Case of Kosovo

A º con ºi 
ã ã 

e: cã ne scuteºte cu totul de istorie º
Specificul istoric º ã ºte puncte 
de intersec

ã

ºi aºa ceva: alã
ã cu care Ce vrea Europa? Uniunea 

ºi necazurile cu ea, apã
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ã ºi 
ãr autor/cercetãtor, odatã ivitã ºansa unicã de a 

ieº ã , 
nu gãseºte altã solu ã ã la indistinc ie 

º ã 
la idiosincraziile ºi incoeren ã ã ã 
pare cel pu in sã func

Alex CISTELECAN

CriticAtac 2015.indd   186 2/29/2016   7:33:37 PM



Cuprins

Cuvânt-înainte (Redacţia CriticAtac) 5 
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