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Editorial

Emergenţa Orientului
Paul Cernat
Cuvinte cheie: elite intelectuale, Orient, Occident, tiermondism,
lume multipolară

Prinse, bovaric, în orbita visului oc‑
cidental, de pe la Dinicu Golescu (via
Cioran) încoace, elitele intelectuale
româneşti nu au avut, din varii motive,
prea mulţi avocaţi convingători ai Ori‑
entului. Stigmatizat prin asocierea cu
năvălirile otomane şi „turcirea” mora‑
vurilor, cu subdezvoltarea economică
şi civilizaţională care ne‑a „întârziat”
intrarea în Istorie, cu etnocraţia orto‑
doxistă a lui Nichifor Crainic, Nae Io‑
nescu &Co sau cu „lumina venită de
la Răsărit” după 1944 şi tiermondis‑
mul ceauşist, acesta a avut, aşa‑zi‑
când, o presă proastă. Excepţiile – de
la Nicolae Milescu Spătarul şi Dimitrie
Cantemir la Eminescu, Iorga, Sado‑
veanu, Lucian Blaga şi Mircea Eliade
– au fost ele însele suficient de con‑
troversate politic, în ciuda prestigiului
cultural, pentru a schimba ceva din
această imagine. Lucrări sistematice
despre raporturile noastre cu Orientul
sau Balcanii sunt deprimant de puţi‑
ne (pe lîngă studiile mai vechi ale lui

Şăineanu, Iorga, Eliade, pot fi citate,
eventual, unele cărţi mai noi ale lui Mir‑
cea Muthu şi Mircea Anghelescu). Am
avut, avem încă, un comerţ prost sau,
în cel mai bun caz, deficitar cu Orien‑
tul din noi, deşi ne mândrim adesea
cu statutul geo‑cultural de „punte între
Orient şi Occident”. Orientul rămâne,
de fapt, refulatul nostru tradiţional, ca
şi balcanismul, iar percepţia asupra
sa ţine, cel mai adesea, de „orienta‑
lismul” deconstruit de Edward Said şi
de autodenigrarea balcanică analiza‑
tă de Maria Todorova. Ne e ruşine cu
„Orientul”, „balcanitatea” şi chiar cu
„Sudul” identităţii autohtone aşa cum
ne e ruşine cu „ruralitatea tradiţională”
care, nu‑i aşa, ne împiedică să ieşim
în lumea „mare, să ne „civilizăm” şi,
fireşte, să ne „occidentalizăm”, să ie‑
şim din „primitivism” şi „provincialism”.
Frumoasă logică de tip autocolonial şi
posttraumatic, o logică primită de‑a
gata pe care nici măcar nu ne‑am în‑
vrednicit s‑o relativizăm critic şi s‑o
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binevenit export de civilizaţie, dinco‑
lo de inevitabila exterminare a unor
populaţii primitive care n‑au înţeles
mersul istoriei (pagube colaterale…)
şi, ghinion, n‑au apucat să benefi‑
cieze de implementarea Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului. Sun‑
tem, s‑ar zice, condamnaţi să gân‑
dim astfel de penuria subistorică pe
care ne‑a adus‑o, de două mii de ani,
condiţia ingrată de „ţară de frontieră
a Europei” şi de periferie disputată a
marilor puteri. Căci, dacă Occidentul
e undeva departe, sus, Orientul este,
ca şi duşmanii, lângă noi, un blestem
al locului de care nu putem scăpa. Nu
ne‑a terorizat şi umilit, oare, îndea‑
juns Ceauşescu, în crunţii ani ’80, cu
tiermondismul său băţos? Ba bine că
nu. (Uităm, bineînţeles, prea uşor de
anii `60‑‘70, ani ai diplomaţiei tous
azimuts şi ai „convergenţei sisteme‑
lor”, când muncitorii români lucrau cu
sutele de mii în industria petrolieră a
Indiei, Ţărilor Arabe şi Africii; uităm,
apoi, că după 2000 nu Nordul „civili‑
zat”, auster şi rece, ci Sudul medite‑
raneean şi‑a deschis porţile pentru
muncitorii români). Mai nou, diverşi bi‑
nevoitori se plâng că România e (vai!)
„altfel”, că nu ne „integrăm” mai repe‑
de şi mai deplin în Statele Unite ale
Europei, că nu optăm o dată pentru
totdeauna ferm şi unidirecţional pen‑
tru direcţia Vest, că şovăim şi am vrea
să jucăm „la toate capetele”. Numai
că a mai gândi astfel într‑o lume mul‑

deconstruim, deşi anglo‑americaniş‑
tii noştri au fost bine „colonizaţi”, în
ultimele decenii, cu teorii postcolo‑
niale importate de peste Ocean. Nu‑
mai că, în goana după burse şi alte
călătorii academice, le‑au aplicat, de
obicei, altora, care nu aveau nevoie
de asemenea servicii. Au existat, ici şi
colo, în ultimii ani tentative timide de
analiză a „colonizării” sovietice – nu,
Doamne fereşte, şi a celei occidenta‑
lizante: lucrări de referinţă ale anilor
‘70 precum Social Change in a Peri‑
pheral Society. The Creation of a Ba‑
lkan Colony a lui Daniel Chirot n‑au
avut recepţia meritată, iar opiniile in‑
terbelice ale unor B. Fundoianu, Petre
Pandrea, Mircea Vulcănescu, Mircea
Eliade ş.a. despre caracterul de „co‑
lonie” occidentală al culturii române
smulg, în cel mai bun caz, zâmbete
condescendente sau ricanări corecte
politic. Poate şi întrucât, spre deose‑
bire de lumina solară, fondurile nu vin
de la Răsărit, iar formele fără fond nu
se pot dispensa de fonduri.
Bref, pentru mulţi dintre noi, Occi‑
dentul înseamnă încă, de fapt, salva‑
rea, iar cei ce îndrăznesc să pună alt
fel problema sunt suspectaţi că sunt
agenţi bolşevici ai Moscovei, avocaţi
ai înapoierii ori autohtonişti pericu‑
loşi... Cruciadele au fost, în realitate,
binefaceri eliberatoare ale Sfântului
Mormânt ocupat de păgâni, nu un
Jihad „universalist‑creştin” în goană
după resurse, imperiile coloniale – un
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tă” s‑a dovedit a nu fi nici singura, nici
cea mai compatibilă cu „spiritul capi‑
talismului”, iar hibridizarea cultural‑ci‑
vilizaţională şi tehnologică pe care
procesul de globalizare a generat‑o a
condus, finalmente, la un fel de vam‑
pirizare prin transfer a Occidentului
„vlăguit” de către Orientul „emergent”,
cu efecte dificil de estimat pe termen
mediu şi lung.
Pentru că tot se poartă, în România
de azi, reevaluările, aş adăuga la rân‑
du‑mi că o reevaluare a rolului, imagi‑
nii şi ponderii Orientului (Orienturilor)
în istoria şi în cultura românească de‑
vine urgentă şi indispensabilă. Cum
vor reuşi oare elitele noastre să asu‑
me această provocare a prezentului
şi, mai mult ca sigur, a viitorului?

tipolară, cu o Uniune Europeană epu‑
izată economic şi cultural, dramatic
scindată între Nord‑Vest şi Sud‑Est,
cu puteri asiatice şi latino‑america‑
ne emergente, indică provincialism,
incultură geo‑politică şi o crasă lipsă
de pragmatism pentru o ţară cu da‑
tele culturale şi poziţia geo‑strategi‑
că a României. Exemplul de succes
al Turciei, care şi‑a jucat şi îşi joacă
bine rolul pe care n‑am fost apţi să ni‑l
asumăm, ar trebui să ne dea serios
de gândit. Maniheismul opoziţiei între
occidentalişti şi autohtonişti şi‑a atins
limitele, tot mai vizibil după integra‑
rea euroatlantică din 2003‑2007. S‑ar
zice că predicţiile lui Mircea Eliade
s‑au împlinit: noul Centru al lumii (re)
devine bătrâna Asie, „etica protestan‑
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Privire
către Orient

Dincolo de Mare
Eugen Uricaru
Cuvinte cheie: Asia Centrală, Uniunea Europeană, resurse energetice,
Marea Neagră, parteneriat economic

Fiind o țară situată într‑un punct
strategic al drumurilor comerciale din‑
tre spațiul economic european și zo‑
nele de resurse energetice și nu doar
energetice din Asia Centrală, cel puțin
la un nivel de discuție teoretică, Ro‑
mânia ar trebui să se implice în mod
serios în fructificarea acestui avantaj
geo‑strategic. Trei, cel puțin, sunt sta‑
tele care ar trebui să reprezinte, pen‑
tru politica de construire a unui sistem
de cointeresare economică, obiectivul
predilect pe termen mediu si scurt –
Azerbaidjan, Kazahstan și Turkme‑
nistan. Acestora se adaugă, desigur,
Turcia, dar relațiile cu această țară
sunt deja într‑o fază de dezvoltare
vizibilă, cu rezultate importante pen‑
tru stabilitatea economică, politică și
militară a zonei. Înainte de a privi mai
îndeaproape perspectiva economică
a acestor relații și mai cu seamă, inte‑
rese, este necesar să facem o scurtă
trecere în revistă a specificului politic
al zonei care ne interesează în aceas‑
tă încercare.

Desigur, pentru România, din
punct de vedere politic și militar, Tur‑
cia este țara cheie a zonei, dar și pri‑
mul partener ținînd cont de situația
geo – strategică a acestui stat, prin
care el deține controlul comunicațiilor
comerciale, al transportului prin con‑
ducte al resurselor de gaz și petrol din
Est către Vest, ea însăși fiind o impor‑
tantă piață de desfacere a produselor
industriale europene, dar și un im‑
portant furnizor de produse agro‑ali‑
mentare cât și al celor specifice in‑
dustriei ușoare. Tot Turcia este un
important furnizor de servicii turistice,
dar și deținătoarea facilităților pentru
comerțul maritim pentru Marea Nea‑
gră, porturi importante, dar și contro‑
lul Strâmtorilor. Turcia deține recordul
creșterii economice din Europa, pes‑
te 9% înaintea crizei, păstrându‑se
pe aceeași poziție fruntașă în anii ce
au urmat, 2010, 2011. Fiind de prea
multă vreme un candidat fără succes
la Uniunea Europeană, Turcia a înce‑
put aplicarea unei noi strategii privind

11

ca la următoarele alegeri, anticipate,
fostul Refah să devină Ak Parti și să
câştige în mod inechivoc majoritatea
parlamentară. O politică pragmatică a
dus la o creștere economică, la un rol
activ al Turciei în zona Orientului Apro‑
piat, la consolidarea autorității interne
și externe a statului. Problema kurdă,
prin măsuri energice și compromisuri
inteligente, a devenit o chestiune de
importanță minoră și locală, fapt ce
i‑a obligat pe militanții armați să facă
pasul decisiv de renunțare la violență,
în luna mai 2012 unitățile armate ale
acestora părăsind oficial teritoriul
Turciei, ceea ce permite o mai mare
garantare a transportului petrolier din‑
spre Marea Caspică spre Mediterana
și Marea Neagră. Cu toate că situația
din Siria, relațiile instabile cu Israelul,
prezența kurdă din nordul Irakului pot
induce perturbări în garantarea de că‑
tre Turcia a fluxului de produse ener‑
getice Est –Vest, pe termen previzibil,
această țară devine principalul, dacă
nu unicul, actor al unei politici regio‑
nale cu implicații intercontinentale de
controlare și distribuire a resurselor
de hidrocarburi. Turcia devine, pe
zi ce trece, unul dintre cei trei mari
participanți la piața energetică din
Eurasia, alături de Rusia și Arabia Sa‑
udită. Resursele politico – economice
ale Turciei sunt vizibil mai mari decât
ale celorlalți doi actanți. Asta, cu toate
că Turcia nu deține, propriu‑zis aces‑
te resurse. În schimb Turcia deține,

viitorul său politic și economic, cău‑
tând noi soluții economice și nu doar.
Rămânând în continuare cel mai im‑
portant aliat al Statelor Unite în zonă,
un membru de mare importanță al
NATO, Turcia a făcut pași decisivi în
construirea unui scenariu de expan‑
siune economică și construire a unui
sistem de alianțe regionale în care
joacă primul rol, îndreptându‑și privi‑
rea spre Asia Centrală. Este o reluare
modernă a vechiului proiect al lui En‑
ver Pașa? Sfârșitul Imperiului Otoman
a pus, printre altele, problema vocației
noului stat național turc, Enver Pașa
fiind ideatorul unei expansiuni către
Est, reunind așa sub steagul național
popoarele (și teritoriile) turcice al că‑
ror spațiu geografic atinge granițele
Chinei. Aventura sa s‑a terminat re‑
pede și tragic, dar ideea privirii spre
Asia Centrală a supraviețuit, fiind
mereu o ieșire alternativă în diferite‑
le situații de criză ale Turciei în ceea
ce privește rolul său european sau
chiar în criza identitară, religioasă
și culturală. După câștigarea puterii
politice de către Partidul Refah, un
partid islamist moderat, armata, fo‑
losind o prevedere constituțională, a
intervenit anulând rezultatul alegeri‑
lor. Era un gest ultim în favoarea apă‑
rării tradițiilor kemaliste, a principiilor
laicității și a rolului armatei în sistemul
republican turc, născut din Revoluția
condusă de Mustafa Kemal și compa‑
nionii săi. Un artificiu legal a permis
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de embargo militar şi economic, în‑
fruntând o forță armată care beneficia
de experți și participare directă stră‑
ină. Astăzi Azerbaidjanul se găsește
pe primul loc dintre statele CSI şi pe
locul 55 dintre cele 142 state ale lumii
în clasamentul dezvoltării elaborat de
Forumul Economic Mondial. Această
țară caucaziană de limbă turcă, dar
cu tradiții istorice și culturale destul
de diferite de cele ale Turciei este
pentru România un partener perfect
ținând cont de interesele complemen‑
tare ale celor două economii, dar și
de condițiile obiective de poziționare
în dialog. Nu întâmplător relațiile eco‑
nomice, politice și culturale au cunos‑
cut un ritm accelerat ajungându‑se,
în sfârșit, la concretizarea a două
proiecte strategice care vor lega cele
două țări într‑un sistem de transport
al energiei de importanță fără prece‑
dent. Este vorba de proiectul euro‑
pean Nabucco, dar, mai cu seamă,
de un proiect bilateral AGRI care, cu
participarea Georgiei, va fi un motor
autonom al dezvoltării economice a
statelor participante. Este primul pas
de transformare a Mării Negre într‑un
spațiu de interes economic pentru ri‑
veranii de a doua categorie, cum sunt
România și Georgia. Desigur, resur‑
sele de garantare a siguranței depind
în primul rând de instaurarea unei
zone de echilibru militar și de rezolva‑
re a conflictelor înghețate, deci de o
atitudine pozitivă, constructivă în pri‑

după cum spuneam, o poziție cheie
geo‑strategică și o știință a punerii
acesteia în valoare. Mai deține și o
ideologie eficace, capabilă să pună în
valoare resursele umane nu doar ale
sale, ci și ale altor zone învecinate, în
care este capabilă să‑și genereze un
climat favorabil. Proiectul creării unei
uniuni politice și economice pan‑turci‑
ce a fost anunțat cât se poate de ofici‑
al la o reuniune ce a avut loc la Baku,
în urmă cu câțiva ani, unde au parti‑
cipat premierul Erdogan, președintele
azer Ilhan Aliev cât și președintele
Republicii Turce a Ciprului. Premi‑
erul turc a anunțat semnarea mai
multor acorduri cu Azerbaidjanul ca
primi pași concreți în vederea făuri‑
rii acestei alianțe strategice, decla‑
rând – suntem 7 state în care vorbim
aceeași limbă! Alianța pan‑turcică are
un fundament economic de necontes‑
tat – uriașele resurse energetice, mi‑
nerale și agrare pe care aceste state
le dețin. Dacă ar fi să luăm exemplul
dezvoltării economiei azere trebuie
să constatăm că tânărul „tigru cau‑
cazian”, în ciuda problemelor apărute
din pricina războiului pierdut cu Arme‑
nia, a reușit ca din 1996 pînă în 2011
să‑și tripleze P.I.B. ajungând astfel la
impresionanta cifră de 63 de miliar‑
de de dolari. Este vorba de o națiune
ex‑sovietică, numărând 8 milioane de
locuitori, care a suferit uriașe pierderi
economice și umane într‑un conflict
militar în care s‑a găsit într‑o situație
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nomic la dimensiuni europene. De
bine, de rău, stabilitatea politică este
garantată nu atât de conducerea sta‑
tului exercitată autoritar, ci de puteri
internaționale interesate în păstrarea
unui status quo din cauza volatilității
zonei învecinate – Afganistan și zo‑
nele multietnice din fostele republici
sovietice care încă nu au rezolvat
complicata situație a arbitrariului ad‑
ministrativ moștenit de la U.R.S.S.
Turkmenistanul are nevoie de sprijin
pentru modernizare, pentru diversifi‑
carea economiei, dar mai cu seamă
pentru a depăși marile probleme so‑
ciale, agravate de caracterul ostil al
geografiei sale. O șansă bună pen‑
tru un partener est european, cum
este România, un partener capabil să
înțeleagă și să dialogheze construc‑
tiv cu Turkmenistanul, depășind așa
complicatele probleme de mentalitate
colectivă, de orgoliu statal și național,
de dezvoltare civilizațională. Marile
puteri nu sunt atente la amănunte,
puterile mici construiesc din amănun‑
te.Turkmenistanul este noul Eldorado
al secolului al XXI –lea cu deosebirea
că de data aceasta se știe exact unde
se află. Singura problemă este aceea
a exploatării și mai cu seamă a trans‑
portului rentabil, având în vedere că
între consumatori și ofertant se află
două mări și o mulțime de probleme
logistice locale.
Al treilea stat amintit este Kaza‑
hstanul, deja o mare putere econo‑

mul rând, din partea Rusiei, dar și a
Ucrainei. Această atitudine nu poate fi
așteptată să vină de la sine, este ne‑
voie de un mecanism de cointeresare
a acestora în avantajele generate de
cooperarea Est – Vest, chiar și la ni‑
vel regional. Nu este un lucru ușor și
mai cu seamă nu există, probabil, o
posibilitate directă de oferire a aces‑
tei cointeresări, dar pot fi găsite soluții
indirecte, de exemplu un parteneriat
economic și comercial, de amploare,
cu acești vecini, bazat pe dezvoltarea
capacităților de export românești în
urma afluxului energetic provenit din
zona caspică. Cert este faptul că eco‑
nomia României are nevoie de aceste
hidrocarburi, iar ele nu pot fi obținute
decât prin oferte serioase, cu o acțiune
decisă și prin schimbarea atitudinii de
abordare din reactivă în ofensivă. Ac‑
cesul la marile resurse este permis
doar celor care pot demonstra capaci‑
tatea de preluare a acestora, dar, din‑
tre toți cei care au această capacitate,
accesul va fi facilitat doar acelora care
vor avea inteligența de a intra în sin‑
tonie culturală și în ceea ce privește
interesele specifice ale deținătorilor
acestor resurse.
Turkmenistanul este depozitarul
unor imense zăcăminte de hidrocar‑
buri a căror exploatare presupune un
proiect de dimensiuni semnificative,
de genul în care este Nabucco, un
proiect care presupune o garanție de
stabilitate politică și un interes eco‑
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ziei economice este puternică. Altfel
spus, e nevoie de un partener român
adecvat la situația de fapt existentă
în aceste piețe care, fără îndoială,
reprezintă viitorul dezvoltării acestei
imense zone a globului, Eurasia, în
concurență naturală cu zona Asia‑Pa‑
cific.
Se pare că principalul adversar al
unei strategii și mai cu seamă al unei
acțiuni decise, amplificate și fără în‑
târziere în implicare amplă în spațiul
economic caspic și trans‑caspic este
starea emoțională a mediului politic
românesc. Inițiativele care vin în în‑
tâmpinarea ofertelor estice sunt rapid
etichetate ca încercări de a scoate
România din sistemul european. Să
fie oare democrația noastră chiar atât
de debilă încât ceea ce altor econo‑
mii democratice le este benefic, să
ne facă nouă un rău ireparabil? În
mod clar, nu, dar suntem încă lipsiți
de expertiza acțiunii pe piața liberă
externă unde nici o metodă și nici un
mijloc de a îndepărta concurența nu
sunt interzise și nu sunt imorale. Dacă
ești cine spui că ești, nu ai de ce să te
temi că alții îţi spun că ești altcineva.
Întrebarea care se pune este simplă
– cine suntem? Răspunsul e compli‑
cat, poate și din cauză că nu ne place
cum sună. Oricum, viitorul se află sub
ochii noștri. Cu condiția să‑i ținem larg
deschiși.

mică, creșterea sa fiind de circa 7 la
sută în 2010 și 2011, iar în 2012 fiind
de 5,5 la sută. Resursele sale ener‑
getice sunt impresionante, iar intere‑
sul pentru modernizare și dezvoltare
echilibrată se manifestă în mod con‑
cret prin măsuri de descentralizare,
de atragere a investițiilor străine în ve‑
derea diversificării activității economi‑
ce. România își poate găsi locul său
în această politică a guvernului de la
Astana, mai cu seamă ținând cont de
puternicele interese deja manifestate
ale Kazahstanului în România prin
intermediul companiei Kazmunaigaz.
Desigur, în Kazahstan condițiile eco‑
nomice, interesele politice, influențele
de toate genurile presupun o adaptare
specifică și o atenție deosebită acor‑
dată concurenței fie celei occidentale,
fie celei ruse. Paradoxal, nu România
a avut inițiative în această cooperare,
ci interesele Kazahstanului s‑au ma‑
nifestat activ în țara noastră. Putem
avea o situație privilegiată, bazată pe
aceste interese kazahe, pătrunzând
pe piața internă a Kazahstanului. Este
evident că este nevoie de o coordona‑
re a acțiunilor şi pentru aceasta apa‑
re necesitatea înființării unei entități a
statului care să elaboreze strategii, să
exploreze oportunități specifice. E ne‑
voie de o astfel de entitate ținând cont
de specificul economiei acestor state
ex‑sovietice unde centralizarea deci‑
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Noua concepţie de politică
externă a Federaţiei Ruse
prin prisma relaţiei cu CSI
Nicolae Ţîbrigan
Cuvinte cheie: doctrina eurasiatică, Uniunea Europeană, Uniunea
Economică Eurasiatică, regiunea Asia‑Pacific, monedă unică

veni un vector de atracţie într‑o „lume
multipolară”.
„Multipolaritatea” a devenit cheia
eurasianismului – trebuie să existe
mai mulţi pivoţi geopolitici aflaţi într‑o
relaţie a „balanţei de putere”. Într‑un
interviu acordat revistei „Dialogue of
the Seas” continuatorul ideii eurasia‑
niste specifica: „Din această perspec‑
tivă eurasiatică vine iniţiativa integrării
spaţiului post‑sovietic – Rusia nu poa‑
te reuşi de una singură să devină un
vector al lumii multipolare”.2 Conform
termenilor din Concepţie, spaţiul CSI
dispune de un „potenţial ridicat de in‑
tegrare în diverse domenii”. Totuşi, se
pare că acest proiect este irealizabil.
În primul rând, orice schimbare trebu‑

La începutul anului 2013 pe site‑ul
oficial al Ministerului rus de Externe a
fost publicat un document important
menit să indice priorităţile de politică
externă: „Concepţia politicii exter‑
ne a Federaţiei Ruse” („Концепция
внешней политики Российской
Федерации” – n.r.).1
Dincolo de limbajul oficial utilizat,
documentul poate fi citit prin pris‑
ma Proiectului Eurasiatic. Un capitol
aparte, ce merită a fi analizat în deta‑
liu, se referă la „Priorităţile regionale”
ale Rusiei. De reţinut este că această
Concepţie a fost elaborată în spiritul
doctrinei eurasiatice unde Rusia, prin
integrarea spaţiului ex‑sovietic, ar de‑

1
Concepţia politicii externe a Federaţiei Ruse, Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei
Ruse [Online]. Disponibil pe: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6D84DDEDEDBF7DA64425
7B160051BF7F (13.04.2013).
2
Alexandr Dughin, Eurasian keys to the future, „Dialogue of the Seas”, No 5, 2012, p. 17.
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Printre sarcinile prioritare asumate de
Ministerul rus de Externe se numără
materializarea unei Uniuni Economice
Eurasiatice (ЕврАзЭС) care să devi‑
nă un „hub” economic între Europa şi
regiunea Asia‑Pacific. Momentan pro‑
iectul eurasiatic pivotează mai mult
spre Orientul Îndepărtat – cea mai
dinamică regiune pe dimensiunea
economică, sporind în acelaşi timp
atenţia spre sud (Asia Centrală), de
unde s‑ar putea materializa o zonă
potenţială de conflict (Afganistan). Să
nu uităm că orice uniune economică
este imposibilă fără o uniune politică.
Dat fiind faptul că momentan orice
uniune politică a spaţiului ex‑sovietic
este imposibilă, nici Uniunea Econo‑
mică Eurasiatică şi Uniunea Vama‑
lă Rusia‑Belarus‑Kazahstan nu sunt
viabile – acestea devenind mai mult
sloganuri politice. Integrarea Ucrainei
în Uniunea Economică Eurasiatică şi
Uniunea Vamală se confruntă cu pro‑
bleme serioase, or elita politică de la
Kiev şi majoritatea cetăţenilor înţeleg
că integrarea economică cu Rusia
ar putea duce la subminarea proiec‑
tului naţional ucrainean. Din acelaşi
motiv, crearea unei monede unice
devine problematică. Experienţa re‑
laţiei monetare Rusia‑Belarus este
emblematică. Moneda unică, cu un

ie să depăşească faza sovietică, iar
revenirea la o entitate asemănătoare
URSS va determina statele din CSI să
privească reticent orice imixtiune sau
diminuare a propriei suveranităţi câş‑
tigate greu la începutul anilor 1990.
Nici elitele politice şi economice din
Belarus şi Kazahstan nu sunt pregăti‑
te să renunţe la propria independenţă
în favoarea unui centru moştenitor al
fostului spaţiu sovietic. Pe de altă par‑
te, o Uniune Eurasiatică creată ca o
„confederaţie” cu o contribuţie inegală
din partea membrilor, dar cu drepturi
egale pentru toţi, nu ar prea conveni
Rusiei a cărei economie, pondere de‑
mografică, putere politică şi militară
este mult deasupra potenţialilor mem‑
bri ai „uniunii”. Un exemplu ilustrativ îl
reprezintă cazul Belarus – deşi aflat
într‑un „spaţiu economic comun” cu
Rusia, Minskul poate beneficia de
granturi (3 miliarde de dolari) din par‑
tea Moscovei doar în baza respectării
unor condiţii (Rusia este interesată
în achiziţionarea unor companii be‑
loruse, cum ar fi întreprinderea Bel‑
transhaz care controlează reţeaua de
gazoducte Gazprom ce tranzitează
teritoriul belorus spre UE).3 Aşadar,
relaţia din spaţiul CSI gravitează mai
mult spre pragmatism decât civilizaţi‑
onism, iar Moscova nu va ezita să‑şi
proiecteze propriile interese în zonă.

3
Vezi David R. Marples, Feeling the Heat: Belarus’ Constrained Diplomacy, World Poli‑
tics Review [Online]. Disponibil pe: http://www.worldpoliticsreview.com//articles/12835/fee‑
ling‑the‑heat‑belarus‑constrained‑diplomacy#.UVtKSPYigik.facebook (14.04.2013).
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neraţii care nu pot percepe Moscova
ca pe un centru politic. Prin urmare,
cele mai multe dintre ţările, care în
prezent sunt percepute de Rusia ca
fiind aflate în „străinătatea apropiată”
(„Ближнее зарубежье”) vor evada
spre „străinătate” („зарубежье”), aşa
cum s‑a întâmplat în cazul statelor
baltice (Estonia, Letonia şi Lituania).
Deja „străinătatea apropiată” este di‑
vizată în regiuni cu dinamică diferită:
Europa de Est (Balarus, Ucraina, Re‑
publica Moldova), Caucazul de Sud
(Georgia, Armenia, Azerbaidjan) şi
Asia Centrală (Kazahstan, Turkme‑
nistan, Uzbekistan, Kârgâstan, Tadji‑
kistan). Totodată, să nu uităm că prin‑
tre statele din „vecinătatea apropiată”
sunt state care nu au frontieră comu‑
nă cu Federaţia Rusă (Republica Mol‑
dova, Turkmenistan, Uzbekistan, Kâr‑
gâstan), în timp ce unele state, deşi
se învecinează cu Federaţia Rusă, nu
fac parte din această zonă (Finlanda,
Norvegia, Polonia, Mongolia, China,
Coreea de Nord). Desigur că unele
state din CSI, în special Belarus şi
Ucraina (regiunile din est şi sud), vor fi
percepute de către populaţia din Ru‑
sia mult mai apropiate decât Polonia
sau Slovacia (integrate în UE). Aşa‑
dar, „reorientarea” Ucrainei în direc‑
ţia Moscovei este puţin probabilă, iar
Bruxelles‑ul, Berlinul şi Washington‑ul

singur centru de emitere – Moscova
– ar submina domeniul financiar al
partenerilor unionali, şi în consecinţă
independenţa economică şi politică
a acestora. Ceea ce va încerca regi‑
mul Putin este transformarea treptată
a rublei ruseşti într‑o monedă de re‑
zervă regională. Primul pas pentru în‑
tărirea rublei ruseşti l‑a constituit po‑
litica de „deoffshorizare a economiei
ruse” („деофшоризация российской
экономики”). Preşedintele rus V. Pu‑
tin a semnat deja un decret prin care
funcţionarii sunt obligaţi să renunţe
la conturile bancare străine. Totodată
guvernul rus a pregătit un amenda‑
ment la legislaţie prin care deţinătorii
obiectivelor strategice din Rusia sunt
obligaţi să dezvăluie beneficiarul de
bază.4
Natura relaţiilor dintre Federaţia
Rusă şi statele independente, care au
apărut în urma colapsului URSS, se
va schimba. Desigur că, proximitatea
geografică, iar în unele cazuri comu‑
niunea etnică şi culturală, legăturile
istorice stabilite în perioada Imperiului
Ţarist şi Uniunii Sovietice, vor con‑
feri acestor relaţii o dinamică apar‑
te. Cu toate acestea, cei „douăzeci
de ani” de existenţă separată dintre
Federaţia Rusă şi celelalte „republici
unionale” îşi vor spune cuvântul, în
contextul în care s‑au format deja ge‑

„Деофшоризация России начнется со стратегических объектов”, Lenta.ru [Online]. Dis‑
ponibil pe: http://www.lenta.ru/news/2013/03/12/off/ (14.04.2013).
4
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torul acestei organizaţii nu ţine de fap‑
tul dacă va include noi membri (ceea
ce este puţin probabil), sau va pierde
(cazul Uzbekistan), ci de capacitatea
Rusiei de „a transforma OTSC într‑o
organizaţie internaţională capabilă de
răspuns în faţa ameninţărilor şi provo‑
cărilor actuale, în condiţiile influenţei
tot mai mari a diverşilor factori globali
şi regionali în zonele OTSC şi cele
adiacente”. În viitorul apropiat, acest
spaţiu va include pe lângă Rusia, Ka‑
zahstan şi Belarus: „avanpostul” din
Caucazul de Sud (Armenia) şi „prima
linie” din Asia Centrală (Kârgâstan
şi Tadjikistan). Abhazia şi Osetia de
Sud fac parte dintr‑o altă arhitectu‑
ră, fiind deja integrate pe deplin în
sistemul de securitate al Federaţiei
Ruse. Odată cu retragerea Uzbekis‑
tanului din OTSC în 2012, s‑a produs
o delimitare mai exactă a spaţiului de
securitate comun, determinând Mos‑
cova să construiască relaţii bazate pe
principiul egalităţii penrtru a‑şi asigura
securitatea în zona sa sensibilă din
sud. Pentru aceasta, aliaţii Rusiei tre‑
buie să fie pregătiţi să se încadreze
în acţiuni multilaterale în domeniul se‑
curităţii. În următorii ani misiunea de
bază a OTSC va fi asigurarea secu‑
rităţii în Asia Centrală în condiţiile re‑
tragerii trupelor NATO din Afganistan,
precum şi escaladării tensiunilor cu
Iranul, conflictului dintre şiiţi şi suniţi şi
instabilităţii create în urma revoluţiilor
islamice din 2011.

îşi vor uni eforturile pentru a nu permi‑
te o astfel de „reorientare” a Kievului.
Pe de altă parte, percepţia statelor din
Caucazul de Sud şi Asia Centrală se
va schimba într‑o direcţie centrifugă
– aceste state devenind astfel situate
„în afara spaţiului post‑sovietic”.
Domeniul „soft power‑ului” în cazul
Rusiei reprezintă platforma cea mai
convenabilă pentru punerea în aplica‑
re a Concepţiei. O atenţie deosebită
va fi acordată „sprijinirii compatrioţilor
care locuiesc în statele membre CSI
prin măsurile convenite de comun
acord pentru protejarea educaţiona‑
lă, lingvistică şi socială, a drepturilor
omului şi ale muncii, precum şi altor
drepturi şi libertăţi”. Printre direcţiile
asumate în acest domeniu de regimul
Putin se numără: creşterea până în
2020 a nivelului de prestigiu al uni‑
versităţilor din Federaţia Rusă; dez‑
voltarea mass‑media de limba rusă
(în special în zona ciberspaţiului) ca
instrument important de diseminare a
„noilor idei” pe tot teritoriul fostei Uni‑
uni Sovietice; creşterea influenţei Bi‑
sericii Ortodoxe Ruse în spaţiul cano‑
nic; dezvoltarea şi diseminarea unei
ramuri a Islamului moderat şi atractiv
atât pentru cetăţenii ruşi de religie mu‑
sulmană, cât şi pentru musulmanii din
Asia Centrală şi Caucazul de Nord.
Moscova consideră că unicul sis‑
tem de securitate în spaţiul ex‑sovie‑
tic îl constituie Organizaţia Tratatului
de Securitate Colectivă (OTSC). Vii‑
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care le‑ar oferi agenţilor economici şi
cetăţenilor din stânga Nistrului, a de‑
venit principala strategie de soluţiona‑
re a conflictului transnistrean. Acest
plan este puţin realizabil mai ales
dacă luăm în calcul atitudinea intran‑
sigentă a noii echipe a lui Evghenii
Şevciuk faţă de ideea reintegrării. Or
păstrarea status quo‑ului actual (spri‑
jinul economico‑militar din partea Fe‑
deraţiei Ruse) îi asigură perpetuarea
regimului, în schimb reintegrarea cu
Republica Moldova, chiar şi în baza
obţinerii unui statut special, reprezintă
o ameninţare la adresa statutului său.
Momentan la Tiraspol nu există nici un
politician, nici un partid sau mişcare
politică să promoveze ideea integrării
europene. Aspiraţiile din regiune vin
mai mult în întâmpinarea Uniunii eco‑
nomice eurasiatice sau Uniunii Vama‑
le, decât înspre UE. Plus că pentru
Tiraspol „integrarea europeană” nu
este atât de vitală ca pentru Chişinău
(comerţul exterior al regiunii trans‑
nistrene cu statele membre ale UE
plus Croaţia a constituit 483 408 173
de dolari sau 26,8% din volumul to‑
tal.5 Chiar dacă Chişinăul va reuşi
semnarea Acordului de Asociere şi
liberalizarea regimului de vize cu UE,
autorităţile de la Tiraspol nu vor fi ten‑
tate să intre în câmpul constituţional

Proiectul integrării în Uniunea Eco‑
nomică Eurasiatică a Republicii Mol‑
dova ar putea avea succes doar în ca‑
zul „reorientării” eurasiatice a Ucrai‑
nei. Chişinăul, probabil, îşi va menţi‑
ne vectorul pro‑european, iar statutul
regimului de la Tiraspol nu face din
Transnistria – o enclavă de dimensi‑
uni relativ mici situată pe malul stâng
al Nistrului – un partener de integrare
independent pentru Rusia. Perpetua‑
rea conflictului transnistrian menţine
Transnistriei statutul de „beneficiar al
ajutorului financiar al Rusiei” stabilit
de către Duma rusă. Dacă acest con‑
flict va fi soluţionat conform prevede‑
rilor din Concepţie: „Rusia va continua
să joace un rol activ în soluţionarea
politică şi diplomatică a conflictelor
din CSI, în special, se va implica în
găsirea unor soluţii pentru conflictul
transnistrean în baza respectării su‑
veranităţii, integrităţii teritoriale şi ne‑
utralităţii Republicii Moldova în atribu‑
irea unui statut special Transnistriei”,
Rusia speră să câştige credibilitate în
faţa partenerilor europeni (Germania),
consolidându‑şi în acelaşi timp pozi‑
ţia economică în Republica Moldova,
chiar dacă elita politică de la Chişinău
va fi orientată spre integrare în UE.
În viziunea autorităţilor moldoveneşti,
integrarea europeană şi beneficiile pe

5
Victor Chirilă, Este Transnistria Reintegrabilă?, EUROPA.MD [Online]. Disponibil pe:
http://2013.europa.md/societatea‑civila/analize‑studii/451‑analiza‑de‑victor‑chirila‑este‑trans‑
nistria‑reintegrabila‑21‑02‑2013 (14.04.2013).
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Unitatea Teritorial Administrativă Gă‑
găuzia, Krajina sârbească, Transnis‑
tria, Nagorno‑Karabach etc.) aceste
„republici” au fost integrate în spaţiul
economic al Federaţiei Ruse, însă
statutul lor internaţional va rămâne
deocamdată incert pănă Moscova nu
ajunge la un acord definitiv cu Tbilisi.
Momentan Suhumi şi Ţhinval au obţi‑
nut, cu ajutorul militar al Rusiei, inde‑
pendenţa doar faţă de Georgia.

al Republicii Moldova pentru a putea
circula liber în UE, în contextul în care
se poartă negocieri între Moscova şi
Bruxelles pe facilitarea procesului de
obţinere a vizelor (în Transnistria sunt
deja 180 000 de cetăţeni ai Federaţiei
Ruse).6
Celelalte două „republici secesio‑
niste – Abhazia şi Osetia de Sud – au
un statut cu totul aparte. Fiind recu‑
noscute de către Moscova şi alte „sta‑
te şi regiuni partenere” (Venezuela,

6
Cornel Ciurea și Eduard Țugui, Conflictul transnistrean și integrarea europeană a Re‑
publicii Moldova: cazul regimului liberalizat de vize, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative
Sociale „Viitorul”, Chișinău, 2013 [Online]. Disponibil pe: http://viitorul.org/newsview.
php?l=ro&idc=132&id=4135&t=/STIRI‑EVENIMENTE‑IDIS/Conflictul‑transnistrean‑i‑integra‑
rea‑europeana‑a‑Republicii‑Moldova‑cazul‑regimului‑liberalizat‑de‑vize (15.04.2013).
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Viziunea geopolitică de tip
imperialist a Rusiei
Veronica Dumitraşcu
Cuvinte cheie: eurasianism, neoeurasianism, naţionalism,
imperialism, tendinţa expansionistă a Rusiei

Până spre secolul XX, intelectua‑
lii ruşi vedeau naţiunea rusă ca parte
a Europei, în ciuda neînţelegerilor cu
Vestul. „Rusia era o naţiune europea‑
nă, slavă, ortodoxă care s‑a extins spre
est prin misiunea sa civilizatoare” (Ma‑
tern Frederick, 2007, 1). Însă cei care
au fondat mişcarea eurasianistă (prin‑
ţul Nikolai Trubetskoy, Piotr Savitskii,
Georgii Florovskii etc.) susţineau con‑
trariul: „Poporul rus şi populaţia din na‑
ţiunile lumii ruse nu sunt nici europeni,
nici asiatici... nu le e ruşine să admită
că sunt eurasiatici” (Trubetskoy et. al.,
1920 apud Matern Frederick, 2007, 1).
Rusia, ca spaţiu antropologic şi cultural,
este ceva aparte, spunea Trubetskoy,
„eurasiaticii nu sunt exclusiv slavi, ci
sunt şi fino‑ugrici şi turci (moştenirea tu‑
raniană)” (Trubetskoy et. al., 1920, 100
apud Matern Frederick, 2007, 2).
Eurasianismul a apărut după Re‑
voluţia rusă, care a marcat începutul
unei noi Rusii, aşa cum sublinia şi Sa‑

Tendinţa de expansiune a Rusiei,
aşa cum preciza şi Geoffrey Parker,
s‑a manifestat în toate perioadele is‑
torice. Moscova a încercat dintotdea‑
una să exercite „o dominaţie centra‑
lizată asupra periferiei şi s‑a strădu‑
it, cu ajutorul regimurilor autoritare,
să menţină ordinea în acest spaţiu”
(Chaudet D., Parmentier Florent, Pe‑
lopidas B., 2008, 167).
Geoffrey Parker lega fenomenul
de dominaţie de tendinţa de expansi‑
une teritorială a unui stat. Resursele
naturale şi umane ale Rusiei dublate
de viziunea ei ambiţioasă de a deveni
un mare imperiu o caracterizau drept
o putere dominantă, aşa cum sublinia
şi Geoffrey Parker.
Discursul cultural, politic, chiar teolo‑
gic al Rusiei s‑a centrat întotdeauna pe
locul pe care ar vrea să‑l ocupe această
mare putere în spaţiu. Teoria privind de‑
terminismul spaţial, geografic susţinută
de către Kjellen şi Ratzel a fost preluată
şi de curentul eurasianist.
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eurasianiste se îndepărtează de cele
ale istoricilor ruşi de până în secolul
al XIX‑lea care vedeau expansiunea
Rusiei ca pe o tentativă de a aduna te‑
ritoriile care erau la un moment dat in‑
cluse în vechiul teritoriu naţional. Eur‑
asianiştii, în special Trubetskoy, „gân‑
desc unitatea profundă a domeniului
imperial ţarist într‑o nouă manieră:
Eurasia ar întruchipa versiunea mesi‑
anică salvatoare a unei mişcări de eli‑
berare mondială care să reziste domi‑
naţiei occidentale romano‑germane”
(Chaudet D., Parmentier Florent, Pe‑
lopidas B., 2008, 170). Eurasianiştii
s‑au îndepărtat de ideile vechii Rusii
imperiale, Rusia lui Ivan cel Groaznic
sau proiectului europenist al lui Pe‑
tru cel Mare. Pentru a înlocui ideea
vechii Rusii imperiale, Trubetskoy a
oferit alternativa Eurasiei, ca „edificiu
cultural”2, dar şi identitar. Într‑un eseu
intitulat „Naţinalismul Pan‑eurasia‑
nist”, Trubetskoy făcea un apel către
locuitorii eurasiatici să‑şi recunoască
identitatea eurasiatică. „Fiecare popor
al Eurasiei trebuie să fie conştient că
este membru al acestui spaţiu. Con‑
ştiinţa apartenenţei la acest spaţiu
trebuie să fie mai mare pentru fiecare
membru decât conştiinţa apartenenţei
propriului grup”3. „Substratul naţional

vitskii. Revoluţia nu a fost un simplu
eveniment, ci un proces de distrugere
a vechii Rusii. „Moartea vechii Rusii şi
apariţia unei noi Rusii, o nouă individu‑
alizare a Eurasiei” (Savitskii, 1997, 52
apud Matern Frederick, 2007, 8). Pen‑
tru eurasianişti revoluţia a fost un prilej
de despărţire de tot ce era european.
Trubetskoy vedea Pan Slavismul
ca un „fals naţionalism” (Trubetskoy,
1920, 84 apud Matern Frederick,
2007, 8). Cultura rusă este rezultatul
unui proces de interacţiune a culturilor
Sudului bizantin, estului tătar‑mongol
şi vestului european, fiecare având
un rol predominant în diferite timpuri
istorice ale Rusiei (Savitskii, 1997, 83
apud Matern Frederick, 2007).
Trubetskoy sublinia că „Eurasia
era separată de Europa şi Asia prin
specificităţi economice, etnice şi ge‑
ografice” (Trubetskoy apud Chaudet
D., Parmentier Florent, Pelopidas B.,
2008, 169). „Ruşii au moştenit impe‑
riul lor de la mongoli, cum spune Tru‑
betskoy; expansiunea lor spre Pacific
are loc prin marea câmpie eurasiati‑
că” (ibidem). Istoria Rusiei este legată
de acest spaţiu geocultural: Eurasia.
„Eurasia, ca întreg, se distinge ge‑
ografic, dar şi economic şi etnic atât
de Europa, cât şi de Asia”1. Ideile

Bassin Mark, Classical Eurasianism and the Geopolitics of Russian identity”, Departament
of Geography, University College London, http://cesran.org/Dosyalar/MAKALELER/MARK_BAS‑
SIN_CLASSICAL_EURASIANISM_AND_THE_GEOPOLITICS_OF_RUSSIAN_IDENTITY.pdf
2
idem
3
ibidem
1
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onar”, Gumiliov a descris energia bio‑
logică şi spirituală a unui popor, a unei
civilizaţii. Acesta se referea la Eurasia
ca centru independent de etno‑gene‑
ză, cultură şi istorie. Procesul dinamic
de etno‑geneză a dus la apariţia acelui
„super‑etnos”. Fiecare „etnos” are pro‑
pria energie spirituală, propriile stere‑
otipuri şi propriul sistem de valori6. Ca
şi Spengler şi Toynbee, Lev Gumiliov
amintea de un ciclu al culturii, un ciclu
al civilizaţiei. Sesizăm în aceste orien‑
tări influenţa organicismului. Gumiliov
observa că toate organizaţiile etno‑cul‑
turale – naţiuni, state, comunităţi religi‑
oase – funcţionează precum organis‑
mul uman. Pentru Spengler, naşterea,
copilăria, tinereţea, bătrâneţea sunt fa‑
zele prin care trece organismul uman;
aceste faze sunt întâlnite în evoluţia
fiecărei culturi. Pentru Lev Gumiliov,
toate organizaţiile etno‑culturale trec
printr‑un ciclu de naştere, tinereţe,
maturitate, bătrâneţe, apoi dispar şi
sunt transformate în „relicve”. „Vârsta
super‑etnosului este factorul care de‑
termină fiecare particularitate istorică a
Rusiei”7. Când faza „pasionarismului”
slăbeşte, în locul „paseismului” (pe‑
rioada eroică, de devotament pentru
tradiţiile naţionale) este actualizată
faza „actualismului” (preocuparea doar

al statului cunoscut sub numele de
Imperiu Rus şi apoi ca URSS poate
fi reprezentat doar de totalitatea po‑
poarelor din acest spaţiu, ca naţiuni
multietnice, dar care are propriul na‑
ţionalism. În acest fel putem vorbi de
naţiunea Eurasiatică, teritoriul Eura‑
sia şi de un naţionalism eurasiatic”4.
Trubetskoy pleda pentru o „unitate
simfonică – armonie – privind naţiuni‑
le multietnice ale Eurasiei”5.
Eurasianiştii resping orice legătura
cu Europa şi, în special, cu lumea ves‑
tică. Economistul eurasianist Savitskii,
într‑un articol din 1921, sublinia: „Ru‑
sia nu este doar „Occident”, ci şi „Ori‑
ent”, nu numai „Europa”, ci şi „Asia”, ba
chiar nu este deloc Europa, ci „Eura‑
sia” (Chaudet D., Parmentier Florent,
Pelopidas B., 2002, 171). Eurasia este
un spaţiu aparte şi, aşa cum subliniază
Savitskii, „este determinat de o struc‑
tură naturală specifică a regiunii: o jux‑
tapunere între anumite zone ecologice
orizontale şi un sistem de râuri aşeza‑
te vertical” (Torbakov Igor, 1999, 11).
„Eurasia este indivizibilă”, subliniază
acelaşi Savitskii (idem). Ideea deter‑
minismului spaţial, interacţiunea dintre
cultură şi mediul geografic este prelua‑
tă şi de Lev Gumiliov. Folosind terme‑
nii de „pasionarism” sau „impuls pasi‑

ibidem
Torbakov Igor, „Rethinking the Nation: Imperial Collapse, Eurasianism and George
Vernadsky’s Historical Scholarship”, Woodrow Wilson International Centre, 1999, 12
6
Krasteva Galya Andreyeva, „The Criticism towards the West and the Future of Russia‑Eur‑
asia”, The Eurasian Politician, 11 July 2003
7
idem
4
5
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eurasianismul reia mai multe elemen‑
te ale naţionalismului clasic, a cărui
complexitate impune, totuşi, câteva
distincţii. Neoeurasianiştii sunt mai
degrabă partizani ai imperialismului,
decât ai izolaţionismului; altfel spus,
imperiul este, în viziunea lor, prelun‑
girea naţiunii” (idem).
Eurasianismul clasic punea accent
pe cultura rusă ca notă distinctivă a
naţionalismului rus. Neoeurasianismul
„acordă mai multă importanţă statului,
decât culturii ruse ca grup etnic în sine;
este vorba de un naţionalism centripet
şi nu centrifug” (Chaudet D., Parmen‑
tier Florent, Pelopidas B., 2008, 173).
Ei sunt nostalgici după un URSS, dar
nu în formula marxist‑leninistă, ci după
puterea de care dispunea aceasta, de
expansiunea de tip imperialist. Neoe‑
urasianismul se constituie ca proiect
prin care se doreşte o renaştere a unui
imperiu, „o putere din care să se nască
istoria” (idem, 173).
Aleksandr Dughin explică care ar
trebui să fie avatarurile noului imperiu
eurasiatic. „Acest imperiu trebuie să fie
superior din punct de vedere strategic
şi spaţial faţă de varianta precedentă
(URSS)” (Dughin A., 2010, 142).
Neoeurasianismul nu se sprijină
atât pe o renaştere spirituală, ci în‑
cearcă să invoce o politică de eman‑
cipare a Moscovei, iar discursurile ne‑
oeurasianiste sunt de cele mai multe

pentru prezent, lipsa tradiţiilor şi lipsa
preocupării pentru generaţiile viitoare).
Apoi, este perioada „futurismului” (ti‑
parul visătorului, al celor care îşi pierd
credinţa asupra realităţii)8. Fazele de‑
scrise de Lev Gumiliov duc, în faza lor
ultimă la decădere şi la disoluţia etno‑
sului. Această perioadă de decădere
ţine până când apare un nou „impuls
pasionar” şi un nou etnos care duce la
o nouă etno‑geneză, spune Gumiliov9.
Lev Gumiliov demonstrează că ru‑
şii au reprezentat un etnos special în
istorie. Acest etnos a luat naştere prin
fuziune slavo‑turaneană. Etnogeneza
slavo‑turaneană, la rândul ei, a luat
naştere prin fuziunea dintre pădure şi
stepă. Această combinaţie de pădure
şi stepă a determinat caracterul cultu‑
ral al poporului rus. Teoria lui Gumiliov
despre etnogeneză a demonstrat că
popoarele stepei eurasiatice, incluzân‑
du‑i pe ruşi, constituie un „super‑etnos”
(concept comparabil cu cel de civiliza‑
ţie). În acest fel, eurasianiştii sugerau
că civilizaţia eurasiatică (formată din
popoarele stepei eurasiatice) este uni‑
că şi nu aparţine Europei.
Neoeurasianismul preia câteva
componente ale eurasianismului cla‑
sic, chiar ar fi o continuare a acestuia
în linii mari, însă reprezentanţii neo‑
eurasianismului îi imprimă acestuia
un caracter propriu, ce îl distanţează
cumva de eurasianismul clasic. „Neo‑
8
9

Gumilev L., “Eyhogenesis and the Biosphere”, http://gumilevica.kulichki.net/English/ebe1.htm
idem
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Rusia practică mai degrabă o politi‑
că imperială, decât una imperialistă,
exprimând încă o dată posteritatea
depreciativă a conceptului de imperi‑
alism; ei rezervă acest termen stigma‑
tizării duşmanului atlantist” (ibidem).
Pentru ei, imperialişti sunt atlantiştii.
Ei vor doar să refacă unitatea fostu‑
lui imperiu, imperiul Eurasiatic. Aşa
cum spunea Prohanov, „ideea politică
rusă este lipsită de semnificaţie fără
o misiune imperială” (Prohanov Alek‑
sander apud Chaudet D., Parmenti‑
er Florent, Pelopidas B., 2008, 176).
În acest sens, Putin a depus eforturi
pentru crearea uniunii eurasiatice, la
început ca uniune vamală şi econo‑
mică, un pact încheiat între Federaţia
Rusă, Belarus şi Kazahstan. Formula
eurasianistă este una asociativă, care
depăşeşte stadiul statelor naţionale.
Sarcina neoeurasianismului este
conturată de către însuşi Aleksandr
Dughin, cel mai cunoscut reprezen‑
tant al acestei orientări: „neoeurasia‑
nismul capătă importanţă în măsura
în care este capabil nu doar să expli‑
ce, pur şi simplu, din punct de vedere
geopolitic logica evenimentelor istori‑
ce care se petrec, dar şi să elaboreze
un proiect futurologic coerent, capabil
să se opună proiectelor Occidentului”
(Dughin A., 2011, 110).
Folosindu‑se de instrumentele ge‑
opoliticii, neoeurasianismul îşi justifică
proiectul hegemonic. Proiectul neoe‑
urasianist se sprijină pe posibilitatea

ori folosite ca unealtă în sprijinul poli‑
ticii de putere. „Perspectiva de trans‑
formare a lumii pe care ea o anunţă
presupune, mai degrabă, o revoluţie
conservatoare, susceptibilă de a re‑
staura o fostă putere, mai degrabă
decât o împlinire colectivă prin rege‑
nerescenţă” (Chaudet D., Parmentier
Florent, Pelopidas B., 2008, 174).
Scopul principal al noii mişcări eur‑
asianiste este acela de a acapara noi
teritorii din foştii sateliţi sovietici şi de
a respinge orice tentativă de ingerinţă
în propriul spaţiu. Fostele teritorii care
au fost sub umbrela sovietică consti‑
tuie ceea ce ruşii numesc „sfera de
interes vital” (idem, 175). Formula cu
care Rusia numeşte zona de interes
apropiată este de „străin apropiat”.
Această formulă, folosită de pe vre‑
mea lui Elţîn, desemnează faptul că
„ansamblul ţărilor postsovietice con‑
stituie o „sferă de interes vital”, ale că‑
rei legături, atât umane, cât şi istorice
şi economice justifică o influenţă pre‑
ponderentă a Rusiei, moştenitoare a
URSS” (Chaudet D., Parmentier Flo‑
rent, Pelopidas B., 2008, 175). Dorin‑
ţa chiar a lui Putin este de a reinstaura
rolul de lider al Rusiei în fostul spaţiu
sovietic şi recuperarea teritoriilor foş‑
tilor sateliţi sovietici. Rusia doreşte să
se situeaze pe o poziţie hegemonică,
de mare imperiu. Aşa după cum men‑
ţionează şi istoricii francezi Chaudet
Didier, Parmentier Florent, Pelopidas
Benoit, „neoeurasianiştii afirmă că
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Visul lui Dughin, ca şi al tuturor neo‑
eurasianiştilor este crearea unui im‑
periu Euro‑Asiatic din Dublin până în
Vladivostok cu axa occidentală Mos‑
cova‑Berlin şi axa orientală Mosco‑
va‑Tokyo (Dughin A., 2011).
Discursurile neoeurasianiştilor au
fost aduse în atenţia cercurilor politice
de la Moscova. După venirea la pu‑
tere a lui Putin, tendinţele neoeurasi‑
aniste au devenit principalele puncte
strategice privind politica externă a
Rusiei. Alianţele încheiate cu diferite
organizaţii ca Organizaţia Cooperă‑
rii cu Shanghai (SCO), Comunitatea
Economică Eurasiatică sunt câteva
puncte importante privind influenţa
curentului neoeurasianist în politica
externă rusească.
Tendinţa Moscovei în politica exter‑
nă este de a întări legăturile cu Euro‑
pa şi de a tăia legăturile euroatlantice.
Martynas Zapolskis, în articolul
său, „Russian Geopolicy: Between
Atlantism and Neo‑Eurasianism”13
precizează că sunt cel puţin două ele‑
mente prin care Moscova încearcă să
îndepărteze Europa de SUA:
„1. factorul energetic, dependen‑
ţa Europei de energie. Pactul încheiat
între Rusia şi Germania cu privire la
resursele energetice şi sugestia Rusi‑
ei făcută Germaniei (în contul Statelor

formării unui bloc geopolitic continen‑
tal care se opune forţelor atlantismu‑
lui. Dualismul geopolitic „telurocraţie”
(puterea continentală) şi „talasocraţie”
(puterea maritimă) răzbate în toată
această orientare a „noului bipola‑
rism” (idem, 111).
Alianţa Rusiei cu alte puteri conti‑
nentale pentru a lupta împotriva Occi‑
dentului reprezintă avatarul proiectului
neoeurasianist. Principalii adversari
sunt mondialiştii din cadrul instituţiilor
financiare occidentale, „imperialiştii”
cum îi numesc geopoliticienii conser‑
vatori din cercurile ruseşti.
Reorganizarea lumii, în viziunea
lui Dughin este bazată „pe o asociere
de macro‑regiuni pe care geopolitici‑
anului rus le numeşte „centuri geoe‑
conomice” sau „zone geoeconomice
(Euro‑Africa, Asia‑Pacific, America şi
Eurasia)”10. Aceste zone geoecono‑
mice pot exercita hegemonia asupra
altor zone (în viziunea lui Dughin,
zonele mai dezvoltate sunt SUA şi
Europa de Vest care pot exercita
hegemonia asupra Americii de Sud,
respectiv Africii)11. Dughin instituie
policentrismul ca mod dominant de
instituire a puterii geopolitice. După
Dughin, acesta va putea fi atins doar
dacă se aliază cele trei macro‑regiuni
împotriva superputerii americane12.

Bassin Mark, Eurasianism „Classical” and „Neo”: The Lines of Continuity, pag.14
idem
12
ibidem
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Martynas Zapolskis, “Russian Geopolicy: Between Atlantism and Neo‑Eurasianism”
22.11.2007 http://www.geopolitika.lt/?artc=36
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va dezvolta ca o mişcare care se va
întinde dincolo de Federaţia Rusă din
cauza ambiguităţilor şi a contradicţii‑
lor care domină această orientare, iar
guvernul nu va pleda pentru o mişca‑
re naţionalistă”16.
Chiar dacă unele discursuri neo‑
eurasianiste nu şi‑au găsit ecou în
cercurile politice moscovite, cum a
fost cel al lui Aleksandr Panarin, totuşi
acţiunile care se conturează în politi‑
ca externă a Rusiei trădează cumva
influenţa curentului neoeurasianist.
Acest lucru poate fi urmărit în poli‑
ticile de dezvoltare a energiei şi trans‑
portului, cu precădere în extinderea
exporturilor energetice către est, că‑
tre China, către sud şi către Vest17,
stabilind legături solide cu puterile
continentaliste europene, în special
Germania. De asemenea, se fac efor‑
turi pentru a integra Asia Centrală,
Caucazul şi Europa de Est în Comu‑
nitatea Energetică Europeană18. Deja
s‑au pus bazele uniunii economice
eurasiatice, aşa cum o numeşte Pu‑
tin. Preşedinţii Federaţiei Ruse, Ka‑
zahstanului şi Belarusului „au semnat
declaraţia privind integrarea economi‑
că eurasiatică şi acordul privind Comi‑
sia economică eurasiatică – instituţia

Unite) pentru a creşte de câteva ori
aprovizionarea din depozitul imens de
gaze Stockman din Marea Barents ilus‑
trează politica energetică rusească de
a slăbi legăturile dintre Europa şi SUA ;
2. intensificarea politicii Eurocon‑
tinentalismului. Acest lucru duce la o
creştere a influenţei Rusiei în spaţiul
european prin Proiectul de Apărare şi
Securitate Europeană, iniţiat la Paris
şi suportat de Moscova. Scopul Mos‑
covei este de a distruge relaţiile dintre
Europa şi SUA, adică infleunţa Atlan‑
tismului”14.
Filosofia neoeurasianistă îi conferă
Rusiei rolul de imperiu capabil să do‑
mine mari spaţii şi să se legitimeze ca
„axă a istoriei”, aşa după cum spunea
şi Dughin preluând conceptul de la
Halford Mackinder. Folosindu‑se de in‑
strumentele energetice şi economice,
Rusia încearcă să distrugă solidarita‑
tea euro‑atlantică, încearcă să elimine
Statele Unite din Sistemul de Securita‑
te European, încearcă să aibă un im‑
pact în vestul Europei şi să asigure un
control asupra fostelor teritorii care au
aparţinut spaţiului sovietic15.
Unii autori, ca Laruelle subliniază
faptul că „noul Eurasianism nu va tre‑
ce de cercurile academice şi nu se

idem
ibidem
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Marlene Laruelle, Russian Eurasianism: An Ideology of Empire, Johns Hopkins University
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eurasiatică”20. Rămâne de văzut care
va fi proiectul de viitor în politica ex‑
ternă a Moscovei. Oricum, nu trebu‑
ie neglijată opţiunea neoeurasianistă
rusească, un pericol în special pentru
statele ex‑sovietice.

supremă a Uniunii Vamale şi a Spa‑
ţiului Economic Unic”19. Noul sediu al
uniunii economice va fi la Moscova,
iar partea kazahă a precizat că nu
este de ajuns doar o uniune eurasia‑
tică, ci să ne aşteptăm la o „integrare
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Republica Moldova –
destinul unei provincii
istorice româneşti
Ioan C. Popa
Cuvinte cheie: Rusia țaristă, limbă, credință, Basarabia, România

secolului al XX‑lea a vizitat mai mul‑
te sate moldoveneşti din guberniile
Cherson şi Kamenitz‑Podolsk, subli‑
niind identitatea aproape absolută în
ce priveşte limba, credinţa, obiceiuri‑
le, năravurile şi cântecele, elemente
definitorii pentru unitatea de neam a
acestora cu românii din ţara mamă.
Simţăminte asemănătoare îl încercau
şi pe ardeleanul Onisifor Ghibu care,
după prima întâlnire, din 1917, cu
românii din stânga Nistrului, nota cu
entuziasm: am văzut cum o ramură a
unui popor, rămasă sute de ani fără
nici un contact cultural sau politic cu
trunchiul neamului, trăind sub apăsa‑
rea unui regim… ca iarba sub piatră,
nu şi‑a pierdut nimic din caracteristica
sa naţională. Un an mai târziu, primul
reprezentant diplomatic al României
în Moldova din stânga Prutului, scrii‑
torul Duiliu Zamfirescu, constată şi el,
nu fără o anumită surprindere, că po‑

În 2011, Republica Moldova a îm‑
plinit 20 de ani de la proclamarea in‑
dependenţei. În 2012, s‑au împlinit
două veacuri de când această stră‑
veche provincie românească a fost
ruptă din trupul Moldovei istorice şi
alipită Rusiei ţariste. Moldova din
stânga Nistrului, atât de mult timp în‑
străinată, izolată şi ruptă din matricea
sa firească, a rămas în anumite privin‑
ţe enigmatică, o provocare continuă
pentru politica românească de două
secole încoace. De fiecare dată când
împrejurările au permis întâlnirea şi
reluarea contactelor directe, românii
din vechiul regat erau impresionaţi de
păstrarea limbii şi obiceiurilor româ‑
neşti de către o populaţie ce părea
pierdută în imensitatea imperiului de
la Răsărit. Aşa s‑a impresionat folclo‑
ristul ieşean Teodor T. Burada, unul
dintre primii cercetători care la sfâr‑
şitul secolului al XIX‑lea şi începutul
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care şi le pun cetăţenii tânărului stat
independent Republica Moldova, dar
şi cetăţenii şi politicienii din alte ţări,
situate în vecinătatea geografică mai
mult sau mai puţin apropiată. O scurtă
privire retrospectivă ne poate aduce
unele clarificări.
Podul de flori – o epocă a entu‑
ziasmului şi speranţei. Mişcările de
renaştere şi redeşteptare naţională în
diverse republici sovietice, inclusiv în
RSS Moldovenească, au înregistrat
cote înalte în 1988‑1989, cu mai bine
de doi ani înaintea destrămării URSS.
La 27 august 1989, în Piaţa Centrală
din Chişinău, în faţa Casei Guvernu‑
lui, o imensă masă de oameni (circa
750 000 persoane), într‑o unitate de
voinţă pe care numai marile momen‑
te ale istoriei pot să o inspire, solicită
într‑un glas: Dreptate! Limba de stat
şi grafia latină! Patru zile mai târziu,
după dezbateri furtunoase, sesiunea
a XIII‑a a Sovietului suprem al republi‑
cii, sub puternică presiune populară,
aprobă pachetul de legi care consfin‑
ţesc declararea limbii moldoveneşti
ca limbă de stat şi revenirea acesteia
la grafie latină. Se punea astfel capăt
bilingvismului armonios, de fapt al
monolingvismului puterii dominante,
ce dăduse naştere, după cum afirma
o deputată de la Soroca, unei genera‑
ţii care nu cunoaşte limba părinţilor şi
a strămoşilor, generaţie ruptă de ră‑
dăcinile naţionale, indiferentă şi străi‑
nă faţă de tradiţiile, cultura şi obiceiu‑

porul basarabean este pur românesc
în substratul său, iar ţăranul român,
lipit de glie, constituia, în opinia sa,
comoara adusă de Basarabia prin ac‑
tul unirii cu România, de la 27 martie
1918, deoarece dragostea de pământ
a asigurat păstrarea neamului nostru
în frontierele ţării şi în cuprinsul lim‑
bii. Cu acelaşi prilej, Duiliu Zamfires‑
cu atrăgea atenţia că Basarabia ieşită
din haosul revoluţiei bolşevice este
un câmp al contrastelor, că societatea
basarabeană se află într‑un echilibru
nestabil, ba mai mult notează el, pes‑
te tot, aici, latet anguis in herba (şar‑
pele se ascunde în iarbă). Caracteris‑
tici care, în mod deloc surprinzător,
au revenit în actualitate după o nouă
ocupaţie de aproape cinci decenii, de
această dată exercitată de regimul
sovietic bolşevic, în multe privinţe
mai opresiv şi ucigător decât regimul
ţarist. Ele s‑au manifestat din plin în
aceste prime două decenii de când
fosta provincie istorică românească,
devenită fostă republică sovietică, a
păşit pe un drum nou, de edificare a
unei identităţi proprii în lumea rezulta‑
tă după destrămarea URSS şi înceta‑
rea confruntării Est‑Vest. A fost greu,
a fost uşor, ce obstacole au apărut şi
a trebuit să fie depăşite, ce dificultăţi
persistă, sunt oare ele insurmontabi‑
le, ce viitor îi rezervă destinul acestui
teritoriu mărginit de două fluvii – Pru‑
tul şi Nistrul –, iar cândva şi de Marea
Neagră? Iată doar câteva întrebări pe
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consemnează în continuare fostul şef
al statului moldovean, acea mult râv‑
nită şi mult durută întâlnire a fraţilor,
cu trecerea de pe un mal pe celălalt,
şi invers, cu îndelungate discuţii de
suflet, cu amintiri. Au participat atât
tineri, cât şi generaţia în vârstă, în‑
tâlnirile desfăşurându‑se de‑a lungul
Prutului la toate punctele de trecere.
Pe parcursul întregii manifestări nu
s‑a înregistrat niciun incident.
Să mai notăm câteva date me‑
morabile care s‑au succedat în peri‑
oada aceea de mari speranţe şi dor
de libertate: 27 aprilie 1990 – Mircea
Snegur este ales democratic în calita‑
te de preşedinte al parlamentului de
la Chişinău. În aceeaşi zi, pe sediul
Parlamentului este arborat Tricolorul,
identificat de comisia de specialitate a
legislativului cu „suveranitatea şi inde‑
pendenţa naţională a statului moldo‑
venesc”; 23 iunie 1990 – Parlamentul
de la Chişinău adoptă, în prima sesi‑
une, Declaraţia cu privire la suverani‑
tatea RSS Moldova. Cu acelaşi prilej,
este aprobată o hotărâre privind nu‑
litatea Pactului Ribbentrop‑Molotov şi
a consecinţelor sale pentru Basarabia
şi Bucovina de Nord; 3 septembrie
1990 – Mircea Snegur este ales de
parlament în calitate de preşedinte al
Republicii; 16 decembrie 1990 – o a
doua Mare Adunare Naţională adoptă
hotărârea de schimbare a denumirii
republicii, prin renunţarea la sintag‑
mele sovietică şi socialistă din titula‑

rile neamului său. Un rol important în
câştigarea acestei prime bătălii pentru
redobândirea identităţii naţionale au
avut‑o scriitorii şi intelectualii basa‑
rabeni în general, precum şi o serie
de deputaţi care proveneau din zona
satelor.
Evoluţiile din Basarabia intrau pe
un curs ce avea să devină ireversi‑
bil. Parada sovietică din Chişinău
programată la 7 noiembrie 1989 pen‑
tru aniversarea Revoluţiei bolşevice
este obstrucţionată şi, caz singular
în URSS, desfăşurarea tehnicii mili‑
tare împiedicată de militanţi ai Fron‑
tului Popular, aflat în fruntea mişcării
de renaştere naţională. Evenimentele
de la Bucureşti, de la finele lunii de‑
cembrie 1989, sunt trăite cu intensi‑
tate de basarabeni. Pancarte uriaşe
purtate de un lanţ viu la Chişinău scri‑
se în limba română, revenită la grafia
latină, anunţau tuturor: Dictatorul a
căzut! Unire români! La doar câteva
luni mai târziu avea loc primul act cu
o puternică încărcătură emoţională şi
simbolică, numit Podul de flori. Acţiu‑
nea a fost concepută ca o lansare sin‑
cronizată de flori de pe ambele maluri
ale Prutului, pentru a crea un pod de
revenire la adevăr, demnitate şi fra‑
ternitate. Fără niciun discurs, fără lo‑
zinci, apeluri sau gesturi necugetate,
după cum va menţiona mai târziu în
„Memoriile” sale Mircea Snegur, pri‑
mul preşedinte al Republicii Moldova.
La 6 mai 1990 a avut loc, aşa cum
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copii) care şi‑au părăsit casele din
zona transnistreană şi s‑au stabilit în
partea dreaptă a Nistrului. Un meca‑
nism cvadripartit de negocieri, per‑
fectat sub egida OSCE de Federaţia
Rusă, România, Ucraina şi Republica
Moldova, a depus o activitate labori‑
oasă pentru încetarea ostilităţilor. În
cele din urmă, pacea a fost restabili‑
tă în baza unei „Convenţii cu privire
la principiile de reglementare paşnică
a conflictului armat din zona nistreană
a Republicii Moldova”, document mol‑
do‑rus semnat la Moscova, la 21 iulie
1992, de preşedinţii în funcţie atunci,
Boris Elţîn şi Mircea Snegur. Pacea
a revenit, dar în pofida eforturilor in‑
ternaţionale duse de aproape două
decenii conflictul a rămas îngheţat,
fiind folosit ca pîrghie mai ales pen‑
tru influenţarea opţiunilor politice ale
Chişinăului.
De mai mulţi ani, a fost pus în func‑
ţiune un nou mecanism de negocieri
în format „5 plus 2” (Rusia, Ucraina,
OSCE, Republica Moldova, Transnis‑
tria, SUA şi UE, ultimii doi protagonişti
cu statut de observatori). Rezultatele
sunt uneori încurajatoare, însă rămân
departe de aşteptări. Un rol important
în ajungerea la rezultate concrete
privind normalizarea situaţiei în ra‑
porturile moldo‑transnistrene îi revi‑
ne, fireşte, Federaţiei Ruse, care şi‑a
asumat de altfel statutul de putere ga‑
rantă încă de la începutul conflictului.
De fapt, după cum îmi spunea cu cât‑

tura sa; 27 august 1991 – pe fondul
evoluţiilor survenite la Moscova, în
contextul puciului împotriva lui Gorba‑
ciov, întrunit în şedinţă extraordinară,
Parlamentul de la Chişinău adoptă
Declaraţia de independenţă a Repu‑
blicii Moldova prin care se proclamă
dreptul acesteia de a‑şi hotărî în mod
liber prezentul şi viitorul, fără niciun
amestec din afară. România a fost pri‑
ma ţară care a recunoscut Republica
Moldova în calitate de stat suveran şi
independent.
Războiul de pe Nistru. Din pă‑
cate, noul curs al Republicii Moldova
avea mulţi adversari, atât în interior,
cât mai ales în afara frontierelor sale.
Încă din 1989 se declanşase aşa‑nu‑
mitul fenomen separatist, prin înfiin‑
ţarea autonomiilor găgăuză (Comrat,
12 noiembrie 1989) şi transnistreană
(Tiraspol, 2 septembrie 1990). La 2
martie 1992, în Transnistria izbucnea
un conflict violent de proporţii, generat
de separatişti. Deloc întâmplător, răz‑
boiul de pe Nistru era declanşat chiar
în ziua în care la sediul ONU din New
York se desfăşurau solemnităţile de
admitere a Republicii Moldova şi Ar‑
meniei în organizaţia mondială.
Timp de câteva luni, conflictul din
Transnistria a fost internaţionalizat,
iar paşnica populaţie de pe cele două
maluri ale Nistrului a fost victima unor
aprige confruntări armate, soldate cu
un mare număr de victime şi cu circa
17 000 de refugiaţi (din care 13 000
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marcate în perioada guvernării comu‑
niste. Însăşi imaginea Chişinăului, a
celorlalte oraşe şi localităţi, a cunos‑
cut înnoiri vizibile de la an la an. Cu
toate acestea, aşteptările populaţiei
sunt mult mai mari, dorinţa de schim‑
bări favorabile şi mai rapide a gene‑
rat şi deziluzii. Procesul de migrare în
străinătate pentru căutarea unor lo‑
curi de muncă (în Federaţia Rusă ori
în ţările vestice) continuă să fie masiv,
având consecinţe directe asupra vieţii
economico‑sociale din republică, asu‑
pra echilibrului socio‑demografic şi
desigur a opţiunilor de vot cu ocazia
diverselor alegeri.
De mai bine de doi ani asistăm la
orientarea mai pregnantă a Republicii
Moldova spre integrarea în Uniunea
Europeană. Un proces salutat şi încu‑
rajat de ţările UE şi SUA. Administra‑
ţia Obama a ţinut să fie prima care să
transmită, cu ocazia vizitei vicepreşe‑
dintelui Joe Biden la Chişinău (martie
2011), un mesaj de susţinere solidă
a orientării proeuropene a Republicii
Moldova, afirmând că drumul par‑
curs până acum este un exemplu bun
de tranziţie la democraţie. În august
2012, cu ocazia unei vizite istorice la
Chişinău, a fost rândul cancelarului
Germaniei, doamna Angela Merkel,
de a reitera că Republica Moldova are
o perspectivă europeană. Întâlnirile
periodice, bi şi multilaterale ale Chi‑
şinăului, la nivel de premier sau pre‑
şedinte, cu SUA, Uniunea Europeană

va timp în urmă un diplomat de la Am‑
basada Federaţiei Ruse în Republica
Moldova, conflictul transnistrean este
cel mai uşor de soluţionat dintre toate
cele câte există în spaţiul post‑sovie‑
tic. Este doar o chestiune de voinţă
politică din partea mai multor actori.
Iar o rezolvare a acestui conflict ar
transmite un semnal şi pentru regle‑
mentarea celorlalte diferende care
afectează stabilitatea şi securitatea
în zona euro‑asiatică. Deocamdată,
reintegrarea regiunii transnistrene
în statul Republica Moldova rămâne
doar un deziderat. În ultimii ani, s‑a
accentuat cursul separatist al Trans‑
nistriei, iar suportul de care această
enclavă beneficiază, declarat sau ta‑
cit, din partea Moscovei, explică în
bună măsură evoluţiile înregistrate.
Integrarea europeană – un
obiectiv de interes general. Pentru
toată lumea este un lucru evident că
drumul parcurs de Republica Moldo‑
va în cei 20 de ani de la proclamarea
independenţei nu a fost nici liniar, nici
lipsit de obstacole şi încercări. Dinco‑
lo de evoluţiile sinuoase, specifice de
altfel tuturor statelor în tranziţie des‑
prinse din sistemul totalitar comunist,
societatea moldovenească a înregis‑
trat o serie de progrese certe. În pri‑
mul rând este vorba de câştigul de
necontestat în ce priveşte libertatea
de conştiinţă şi de expresie, afirmarea
şi consolidarea drepturilor democrati‑
ce, în pofida unor derapaje temporare
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ai supravieţuirii unui popor. Iată de ce
povaţa sacră şi testamentară (cum o
numea patriotul basarabean Gheor‑
ghe Ghimpu) rostită de poetul naţio‑
nal Mihai Eminescu rămâne mereu
actuală: Popor românesc! Dacă fiii
tăi ar fi fost uniţi totdeauna, atunci
şi pământul tău strămoşesc rămânea unul şi nedespărţit. O povaţă
nu doar pentru românii basarabeni, ci
pentru toţi românii, oriunde s‑ar afla.
Republica Moldova – la răscruce
de drumuri. În existenţa sa multimi‑
lenară, teritoriul dintre Prut şi Nistru a
trăit numeroase momente de cotitură,
care i‑au creionat firul destinului. Unele
de glorie, rămase ca puncte luminoa‑
se de reper în conştiinţa moldoveni‑
lor. Altele tragice, cu urmări dramatice
pentru soarta acestora. Astăzi, după
două decenii de independenţă, tână‑
rul stat Republica Moldova parcurge
din nou o perioadă crucială pentru vi‑
itorul său apropiat şi mai îndepărtat.
O perioadă complicată, presărată cu
numeroase greutăţi şi provocări, dar
totodată plină de promisiuni şi speran‑
ţe. Cu o periodicitate aproape ciclică,
la câţiva ani revine în prim‑plan între‑
barea: încotro se îndreaptă Republica
Moldova? O întrebare căreia îi caută
răspuns nu doar analiştii şi observa‑
torii din afară, ci şi moldovenii înşişi.
Manifestările dedicate marcării ce‑
lor 200 de ani de la raptul Basarabi‑
ei au evidenţiat, mai presus de orice,
deosebiri de opinii şi interpretări, su‑

sau Federaţia Rusă, au devenit frec‑
vente, atestând în mod clar un interes
internaţional special pentru Republica
Moldova şi zona geostrategică adia‑
centă.
România a rămas permanent fidelă
orientării sale programatice, afirmată
imediat după căderea comunismului
şi chiar înainte de proclamarea inde‑
pendenţei Republicii Moldova, pentru
valorizarea spaţiului cultural şi spiritu‑
al comun, pentru susţinerea eforturilor
de integrare şi regăsire împreună în
spaţiul generos al valorilor europene.
În acelaşi timp, România rămâne da‑
toare cu elaborarea şi aplicarea unei
strategii coerente şi cuprinzătoare faţă
de vecinătatea estică, în care elemen‑
tul central îl reprezintă relaţia cu Re‑
publica Moldova, Ucraina şi Rusia. Iar
disputele politice în chestiuni care pri‑
vesc interese strategice naţionale nu
transmit semnale încurajatoare nici în
interior, nici fraţilor de peste Prut.
O serie de divergenţe şi orgolii
s‑au resimţit acut şi în interiorul Ali‑
anţei pentru Integrare Europeană din
Republica Moldova, intrată într‑o criză
majoră la începutul anului 2013. După
două decenii de construire a statului
de drept, problema concilierii civice
persistă în societatea moldoveneas‑
că, afirmă Sergiu Musteaţă, un tânăr
şi reputat istoric de la Chişinău. Este
ştiut că, dintotdeauna, discordia inter‑
nă a fost unul dintre duşmanii cei mai
periculoşi ai păstrării independenţei şi
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nistria au primit de curând un nou
blam internaţional, fiind sancţionate
dur de CEDO. Răspunzând plânge‑
rilor formulate în 2004, 2005 şi 2006
de părinţii, profesorii şi elevii de la li‑
ceele „Evrica” (Râbniţa), „Alexandru
cel Bun” (Bender) şi „Ştefan cel Mare”
(Grigoriopol), înaltul for de la Strasbo‑
urg a condamnat administraţia de la
Tiraspol pentru încălcarea dreptului la
educaţie în limba română, aceasta fi‑
ind obligată să plătească despăgubiri
de peste un milion de euro celor care
au avut de suferit de la cele trei in‑
stituţii de învăţământ menţionate. Cu
toate acestea, în calea dialogului şi a
restabilirii încrederii persistă încă nu‑
meroase obstacole, unele reale, dar
cele mai multe artificiale, întreţinute
de politica separatistă promovată în
continuare şi de către noii lideri de la
Tiraspol. O politică al cărei scop de‑
clarat sistematic îl reprezintă consoli‑
darea statalităţii regiunii transnistrene
(sub titulatura de Republică Moldove‑
nească Nistreană – RMN) şi orienta‑
rea unilaterală a Republicii Moldova
în ansamblu spre Est, prin integrarea
în Uniunea Vamală Euro‑Asiatică.
Orientarea proeuropeană a Repu‑
blicii Moldova pare de acum o certi‑
tudine, reafirmată periodic de către
actuala guvernare de la Chişinău şi
încurajată puternic de liderii statelor
occidentale, în frunte cu SUA şi Ger‑
mania. Pe de altă parte, cercurile de
putere de la Moscova nu contenesc

pravieţuirea sentimentului unităţii şi al
conştiinţei de neam, păstrarea spiri‑
tualităţii şi identităţii naţionale a unei
populaţii supuse timp îndelungat unor
complicate şi dureroase experimente.
Începutul anului 2012 a marcat şi
debutul activităţii unei noi administraţii
la Tiraspol, reşedinţa regiunii separa‑
tiste din stânga Nistrului, avându‑l în
frunte pe Evgheni Şevciuk, cel care
i‑a succedat lui Igor Smirnov, simbo‑
lul unei puteri învechite, anchilozate
şi corupte, fără egal în Europa con‑
temporană. O administraţie mult înti‑
nerită şi mai dinamică, promiţătoare
în multe privinţe, dar cu multe necu‑
noscute când este vorba de opţiuni‑
le sale reale privind viitorul regiunii.
Schimbările substanţiale intervenite
la nivelul administraţiei transnistrene
s‑au resimţit în primul rând în relua‑
rea, după o lungă întrerupere, a ne‑
gocierilor dintre Chişinău şi Tiraspol,
mediate de OSCE, Rusia, Ucraina,
SUA şi UE, acţiune bine primită de co‑
munitatea internaţională. S‑au reluat,
de asemenea, discuţiile asupra unor
chestiuni care afectează direct şi de
mult timp viaţa cotidiană a cetăţenilor
moldoveni de pe cele două maluri ale
Nistrului, mai ales în ce priveşte liber‑
tatea de mişcare a oamenilor şi a măr‑
furilor. Ca factor încurajator mai no‑
tăm faptul că practicile discriminatorii
ale separatiştilor în privinţa boicotării
învăţământului în limba română pen‑
tru o mare parte a copiilor din Trans‑
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tactele şi schimbul de vizite nu doar
la nivel politic şi economic guverna‑
mental, dar şi în planul mai larg al so‑
cietăţii civile, atât de benefice pentru
regăsirea fraţilor cu fraţii, cum suna o
sintagmă la începutul anilor 1990. Un
moment inedit l‑a constituit prezenţa,
la jumătatea lunii octombrie 2012, la
Chişinău, a fostului preşedinte Emil
Constantinescu, în calitate de repre‑
zentant al reţelei internaţionale LEND
(Liderii Angajaţi în Noile Democraţii),
iniţiativă susţinută de foşti şefi de stat,
lansată de SUA, Suedia şi Estonia.
Vizita în capitala Republicii Moldova
a fostului preşedinte român, născut
la Tighina în perioada interbelică, a
prilejuit o serie de discuţii despre pro‑
iectul de integrare europeană a tâ‑
nărului stat vecin şi de continuare a
procesului de democratizare a socie‑
tăţii moldoveneşti. Un ecou favorabil
deosebit în mediile politice şi jurnalis‑
tice de la Chişinău l‑au avut sugesti‑
ile avansate de ex‑preşedintele Emil
Constantinescu privind oportunitatea
organizării unui sfat al personalităţilor
originare din Moldova care se bucură
de notorietate în diferite state ale lu‑
mii, precum şi a unui forum al tinerilor
moldoveni care obţin performanţe în
străinătate în diverse domenii (afa‑
ceri, ştiinţă, sistemul financiar‑bancar
şi al administraţiei publice), ambele
chemate să se pronunţe asupra viito‑
rului republicii.

să condiţioneze dezvoltarea unor re‑
laţii normale cu Chişinăul, mai ales
furnizarea de gaze şi energie pe baze
rezonabile, de orientarea exclusivă
spre Est şi acceptarea de noi concesii
faţă de pretenţiile separatiştilor trans‑
nistreni. Iar astfel de presiuni şi condi‑
ţionări nu rămân fără urmări. De pildă,
sub presiunea Moscovei, conducerea
de la Chişinău a solicitat şi obţinut
din partea UE acordul ca Republica
Moldova să beneficieze de o pauză
până în anul 2020 pentru implemen‑
tarea pachetului energetic trei (acţiu‑
ne planificată iniţial pentru 2016). Prin
această amânare, cerută insistent
de oficiali de la Moscova, autorităţile
moldovene speră să obţină mai uşor
acordul Gazprom de a reînnoi con‑
tractul de livrare a gazelor de către gi‑
gantul rus. Iar cazul nu este singular.
Ultimii ani au marcat incontestabil
noi progrese în dezvoltarea relaţiilor
moldo‑române. Un curs ascendent,
poate prea lent totuşi, după unii, poa‑
te prea abrupt şi rapid, după cum
opinează alţii, dar vizibil pentru toată
lumea. Contactele la nivelul cel mai
înalt au fost reactivate, iar vizita la Bu‑
cureşti a noului preşedinte al Repu‑
blicii Moldova, Nicolae Timofti (3 mai
2012) a accentuat apropierea bazată
pe comuniunea de limbă şi cultură
dintre cele două state, în cadrul unui
Parteneriat strategic pe termen lung.
Tot în aceşti ani s‑au multiplicat con‑
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Disputele identitare – o chestiu‑
ne serioasă a Republicii Moldova.
Este cunoscut că Nicolae Titulescu a
considerat întotdeauna raptul Basara‑
biei ca fiind rezultatul unei complicităţi
ruso‑turce la violarea unui contract
de drept internaţional, în consecinţă
un act de forţă, inacceptabil. Anexa‑
rea Basarabiei a deschis, în fapt, o
dispută multiseculară între români
şi ruşi, ale cărei ecouri nu s‑au stins
nici astăzi. Un calcul simplu arată că
în cei aproape 200 de ani care s‑au
scurs de atunci, aproape 154 de ani
Basarabia s‑a aflat sub stăpânire rusă
sau sovietică (1812‑1918, 1940‑1941
şi 1944‑1991); a revenit în compo‑
nenţa României timp de 25 de ani
(1918‑1940 şi 1941‑1944). O situaţie
oarecum diferită a avut sudul Basara‑
biei (judeţele Cahul, Izmail şi Bolgrad),
care între 1856‑1878 a fost restituit
Principatului Moldova şi, respectiv,
Principatelor Unite (România, din
1862). De peste 20 de ani, Basarabia,
lipsită de părţile de nord şi de sud (tre‑
cute abuziv în componenţa Ucrainei),
dar cu o compensaţie în stânga Nis‑
trului (regiunea transnistreană), sub
denumirea oficială Republica Moldo‑
va, este un stat independent.
În primii ani de după anexare, au‑
torităţile ţariste au tratat cu moderaţie
populaţia din Basarabia, respectând
în linii generale limba, tradiţiile, dati‑
nile şi obiceiurile statornicite din ve‑
chime pe aceste locuri. Treptat, însă,

presiunile pentru asimilarea moldove‑
nilor au cunoscut o accentuare aproa‑
pe continuă, Basarabia fiind transfor‑
mată în gubernie. În pofida dificultăţi‑
lor, moldovenii şi‑au păstrat conştiinţa
identităţii lor româneşti, procesul de
redeşteptare naţională înregistrând
o amplitudine deosebită în contextul
destrămării Rusiei ţariste şi al preluării
puterii de către bolşevici. Acest fapt a
făcut posibilă proclamarea Republicii
Democratice Moldoveneşti (1917), iar
un an mai târziu votul istoric al Sfatu‑
lui Ţării pentru unirea cu România.
După reocuparea Basarabiei de
către sovietici, mai întâi în 1940‑1941,
dar mai ales după 1944, presiunile vi‑
zând comunizarea, deznaţionalizarea
şi ştergerea conştiinţei identităţii etni‑
ce şi culturale a românilor basarabeni
au cunoscut o amploare nemaiîntâl‑
nită. Au fost reluate şi reactivate cu
vigoare deosebită tezele din perioada
Rusiei ţariste, precum şi metodele ne‑
fericite, cu consecinţe tragice, experi‑
mentate în perioada stalinistă în fosta
Republică Autonomă Sovietică Soci‑
alistă Moldovenească (RASSM), din
stânga Nistrului (1924‑1940), când au
fost reinventate limba moldoveneas‑
că şi poporul moldovenesc, diferite de
limba română şi poporul român.
Declasificarea unor documente
de arhivă bine ascunse până acum
ochiului public ne dezvăluie faptul că,
lună de lună, pe zeci de pagini, liderii
comunişti de la Chişinău, de multe ori

38

(Document strict secret din 12 martie
1980). Nici în epoca Gorbaciov lucru‑
rile nu au cunoscut o evoluţie sensibil
diferită în chestiunea basarabeană,
în pofida măsurilor de liberalizare şi
transparenţă iniţiate de acesta. Tre‑
buie arătat clar – se sublinia într‑un
document emis de Biroul CC al Par‑
tidului Comunist al Moldovei, la 19
august 1986, că „destinul istoric al po‑
porului moldovenesc este indisolubil
legat cu dezvoltarea şi consolidarea
statului sovietic” , iar pentru contraca‑
rarea calomniilor antisovietice se ce‑
rea „a folosi pe larg pregătirea pentru
sărbătorirea (în 1987, n.n.) a 70 de
ani ai Marelui Octombrie, a 150 de ani
ai alipirii Basarabiei la Rusia, a 120 de
ani ai naşterii lui V.I. Lenin”.
Fără îndoială, după destrămarea
URSS şi proclamarea independenţei
Republicii Moldova, procesul de re‑
naştere naţională a cunoscut progre‑
se notabile. Cu toate acestea, chesti‑
unea identitară a moldovenilor basa‑
rabeni nu a fost pe deplin tranşată, iar
confuziile continuă să fie întreţinute
sistematic în rândul unei importante
părţi a populaţiei, cu impulsuri mai
mult sau mai puţin vizibile din afară.
Resuscitarea confuziei identitare în
privinţa limbii şi originii moldovenilor
a stârnit nedumeriri şi din partea di‑
plomaţilor occidentali de la Chişinău.
Într‑un mesaj de rămas bun, fostul
ambasador american în Republica
Moldova, doamna Pamela Hyde Smi‑

străini complet de aceste locuri, infor‑
mau conducerea de la Moscova des‑
pre „denaturarea grosolană în RS Ro‑
mânia a evenimentelor istorice legate
de problemele formării şi dezvoltării
poporului moldovenesc, de statalita‑
tea sa, de relaţiile ruso‑române şi so‑
vieto‑române” (Document strict secret
din 26 mai 1976). Se insinua publica‑
rea de lucrări „care conţin o falsifica‑
re premeditată…, se demonstrează
unitatea deplină a popoarelor moldo‑
venesc şi român” (Document din 14
martie 1978). Nici turiştii români care
vizitau RSS Moldovenească nu scă‑
pau tirului critic al ideologiei sovietice:
acestora li se reproşa că „încearcă
adeseori să demonstreze identitatea
popoarelor moldovenesc şi român, a
limbilor şi culturilor lor, caracterul ille‑
gal al alipirii în 1812 a Basarabiei la
Rusia…, subliniază sâcâitor apropie‑
rea lingvistică dintre popoarele mol‑
dovenesc şi român, comunitatea lor,
chipurile, de neam, etnică şi statală”
(Document strict secret din 26 decem‑
brie 1978). Ambasadorul sovietic la
Bucureşti, V.I. Drozdenko, informa şi
el centrala despre materiale tipărite în
România „în care sunt expuse voalat
pretenţiile teritoriale faţă de Uniunea
Sovietică şi se întreprind tentative de
a pune la îndoială legitimitatea apar‑
tenenţei de stat a unei părţi a terito‑
riului RSSM şi Ucrainei la URSS…
Chestiunile respective au o importan‑
ţă mai degrabă politică decât istorică”
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titulat „Cum minoritatea etnică româ‑
nă românizează majoritatea etnică
moldovenească”; în numărul din 11
mai 2011, cotidianul „Moldova Suverană”, aservit Partidului Comuniş‑
tilor, publica un interviu în care Ivan
Bodiul, fostul lider comunist al Moldo‑
vei Sovietice timp de 22 de ani, sta‑
bilit la Moscova, continua să susţină
că „cel mai important rol în procesul
lichidării statalităţii moldoveneşti îi re‑
vine României”. El le reproşa urmaşi‑
lor săi comunişti o slăbire a activităţii
pe „frontul ideologic”, ce poate duce
la „distrugerea suveranităţii statului”
şi la „subminarea influenţei Rusiei în
Moldova”. În mod ironic, I. Bodiul afir‑
ma că Republicii Moldova îi trebuie o
„uniune europeană cu Rusia şi alte
ţări din spaţiul post‑sovietic”. Şi presa
democratică basarabeană remarcă
„o resurecţie periculoasă a spiritului
revanşard rusesc”. Comentând vizi‑
ta canonică la Chişinău a Sanctităţii
Sale Kiril, Patriarhul Moscovei şi al În‑
tregii Rusii (octombrie 2011), cunos‑
cutul editorialist Constantin Tănase
semnala cu îngrijorare în ziarul „Tim‑
pul” că Rusia se comportă în Moldova
ca în timpul Operaţiunii Iaşi‑Chişinău.
Astfel, la Chişinău, ruşii nu serbează
Ziua Victoriei asupra fascismului, ci îşi
marchează dominaţia asupra acestui
teritoriu, care este pentru ei nu nu‑
mai o zonă de cultură şi spiritualitate
pravoslavnică, ci şi una de politică ru‑
sească.

th, le spunea studenţilor de la Univer‑
sitatea de Stat a Moldovei: „Nu înţeleg
de ce unii numesc limba vorbită de
majoritate limbă moldovenească, în
timp ce toată lumea ştie că este limba română… Nici măcar nu văd ca
oamenii să fie de acord asupra semni‑
ficaţiei de moldovean, care pentru unii
înseamnă etnic român, iar pentru alţii
semnifică o încercare în stil sovietic
de a construi aici o etnie distinctă…
Eu consider că lipsa sentimentului de
identitate ca cetăţean al ţării este o
problemă serioasă a Moldovei”.
Dificultăţile renaşterii naţionale şi
ale redobândirii conştiinţei de sine,
după o îndelungată perioadă de tota‑
litarism ucigător, sunt încă multiple şi
complicate. Pe de o parte, aşa cum
afirma poetul Grigore Vieru, ceea ce
ni s‑a luat nouă, românilor din Basa‑
rabia, adică sufletul, graiul, obiceiuri‑
le şi istoria, nu pot să crească la loc
peste noapte. Pe de altă parte, pentru
anumite cercuri politice, din Republi‑
ca Moldova şi din afara ei, a intrat în
practica obişnuită să militeze pentru
reactivarea unor vechi stereotipuri
privind aşa‑zisul pericol românesc
şi pentru repudierea limbii române
văzută ca o ameninţare la adresa
statalităţii moldoveneşti. În 2003, la
Chişinău a apărut un „Dicţionar Moldovenesc‑Românesc” (autor Vasile
Stati); în noiembrie‑decembrie 2006,
săptămânalul „Comunistul” de la
Chişinău publica un amplu serial in‑
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vorbim româneşte. Nu ştiţi ce a fost
pe aici…!”. Într‑adevăr, cunoscând
treptat istoria acestor oameni şi aces‑
tor ţinuturi, începi să înţelegi de unde
atâtea surprize şi paradoxuri. O ex‑
plicaţie ar putea fi redată printr‑o sin‑
tagmă simplă: povara istoriei. Fiecare
basarabean poartă cu sine, conştient
sau nu, o povară. O povară istorică pe
care nu o poate înţelege nici el uşor şi
pe care nu o poate împărtăşi oricui.
O ţine ca pe un secret, în inima lui,
în sufletul lui. După două secole de
înstrăinare şi întâmplări tragice, ba‑
sarabeanul este precaut şi învăţat să
nu se dezvăluie niciodată complet. El
este înclinat să mai păstreze de fieca‑
re dată ceva, un mic secret, o enigmă,
o taină, de bucurie sau tristeţe, care
este numai a lui.
Fără îndoială, Republica Moldova
îşi continuă căutările pentru împlinirea
propriului său destin. Ea se află încă
la o răscruce de drumuri. O răscruce
istorică, iar alegerea, până la urmă, le
aparţine moldovenilor înşişi.

Dar nu toată lumea din Republica
Moldova priveşte spre trecut. În vara
anului 2012, un mai vechi prieten,
Theodor Magder, evreu român din
Basarabia, îmi spunea cu seninătatea
specifică vârstei: „Sunt bucuros că
m‑am născut român şi, iată, pot muri
tot român. Limba mea este româna.
Eu vorbesc, gândesc şi simt româ‑
neşte. Trebuie să‑ţi iubeşti limba, să
simţi că‑i a ta, şi numai a ta. O limbă
are la baza ei mari jertfe umane, mo‑
rale şi materiale. Merită s‑o cunoşti şi
s‑o iubeşti”. Un alt prieten, expert la
Parlamentul Republicii Moldova, îmi
spunea la rândul său: „Dacă îţi cunoşti
limba, îţi cunoşti şi neamul căruia îi
aparţii!”. Cu un deceniu în urmă, la o
întâlnire dedicată aniversării naşterii
lui Eminescu, desfăşurată la Casa
limbii române din localitatea Zaim, un
bătrân învăţător, pensionar, a luat cu‑
vântul şi a spus printre lacrimi: „Dvs.
cei din România să nu vă miraţi că
noi, basarabenii, vorbim uneori stricat
româneşte. Dvs. să vă miraţi că mai
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Poziționări identitare la
nivelul populației din
Republica Moldova
Diana Didă
Lector dr. Darie Cristea
Cuvinte cheie: problema unionistă, „moldovenismul”, Uniunea Europeană,
Imperiul Eurasiatic, elite pro‑europene

Cât de reprezentativi sunt acei basa‑
rabeni care au studiat sau au muncit
în România – eventual au dobâdit şi
cetăţenie – pentru populaţia micului
stat până la urmă românesc de peste
Prut? Greu de spus.
Din păcate, cu mult înaintea cu‑
noaşterii reale a percepţiei reciproce
s‑au pus în mişcare arsenale propa‑
gandistice. O tabără a atacat cu „mol‑
dovenismul” şi, pentru a nu pierde
total pământul de sub picioare, cu im‑
placabila dependenţă a Moldovei de
spaţiul econmic şi energetic rusesc.
Din partea românească au fost
puţine persoane şi instituţii care să fi
construit o expertiză raţională şi utilă
asupra fenomenului Republica Mol‑
dova de după 1990 şi, mai ales, asu‑
pra direcţiilor ulterioare de evoluţie a
unui spaţiu mic din punct de vedere

În spaţiul public au apărut din ce în
ce mai multe voci în ultima perioadă
care pun problema unionistă. A unirii
cu Basarabia, desigur. Nu este sco‑
pul acestui articol să discute oportu‑
nitatea sau forma juridică pe care un
eveniment de o asemenea amploare
trebuie să o aibă. De altfel, după cum
rândurile următoare argumentează,
nu prea ar trebui să fie loc de pole‑
mică sau de trucuri de comunicare
atunci când vorbim despre un proiect
atât de semnificativ.
Ne confruntăm însă cu două pro‑
bleme majore. Una ţine de interesul
faţă de problema în cauză şi, în con‑
secinţă, de cunoaştere. Pe scurt, sunt
probabil mai mulţi basarabeni care
cunosc România decât români care
cunosc sau au arătat vreodată după
1990 vreun interes faţă de Basarabia.
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iectului nu sunt luate în calcul. Opinia
publică nu este pregătită. Grupurile
socio‑demografice care eventual au
altă opinie nu sunt menajate şi, prin
urmare, se ratează abordarea inclu‑
zivă. Naţionalismul de oportunitate
se construieşte pe lozinci, pe mesaje
primitive, pe afect, pe sondaje făcute
„in house” şi pe mitinguri cu număr su‑
praevaluat de participanţi.
Să fie clar. Nu este nimic rău în
a te baza pe formatori de opinie. Şi
„ceilalţi” au. Dar să formăm opinia pu‑
blică, să construim politica interesului
naţional şi, evident, cultura politică
însoţitoare. Să facem publicitate, nu
propagandă.
Cu ajutorul pseudo‑studiilor, pse‑
udo‑sondajelor şi al altor instrumen‑
te de acelaşi fel – căci inventivitatea,
uneori peste măsura normalului, re‑
prezintă o caracteristică a naţionaliş‑
tilor de oportunitate – se redesenează
societăţile de pe cele două maluri ale
Prutului şi ajungem să ni se spună, de
pildă, că peste 70‑80‑90% dintre ro‑
mâni ar aproba unirea cu Republica
Moldova mâine. Asta în ciuda faptului
că doar 55% dintre ei privesc cu sim‑
patie ţara vecină, după cum o relevă
alte sondaje, serios făcute. Procentul
de simpatie este onorabil şi meritoriu,
fără îndoială, acel „doar” folosindu‑ne
la comparaţia dintre cifrele sondajelor
menţionate. În realitate, interesul faţă
de Republica Moldova este scăzut la
noi în ţară. Dar, ca de obicei, printr‑o

geografic, dar uriaş din punct de ve‑
dere politic, măcar dacă ţinem cont
de plasarea lui între cele două imperii
fundamentale ale Europei postmoder‑
ne: Uniunea Europeană şi Imperiul
Eurasiatic. Care, între noi fie vorba,
nici ele nu ştiu prea bine ce vor face
pe viitor.
De după integrarea României în
UE, dar mai ales după preluarea pu‑
terii la Chişinău de către Alianţa pen‑
tru Integrare Europeană, Moldova a
devenit mai deschisă către Occident
şi către România. O evoluţie comple‑
xă care păruse a scoate micul stat
est‑european dintr‑o paradigmă politi‑
că totuşi comunistă, pro‑rusă şi serios
antieuroeană şi antiromânească.
Efectul a fost că expertiza româ‑
nească asupra Rep. Moldova s‑a
înmulţit, brusc. Specialişti care nu
aveau idee ce se întâmplă acolo s‑au
grăbit să redescopere, fără să treacă
prin zonă, Basarabia de la 1918. În
mod cumva caraghios, în câteva rân‑
duri, naţionaliştii de oportunitate au
început să îi critice pe puţinii experţi
cunoscuţi, cum că ar avea o atitudine
nepotrivită şi că nu vor, vezi Doamne,
să proclame Unirea.
Un cunoscut jurnalist basarabean
numea această proclamare facilă a
unui ideal totuşi extrem de complex şi
de serios ghetoizarea naţionalismului.
Dezbatarea academică este scoasă
din discuţie sau falsificată. Modalităţi‑
le cele mai fezabile de realizare a pro‑
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spre România pentru a vedea cum îşi
percep basarabenii poziţia (geo)politi‑
că. Devine necesar să fie readuse în
mintea publicului datele de anul tre‑
cut, multe dintre ele devenind cu atât
mai actuale cu cât optimismul care
încă înconjura atunci Alianţa pro‑eu‑
ropeană de la Chişinău s‑a estompat
serios. Să lăsăm, pe scurt, datele să
vorbească.

magistrală ardere a etapelor, în loc
să construim interesul public faţă de
problemă, preferăm să aruncăm o pe‑
tardă şi să punem, la baza unei idei
care se vrea de primă importanţă, o
minciună penibilă. Şi dacă se organi‑
zează referendum şi nu se prezintă
nici 30% să aprobe unirea? Cine răs‑
punde pentru compromiterea ideii?
Desigur, poporul, care nu va fi fost la
înălţimea geniului creator al iniţiatori‑
lor. Nu mai vorbim de faptul că nu este
neapărat frumos să vorbeşti aici des‑
pre unire fără să îi întrebi şi pe oame‑
nii cu care vrei să te uneşti.
Chiar aşa. Ştie cineva ce zic mol‑
dovenii?

Despre statalitate
Pentru orice cetăţean de bună cre‑
dinţă, interesat de relaţia cu Repu‑
blica Moldova/Basarabia, unul dintre
procentele care reies în urma efectuă‑
rii acestuia vine ca un duş rece. Între‑
baţi fiind în ce măsură sunt de acord
cu afirmaţia că „Moldova şi România
sunt două state diferite care trebuie
să se dezvolte independent”, 60,6%
dintre respondenţi se declară total de
acord. Încă 20,3 la sută dintre ei se de‑
clară mai degrabă de acord. Adunate
ambele procente, avem aproape 81%
dintre cetăţenii moldoveni care îşi
exprimă acordul pentru respectiva
afirmaţie. Cetăţenii moldoveni sunt
deci, în bună măsură, ataşaţi de sta‑
talitatea republicii lor. Aceasta este
realitatea actuală şi de aici trebuie să
pornim orice discuţie serioasă şi raţi‑
onală. Aşa cum o relevau datele son‑
dajului GeoPOL la care facem referi‑
re, cetăţenii moldoveni, „fraţii noştri de
peste Prut”, poate privesc cu părtinire
însă nu cu ură începuturile statului lor

Dacă voi nu ne vreţi…
Din fericire, există astăzi un instru‑
ment de măsurare a opiniei publice
care nu exista pe vremea lui Alexan‑
dru Lăpuşneanu: sondajul de opinie.
Cu ajutorul lui se pot evalua părerile,
valorile şi atitudinile unor populaţii, cu
condiţia ca el să fie utilizat în mod co‑
respunzător. Altfel, se poate ajunge
la concluzii bizare, după cum arătam
anterior.
Un astfel de sondaj, reprezetativ
la nivel naţional, a fost efectuat în
primăvara anului trecut (martie‑apri‑
lie 2012) în Republica Moldova, de
către un institut local (CBS‑Axa), la
comanda Institutului GeoPOL din Ro‑
mânia. Printre puţinele, dacă nu chiar
singurul care arăta vreun interes din‑
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Respondenţii care şi‑au manifestat
o opinie au optat în măsură destul de
semnificativă pentru varianta conform
căreia „Basarabia a fost eliberată de
către Imperiul Rus de sub stăpânirea
Imperiului Otoman” – 28,4%. Aproape
40% dinte vorbitorii de limba rusă con‑
sideră respectivul eveniment drept o
eliberare de sub stăpânire otomană
(38,2%), iar în rândul celor care pre‑
feră limba română acest procent este
de 24,8 la sută. Despre o anexare a
Basarabiei de la Principatul Moldova
vorbesc 24,1% dintre respondenţi şi
încă 13% despre o anexare a aces‑
teia de la Imperiul Otoman. Chiar şi
luate împreună aceste două cifre,
procentul celor care vorbesc despre
o anexare şi care utilizează deci un
concept ce în istorie are mai degrabă
conotaţii negative nu este unul foarte
ridicat (37,8%).
Datele de mai sus ne arată că
avem de‑a face cu o opinie publică
fragilă, ce are diviziuni şi falii speci‑
fice unei societăţi care îşi caută dru‑
mul. Divergenţele dintre opinii asupra
unei chestiuni fundamentale, cum
este evenimentul istoric de la 1812,
nu sunt în acest caz nici periculoase,
nici generatoare de conflict. Proble‑
me ar fi apărut mai degrabă în cazul
unei segmentări pe jumătate (50% la
50%, 49% la 51% şi altele apropiate)
a opiniilor în rândul cetăţenilor moldo‑
veni. Sau în cazul unor opţiuni radica‑
le într‑un sens sau altul, corelând cu

– anul 1812, atunci când Imperiul Rus
a anexat teritoriul dintre Prut şi Nistru.
Întrebarea, aşa cum s‑a regăsit ea în
sondajul institutului Geopol, a sunat
astfel: „Anul curent (este vorba de
2012, n.a.), se împlinesc 200 ani de
la momentul când Basarabia (actuala
Republică Moldova şi o parte din teri‑
torii de la malul Mării Negre) a fost ali‑
pită Imperiului Rus. Există diferite ati‑
tudini şi trăiri asupra acestui moment
istoric. Care din următoarele afirmaţii
este cea mai apropiată poziţiei Dvs.?”
Frapant este aici numărul mare
al nonrăspunsurilor: 34,5% dintre
respondenţi nu ştiu sau nu vor să îşi
exprime vreo opinie în acest sens. O
treime dintre cetăţenii moldoveni sunt,
deci, fie decuplaţi de semnificaţia mo‑
metului traumatic din 1812, fie neştiu‑
tori, fie pur şi simplu dezinteresaţi de
chestiune. Diferenţele dintre categori‑
ile sociale şi de vârstă nu sunt specta‑
culoase. Cum era poate de aşteptat,
cel mai mare număr de nonrăspunsuri
la această întrebare îl avem la cei cu
studii medii incomplete – 46,4 la sută.
La celelalte niveluri de şcolarizare
avem cifre asemănătoare, cu puţin
peste 30 la sută. Şi, pentru că inte‑
resează cu siguranţă, procentul non‑
răspunsurile la cei care comunică de
preferinţă în limba rusă este de 37,6
la sută, iar la cei în limba română de
33,3 la sută. Aşa cum spuneam, nimic
spectaculos.
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ori şi în România, cum explicăm cei
47,7% dintre cei ce trăiesc în mediul
rural care răspund afirmativ la aceas‑
tă întrebare? Toate acestea ar trebui
clarificate, poate, nu evitate, în cadrul
acelor dezbateri despre care vorbeam
la începutul articolului nostru. Nu ne
rămâne decât să aşteptăm.

etnia respondenţilor (ruşi vs. români/
moldoveni). Nici vorbă însă de aşa
ceva. Indiferent de limba preferată de
comunicare, opiniile respondenţilor
merg spre toate cele trei variante ofe‑
rite, după cum arătam mai sus.
Aici vorbim despre atomizare ati‑
tudinală şi despre apatie (a propos
de numărul mare de nonrăspunsuri),
generate de multele istorii succesive
şi poveşti despre rolul şi destinul Mol‑
dovei care le‑au fost spuse cetăţenilor
basarabeni în cei două sute de ani de
regimuri politice autoritare.
Lucrurile stau cam la fel în opinia
publică basarabeană atunci când este
vorba despre celălalt moment istoric
semnificativ pentru statalitatea Re‑
publicii Moldova: formarea Republicii
Sovietice Socialiste Moldoveneşti, în
anul 1940. Respondenţii sunt împăr‑
ţiţi, dar nu scindaţi (procentele sunt
uşor mai mari decât la întrebarea de
mai sus deoarece ei au avut două op‑
ţiuni, nu trei), iar nonrăspunsurile de‑
ţin iarăşi un procent foarte important
– 23,7%. Acest moment este văzut ca
influenţând favorabil soarta istorică
a poporului moldovenesc de 44,5%
dintre respondenţi şi nefavorabil de
31,7% dintre ei. Şi da, vorbitorii de
limba rusă trag media în sus (57,4%),
dar ce ne facem cu cei 40% dintre
vorbitorii de limba română care au
aceeaşi opinie? Mai mult, dacă satele
sunt „păstrătoare” ale românismului,
aşa cum sunt ele considerate une‑

Ceva mişcări social‑politice?
Vorbeam anterior despre apatie.
Aceasta este, ca şi în România de alt
fel, o caracteristică a societăţii moldo‑
veneşti. Rareori „mămăliga explodea‑
ză”, într‑o parte sau în alta a Prutului,
când mase mari de oameni aleg să
îşi susţină punctele de vedere şi opţi‑
unile în mod public, prin demonstraţii
sau mitinguri. Evenimentele care să
antreneze mari mase de oameni sunt
mai degrabă excepţii, iar revendicări‑
le lor au avut extrem de rar caracter
identitar. Sondajul GeoPOL a avut, în
acest sens, o întrebare ce suna astfel
(atenţie, pentru a asigura o culegere
corectă a datelor, întrebările au fost
adaptate specificului lingvistic local!):
„dacă mâine ar fi desfăşurate care‑
va demonstraţii, marşuri, greve etc.
pentru care cauze Dvs. aţi participa
la ele?” Cea mai atrăgătoare cauză
pentru potenţialii demonstranţi s‑a
dovedit a fi: „Forţarea parlamentarilor
să negocieze mai intens ca să alea‑
gă Preşedintele ţării” (în primăvara lui
2012 Moldova traversa încă o criză
politică, de o vreme bună Parlamen‑
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Realitatea nu pare neapărat mai
roz nici la alţi indicatori ce ar putea
demonstra existenţa unor relaţii fră‑
ţeşti între cele două state. De pildă, în
ciuda evidenţelor, doar 44,4% dintre
respondenţi sunt de acord cu faptul
că moldoveneasca şi româna repre‑
zintă aceeaşi limbă. Jumătate dintre
ei nu sunt de acord cu această afirma‑
ţie. Lucru uşor absurd dacă ne gâdim
la evidenţa identităţii de limbă, dar tot
acest lucru absurd ne demonstrează
că întreaga costrucţie politică a unei
idetităţi moldoveneşti foarte compli‑
cate nu poate fi pusă între paranteze
fluturând pur şi simplu câteva stegule‑
ţe. Este adevărat aici că vorbitorii de
română care consideră că avem de‑a
face cu aceeaşi limbă este mai mult
decât dublu faţă de vorbitorii de rusă:
52,9% faţă de 21,1%. În sfârşit, un
motiv de speranţă pentru naţionaliştii
de oportunitate: peste jumătate dintre
vorbitorii de limbă română realizează
că vorbesc limba română! Altfel, con‑
form aceloraşi cifre din 2012, aproape
60% dintre molodoveni nu susţin nici‑
odată formaţiuni politice prounioniste;
47,8% nu consideră subiectul relaţiilor
dintre România şi Moldova atât de im‑
portant după cum este prezentat de
politicieni şi mass‑media (peste 21%
nonrăspunsuri); nici măcar de necesi‑
tatea ajutorului României în vederea
integrării în Uniunea Europeană a Re‑
publicii Moldova nu sunt convinşi 52%
dintre basarabeni (39% dintre ei con‑

tul nereuşind să aleagă un preşedin‑
te). Aproape unul din trei respondenţi
a fost de acord sau foarte de acord
să participe la mitinguri, marşuri etc.
cu o astfel de revendicare. În schimb,
60% dintre ei au considerat că mai
degrabă nu s‑ar implica în aşa ceva.
Aproape 25% dintre basarabeni ar
manifesta pentru retragerea trupelor
ruse din Transnistria (deşi 62,7% ar
sta mai degrabă sau sigur acasă), iar
23% ar ieşi în stradă împotriva reuni‑
ficării cu România (8,2% ar fi dispuşi
să se manifeste pentru). 66,9% nu ar
participa la aşa ceva, semn, totuşi, că
această chestiune nu stă pe agenda
cetăţeanului de rând.
Aceeaşi apatie deci ca şi în pri‑
vinţa altor motive de a ieşi în stradă
şi a manifesta. Doi din trei cetăţeni
moldoveni nu sunt interesaţi în niciun
fel de problema unirii cu România,
preferând, poate, să muncească, să
îşi ducă traiul de toate zilele şi să îşi
crească copiii. Semn rău, dar tot răul
ar putea fi spre bine, chiar şi pentru
naţionaliştii de oportunitate. În masa
aceasta uriaşă de 66,9% s‑ar putea
găsi, la un moment dat, oameni dis‑
puşi să ia în calcul chiar şi o eventu‑
ală unire cu România. Cu argumente
şi răbdare, ei ar putea fi aduşi alături
de cei doar 8,2% dintre moldovenii ce
ar manifesta pentru reunificarea cu
România. Asta ar însemna însă să
se pornească de la realitate, aşa cum
este ea deocamdată.
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cele mai grele şi mai diverse. Proba‑
bil, răsturnările politice spectaculoase
din parlamentul moldovenesc nu au
făcut decât să adâncească apatia.
Avem două societăţi aflate încă într‑o
situaţie de tranziţie, în care dezide‑
ratul este construirea unei societăţi
prospere şi funcţionale. Abia atunci,
cel mai sigur, cele două state de pe
malurile Prutului vor deveni cu adevă‑
rat atractive unul pentru celălalt.

sideră totuşi că apropierea cu Româ‑
nia i‑ar ajuta să se integreze în spaţiul
UE). Diferenţele dintre vorbitorii de
rusă şi cei de română nu mai sunt, în
aceste chestiuni, atât de semnificati‑
ve. Ce se va întâmpla în perioada ur‑
mătoare, în condiţiile în care spectrul
politic de la Chişinău se va modifica,
şi nu în favoarea forţelor pro‑occiden‑
tale, rămâne de văzut.
Sondajul Geopol a avut, cum era
şi firesc, o serie de întrebări ce vizau
viaţa politică, economică şi socială in‑
ternă a Republicii Moldova (mai sus
le‑am selectat, după cum s‑a văzut,
pe acelea care puteau oferi o per‑
spectivă asupra relaţiei României cu
statul moldovenesc, în acord cu tema
articolului nostru). Pe scurt, pentru cei
interesaţi, putem spune că 80% din‑
tre respondeţi ziceau că ţara lor mer‑
ge într‑o direcţie greşită; 67% dintre
ei se declarau dezamăgiţi de politica
de la ei din ţară; 64% erau de acord
şi foarte de acord cu ideea conform
căreia prea multă democraţie „acum
şi în ţara asta” nu face bine oamenilor;
51% considerau că guvernarea comu‑
niştilor a fost una benefică; 80% dintre
moldoveni erau foarte de acord şi de
acord cu afirmaţia că Moldova are ne‑
voie de un conducător cu „mână de
fier”. În multe privinţe, situaţia internă
a Republicii Moldova se aseamănă cu
cea din România: pesimism, dezamă‑
gire faţă de clasa politică, nostalgie,
probleme economice şi sociale dintre

Politica externă a
Republicii Moldova
Un capitol separat al sondajului
GeoPOL a fost consacrat relaţiilor
externe ale Moldovei, în percepţia
cetăţenilor săi. S‑a constat cu acest
prilej că ţara despre care basarabenii
au cea mai bună părere era Rusia,
87% dintre ei declarând că au o pă‑
rere foarte bună sau destul de bună
despre aceasta. Podiumul era ocupat
în continuare de Ucraina (82,7%) şi
de Germania (75,3%), în timp ce Ro‑
mânia se află abia pe locul şapte, cu
aproape 63%. Interesant este că în
dreptul României constatăm şi pro‑
centul cel mai mare de respondenţi
ce declară că au o parere destul de
proastă sau foarte proastă (31%), du‑
blat de un grad mare de notorietate
(doar 3,5% dintre basarabeni spun
că nu cunosc destule despre ţara
noastră). Din nou, vorbitorii de rusă
trag media în jos, doar 44,9% având
o opinie favorabilă despre România,
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despre calamităţile naturale), elitele
pro‑europene mai având mult de lu‑
cru până la a aşeza parteneriatul cu
ţara noastră pe locul cuvenit în opinia
publică de peste Prut. Singura facili‑
tate pe care le‑o putem acorda deo‑
camdată pare a fi cetăţenia română.
63% dintre respondenţi afirmă însă
că nu dispun şi nici nu intenţionează
să dispună de cetăţenia altei ţări, nici
de cea românească, nici de cea rusă.
Dintre cei care erau de acord cu dubla
cetăţenie, 14,7% aveau deja la data
efectuării sondajului cetăţenia româ‑
nă. Alţi 17% dintre ei erau în plin pro‑
ces de dobândire, în timp de 35% de‑
clarau că intenţionează la un moment
dat să aplice o cerere în acest sens.
Un unionism pragmatic.
Percepţia unei poziţii geopolitice
proprii, indusă, evident, de încercările
istorice prin care a trecut Republica
Moldova, este, aşa cum ne arătau da‑
tele sondajului în discuţie, destul de
evidentă. Întrebaţi dacă ar avea posi‑
bilitatea să aleagă o configuraţie regi‑
onală din care să facă parte, moldo‑
venii optau în proporţie de 29% pen‑
tru un „grup comun cu Rusia Ucraina,
Bielorusia, Kazahstan”, 28,1% pentru
„Europa Unită (Uniunea Europeană)”,
23,5% alegeau „în ţara mea fără uni‑
rea cu vreo ţară sau uniune de state”,
6,8% „Uniunea Sovietică”, 5,1% „CSI
(ca acum)”. Restul, nonrăspunsuri, nu
foarte multe.

iar dintre cei care vorbesc româna,
aproape 70% au o părere pozitivă
despre aceasta. Când vine însă vor‑
ba despre Rusia, diferenţele între cele
două categorii lingvistice nu mai sunt
atât de mari: 93% dintre respondenţii
vorbitori de rusă şi 84,2% dintre cei de
română au o părere foarte bună sau
bună despre respectiva ţară.
Această atitudine este întărită şi
prin procentele de la alte întrebări
similare. În cazul unor calamităţi na‑
turale, de pildă, 61, 8% dintre basa‑
rabeni se aşteptau să primească cel
mai mare ajutor din partea Federa‑
ţiei Ruse şi doar 26,7% din partea
României. La fel în cazul unei crize
economice foarte grele, când speran‑
ţele a 52% dintre basarabeni tot spre
Rusia se îndreaptă, şi doar 15% spre
ţara nostră. Toate acestea făceau ca
54,8% dintre basarabeni să desem‑
neze Federaţia Rusă drept partenerul
cel mai important al Republicii Moldo‑
va. Mai mult de unu din doi basarabeni
identifică deci acestă ţară ca fiind cea
mai legată de ţara lor şi doar 14,5% o
consideră legată printr‑un parteneriat
important de România.
Aşa cum o arată cifrele, se pare că
de noi, cei din partea stângă a Pru‑
tului, cetăţenii moldoveni nu au prea
mare nevoie nici din punct de vedere
economic sau social, nici din punctul
de vedere al ajutorului „frăţesc” pe
care am putea să li‑l acordăm la ne‑
voie (vezi răspunsurile la întrebarea

49

tă – doar 23,9%. Restul politicienilor
care animau scena politică din Româ‑
nia în primăvara lui 2012 erau cotaţi
cu mai puţin de 10% încredere (asta
presupunând că respondenţii aflase‑
ră de existenţa lor, căci cei mai mul‑
ţi rămân pentru publicul basarabean
nişte necunoscuţi). Probabil, tendinţa
de a cunoaşte doar persoalităţile de
la vârful politicii de la Bucureşti este
valabilă şi în perceperea guveranţilor
instalaţi după anul electoral 2012.

La o altă întrebare, 63,1% dintre
moldoveni cred că Moldova ar trebui
să devină membră cu drepturi depli‑
ne a UE, dar 69,4% cred că ar trebui
să devină membră a Uniunii Vamale
Rusia‑Belarus‑Kazahstan. În mod
evident, mulţi respondeţi nu văd „con‑
flictul” dintre cele două apartenenţe
regionale.
Abia 10% dintre respondenţi de‑
clarau că urmăresc evenimentele
politice care au loc la noi în ţară. Mai
mult de jumătate dintre ei declarau
că nu sunt interesaţi deloc de viaţa
politică românească (52,6%) şi puţin
interesaţi se declarau încă 21%. Sur‑
sele de la care ei se informează des‑
pre sfera politică din România sunt, în
primul rând, canalele de televiziune
din Moldova (47,7%) şi, apoi, cele din
România (33%). Există o masă des‑
tul de importantă de populaţie care nu
se informează deloc pe această temă
(28,8%). Este deci clar că politicul de
la noi nu îi prea atrage pe cetăţenii
moldoveni (cum nu îi atrage nici pe
unii – destul de numeroşi – cetăţeni
români, de altfel). Cel mai de încrede‑
re politician de la noi era Traian Bă‑
sescu (un beneficiar al electoratului
basarabean cu cetăţenie română),
dar nici cota lui nu era impresionan‑

Ce învăţăm din acest sondaj? De‑
sigur, unele voci vor spune că era mai
simplu să nu se fi făcut sau să nu fi
fost dat publicităţii. De ce insistă unii
să „facă” nation‑building în deplina
necunoaştere a realităţii de la care
pornesc, nu ştim. Nu ar fi prima dată
când, din graba de a participa la un
moment istoric, aceiaşi riscă să pună
umărul la ratarea unei şanse istorice.
Dar dacă există un simţ istoric care să
trimită Basarabia mai înspre vest de‑
cât se află acum, într‑o formulă sau
alta, acesta nu va funcţiona dacă nu
va fi dublat de bun-simţ. Iar bunul-simţ
începe de la cunoaştere, fie că vorbim
de unire sau pur şi simplu de integrare
europeană. Deocamdată, în privinţa
Moldovei avem prea multe proiecte şi
prea puţină cunoaştere.
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Condiţionări
politico‑demografice în
Orientul Mijlociu Extins
Lector univ.dr. Cristian Bizadea
Cuvinte cheie: Orientul Mijlociu Extins, demografie, demopolitici,
schimbarea socială şi politică, primăvara arabă

eternul anotimp promis al paradisului
islamic, sub auspiciile căruia au fost
declanşate mişcările socio‑politice.
Iar o raţiune pare a fi tocmai demo‑
grafia sau, mai degrabă, demopolitica
– înţelegând prin aceasta demersurile
intenţionate de politică demografică
şi efectele acestora, urmărite sau nu
la momentul iniţierii, asupra spaţiului
fizico‑demografic şi socio‑demografic.
„After the Arab Spring will come the
demographic winter”1 (după primăva‑
ra arabă va veni iarna demografică)
este una dintre avertizările extrem de
inspirate, dar prea puţin vocale, care
subliniază importanţa condiţionări‑
lor politico‑demografice ale regiunii,
după cum vom demonstra în cele ce
urmează.

Menţinerea în actualitatea ultimilor
ani a „primăverii arabe” a generat o
efervescenţă de opinii şi analize ale
Orientului Mijlociu Extins, care au di‑
secat realităţile regionale din perspec‑
tive geopolitice, politice (interne şi ex‑
terne), economice sau sociale. Facto‑
rul demografic nu a fost neglijat, însă
în majoritatea cazurilor a fost abordat
drept una dintre cauzele proxime ale
crizelor politice sau chiar retrogradat
în postura de efect al altor evoluţii ce
au condus spre instabilitatea cotidia‑
nă.
Prezentul demonstrează că, în po‑
fida schimbărilor de registre politice
(unele încă în curs, precum Siria, sau
în aşteptare, precum Statele Golfu‑
lui), deznodământul este departe de

1
Mervyn Bendle, The Australian, 21 februarie 2013, http://www.theaustralian.com.au/
national-affairs/opinion/after-the-arab-spring-will-come-the-demographic-winter/story-e6frg‑
d0x-1226582224127, accesat 24.04.2013
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360 milioane în 2000 – ceea ce repre‑
zintă o creştere de 260 milioane în 50
de ani. Astfel, fiecare stat al regiunii
şi‑a dublat sau triplat numărul popu‑
laţiei în ultimii 35 de ani, trecând în
ritmuri proprii prin diferitele faze ale
tranziţiei demografice şi contrazicând
prin evoluţie axiome general valabile
în statele în curs de dezvoltare:
○ sporirea nivelului de trai nu a
condus la diminuarea creşterii
demografice (înregistrându‑se
un pregnant fenomen al eco‑
ului3) şi nu indică deplasarea
evoluţiilor spre clasicul model
demografic tranzitoriu în care
natalitatea scade odată cu mor‑
talitatea şi stabilizează sau di‑
minuează creşterea demografi‑
că, astfel încât sporul demogra‑
fic se menţine ridicat;
○ în pofida dezvoltării, emanci‑
parea femeii (înţelegând prin
aceasta accesul la educaţie şi
intrarea pe piaţa muncii, respec‑
tiv denunţarea paternalismului)
este lentă şi nu pare să afecte‑
ze tiparele familiei tradiţionale şi
cotele de fertilitate aferente;
○ presiunea socio‑economică şi
impactul deselor conflicte asu‑
pra populaţiei active nu diminu‑
ează potenţialul natalităţii sau

Orientul Mijlociu Extins este un
spaţiu montat, articulat pe fondul unei
evoluţii istorice marcate de criza siste‑
mului colonial şi de repetate tentative
de recuperare a unor „graniţe juste”,
de revendicări identitare concurente
asupra unor zone în care distribuţiile
populaţiilor sunt neuniforme şi seg‑
mentate de caracteristicile geodeter‑
ministe ale arealelor de habitare2, de
suprapunerea unor influenţe omoge‑
nizatoare sau diferenţiatoare de natu‑
ră lingvistică şi religioasă şi, nu în ul‑
timul rând, de cea mai spectaculoasă
creştere demografică la nivel mondial
din ultimul secol.
Deşi aflat în umbra giganţilor de‑
mografici din Asia Meridională şi Ră‑
săriteană, în speţă China şi India, Ori‑
entul Mijlociu Extins este una dintre
cele mai dinamice zone în ceea ce
priveşte creşterea demografică, de‑
vansând orice alt punct de pe glob.
În ultima jumătate de secol, această
regiune a avut o creştere demografică
de 3,6 ori, de‑a dreptul impresionant
faţă de media de 2,6 în continentul
asiatic sau de 3,5 în Africa Subsaha‑
riană. Explozia ce caracterizează în
prezent regiunea a început în a doua
jumătate a secolului XX, când popu‑
laţia totală a sporit de la mai puţin de
100 milioane în 1950 la aproximativ

2
Înregistrându‑se enclave şi exclave demografice, precum concentrările arabe din estul şi
sudul Iranului în primul caz, respectiv regiunile kurde din nord‑vestul şi nord‑estul aceluiaşi stat
3
În care generaţii succesive (baby‑boomers) ajung la vârsta fertilităţii şi generează propriul
val de natalitate
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le prin determinări socio‑demografice
specifice.
Orientul Mijlociu Extins pare să
îşi definească un model tranzitoriu
propriu pe termen lung care, deşi in‑
fluenţat de determinările contextuale
exprimate anterior, este caracterizat
în mod fundamental de: impactul nor‑
melor religioase în dinamica familia‑
lă şi manifestarea fertilităţii în cadru
conjugal; predispoziţia culturală spre
fertilitate ridicată; păstrarea ponde‑
rii populaţiei tinere în ciclurile demo‑
grafice viitoare, în baza fenomenului
ecoului; substituirea rapidă a dinami‑
cii reproductive proprii, temperată de
programe de natalitate sau indicatori
ai primei tranziţii demografice (spori‑
rea gradului de educaţie al femeii şi
părăsirea status‑rolului casnic, creş‑
terea nivelului de trai) prin schimburi
de populaţie intra şi inter‑regionale cu
rol compensator; centripetarea urba‑
nă accelerată, ca soluţie pragmatică a
limitărilor inerente ale potenţialului de
habitare rural.
În ansamblu, tranziţia demogra‑
fică este accelerată, însă distribuţia
evolutivă este neuniformă şi profund
legată de celelalte coordonate pro‑
prii fiecărei structuri demografice. În
faza întâi a tranziţiei demografice,
populaţia este tânără şi se menţine

speranţa de viaţă, care continuă
să crească;
○ măsurile de control demografic
şi accesul la facilităţile contem‑
porane ale imagisticii fetale nu
au produs, în această regiune
profund patriarhală, o presiune
asupra ratei nete de reproduc‑
ţie4, iar raporturile de gender se
menţin echilibrate.
Invalidarea, cel puţin temporară, a
modelului demografic tranzitoriu (care
asociază trecerea de la cote ridicate
ale natalităţii şi mortalităţii la valori
scăzute ale ambilor indicatori pe fon‑
dul dezvoltării economiilor industriale)
constituie o curiozitate demopolitică
explicabilă doar prin argumentele no‑
opolitice care supralicitează orizon‑
turile naturale de înlocuire. Tranziţia
mortalităţii nu a precedat, în acest caz,
o tranziţie a natalităţii şi nu dă semne,
dincolo de o reducere a fertilităţii după
standardele Orientului Mijlociu Extins,
că va încetini creşterea explozivă.
Fără a invoca sau utiliza conceptul
de cea de‑a doua tranziţie demogra‑
fică, care a proiectat o grilă aplicabilă
populaţiilor occidentale (privind ratele
conjuncturale şi calendarului de nup‑
ţialitate, practica coabitării, reducerea
bruscă a fertilităţii etc.), este posibil
ca evoluţiile regionale să fie explicabi‑

După cum s‑a întâmplat în China, unde prescripţia „copilului unic” a generat un excedent
de populaţie masculină, ca efect al practicii cvasieugenice a avortului selectiv în căutarea unui
descendent de sex masculin
4
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tea este de asemenea în scădere, în
condiţiile în care îmbunătăţirea nivelu‑
lui de trai amplifică speranţa de viaţă.
În prezent, se regăsesc în acest profil
devianţele demografice din Kuweit,
Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudi‑
tă, Oman şi Qatar, în care dimensiu‑
nea de sex masculin prezintă o ampli‑
tudine generată de migraţia masivă a
forţei de muncă – generând un profil
demografic artificial. De asemenea,
în funcţie de stadiul de evoluţie în in‑
teriorul etapei a treia, se regăsesc Li‑
bia şi Siria (debut); Algeria, Iordania,
Iran, Turcia, Tunisia, Liban (poziţie
mediană); respectiv Israelul (final de
interval). În faza a patra, are loc o sta‑
bilizare a populaţiei, după ce natalita‑
tea şi mortalitatea se echilibrează. În
Orientul Mijlociu Extins, această eta‑
pă nu este recognoscibilă încă pentru
niciunul dintre statele regiuni şi nici nu
se prefigurează într‑un viitor apropiat,
mai ales în condiţiile absenţei de fac‑
to a echilibrului în condiţionările politi‑
co‑demografice.
Din fericire, chiar şi în lipsa unor
strategii demografice sau a unor poli‑
tici sociale care să rezolve problemele
generate de fazele incipiente ale tran‑
ziţiei demografice, există mecanisme
naturale de autoreglare a fertilităţii
care se dezvoltă contextual şi neco‑
relat:
○ industrializarea intensivă (pen‑
tru Orientul Mijlociu Extins este
valabil şi un adagio în ceea ce

la un nivel relativ constant, calitatea
vieţii şi adesea contextele conflictua‑
le sporind mortalitatea inclusiv până
la valori ce surclasează natalitatea.
Speranţa de viaţă are cote medii, iar
stadiul de dezvoltare economică este
corespondent etapei preindustriale. În
Orientul Mijlociu Extins au fost plasa‑
te în această fază Libia, Iran, Algeria,
Iordania şi Siria anilor ’90. De aseme‑
nea, se menţine încă pe acest palier
Yemenul zilelor noastre. Faza a doua
a tranziţiei demografice presupune o
păstrare a ratei ridicate a natalităţii şi o
scădere a mortalităţii, pe fondul îmbu‑
nătăţirii condiţiilor de viaţă. Speranţa
de viaţă este şi ea în urcare, astfel în‑
cât dimensiunea populaţiei explodea‑
ză. Din punct de vedere economic se
înregistrează o creştere suficientă şi
necesară pentru a susţine volumul din
ce în ce mai mare al populaţiei şi, în
acest condiţii, debutează de regulă şi
tranziţia între rural şi urban în ceea ce
priveşte distribuţia spaţială a populaţi‑
ei. La începutul anilor ’90 se găseau în
această etapă Turcia, Tunisia şi Israe‑
lul, iar în prezent încă sunt cantonate
aici Irakul şi Egiptul. În cea de‑a treia
etapă, populaţia este încă în creşte‑
re – ca urmare a exploziei din faza a
doua. Natalitatea scade, în special ca
efect al emancipăriii femeilor care au
acces la educaţie şi intră masiv pe pia‑
ţa forţei de muncă, respectiv acceptă
şi folosesc metode contraceptive ca
parte a planificării familiale. Mortalita‑
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condiţiile în care tiparele repro‑
ductive s‑au modificat mult mai
lent decât progresul şi adresa‑
bilitatea serviciilor medicale, a
fost dublată de dezvoltarea sis‑
temelor distributive sau a celor
de asistenţă socială (inclusiv
pseudostatale, precum cel ad‑
ministrat de Hezbollah în Liban
– după cum vom detalia în cele
ce urmează) care au preluat
presiunea de suport a generaţii‑
lor vârstnice de pe largi cohorte
de urmaşi şi au plasat‑o în res‑
ponsabilitatea statului sau a al‑
tor organisme şi organizaţii;
○ introducerea electricităţii şi ade‑
renţa largă a televiziunii, care
promovează (din motive exclu‑
siv comerciale) noi modele cul‑
turale pentru tiparele familiale
ale Orientului Mijlociu Extins.
Un aspect inedit ţine de impac‑
tul serialelor tip „telenovelă”
asupra modelului reproductiv
(spre exemplu, serialele turceşti
„Nour” şi „Anii pierduţi” au avut
o audienţă de 85 respectiv 67
milioane telespectatori în Orien‑
tul Mijlociu Extins, potrivit revis‑
tei Variety). Raţiunea avansării
unui model familial cu descen‑
denţă restrânsă în cadrul aces‑
tor programe TV ţine strict de
raţiuni comerciale, dat fiind că
este mult mai uşor să scrii tele‑
novele despre familii mici;

priveşte dezvoltarea specta‑
culoasă a sectorului serviciilor,
precum ponderea turismului în
economia tunisiană sau egip‑
teană), care a generat un exod
rural‑urban. Această axiomă
este valabilă în toate statele,
cu excepţia Emiratelor Arabe
Unite, unde ponderea urbană a
cunoscut un regres în ultimele
două decenii, însă motivul nu
rezidă în diminuarea polarităţii
oraşelor, ci în diferenţa de spor
demografic determinată de ferti‑
litatea crescută a zonelor rurale;
○ menţinerea unei pieţe farmace‑
utice în general nereglementa‑
tă, care pemite (chiar dacă nu
facilitează) accesul la contra‑
ceptive, în condiţiile unor dog‑
me religioase (norma islamică
clasică şi nu interpretările sale
fundamentaliste sau instrumen‑
tările politice) în care contracep‑
ţia este privită preponderent ca
un mijloc de asigurare a unui
climat propice şi de întărire a fa‑
miliei;
○ îmbunătăţirea sistemului me‑
dical şi al asistenţei materna‑
le de specialitate, astfel încât
scăderea mortalităţii infantile a
diminuat presiunea procreării
extensive pentru a reduce riscul
general al mortalităţii infantile.
Această realitate, care iniţial a
dus la un spor demografic în
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Extins), raporturile de gender actua‑
le păstrează încă societăţile regiunii
într‑o veritabilă centură patriarhală.
Este drept că ratele de evoluţie sunt
lente şi extrem de diferenţiate între
diferitele societăţi ale regiunii. Astfel,
dacă în Turcia, Israel şi Libanul occi‑
dentalizat modelul de gender a suferit
o modificare radicală sinonimă aproa‑
pe cu o revoluţie feministă (ca efect
al modernităţii şi, potrivit unor analişti,
laicizării societăţii), în statele tradiţi‑
onaliste Yemen sau Arabia Saudită
paternalismul este încă o dominantă.
Această situaţie indică existenţa unei
diferenţieri între cele două tipuri de
feminism întâlnite în spaţiul islamic:
feminismul militant de tip occidental
şi cel moderat de tip islamic. Feminis‑
mul de tip occidental are o aderenţă
şi un impact scăzut, datorită faptului
că practicantele sale sunt percepute
(în mod corect) ca încălcând tradiţia şi
contrazicând modul de viaţă islamic,
prin promovarea unor atitudini şi com‑
portamente străine de substratul soci‑
al şi cultural al populaţiilor respective.
Mai mult, opoziţia politico‑ideologică
faţă de Occident a crescut nivelul de
intoleranţă faţă de aceste comporta‑
mente, astfel încât impactul feminis‑
mului militant este minim. Celălalt tip
– în speţă feminismul de tip islamic,
are o prezenţă mai discretă însă mult
mai largă în societăţile musulmane,
dat fiind că nu contrazice normele, ci
încearcă tocmai în baza acestora să

○ sporirea substanţială a accesu‑
lui femeilor pe piaţa muncii şi în
învăţământul terţiar. O eventu‑
ală emancipare poate genera
efecte demografice importante,
prin raportare la evoluţiile occi‑
dentale unde a condus la pră‑
buşirea natalităţii, însă nu este
previzionată o asemenea dez‑
voltare într‑un interval temporar
mediu. Se poate considera ast‑
fel că evoluţiile şi puţin probabi‑
lele revoluţii în privinţa genului şi
a relevanţei sale sociale nu vor
produce, în mod determinant,
mutaţii importante în dinamica
demografică şi în raporturile de‑
mopolitice regionale din zona is‑
lamică. Pe acest fond, sunt însă
vizibile fenomene neaşteptate,
precum: reducerea semnificati‑
vă a fertilităţii generale în majo‑
ritatea statelor zonei; creşterea
speranţei de viaţă a femeilor în
medie cu 3 ani peste cea a băr‑
baţilor; sporirea ratelor de ac‑
ces la învăţământ pentru femei;
fertilitate încă ridicată în une‑
le dintre cele mai bogate state
(Oman, Libia, Arabia Saudită),
în contrast cu scăderea fertilită‑
ţii în câteva dintre cele mai să‑
race ţări ale regiunii (Egipt sau
Tunisia, de exemplu).
Direct relevante asupra dinamicii
populaţiei (mai ales în condiţiile creş‑
terilor geometrice din Orientul Mijlociu
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Aceeaşi logică proprie şi particula‑
ră a tranziţiei demografice din Orien‑
tul Mijlociu Extins determină la nivel
micro o deplasare în ultimul secol a
cantonării populaţiei de la mediul rural
către mediul urban. Printr‑o revoluţie
industrială „redivivus”, Orientul a ge‑
nerat un fenomen demografic recog‑
noscibil în Occidentul secolului XIX. În
prezent, flucturaţiile ratei de creştere
a populaţiei Orientului Mijlociu Extins
par a fi corelate cu distribuţia spaţială,
în sensul înregistrării unei predilecţii
urbane aproape generale care expli‑
că şi se justifică în parte în condiţiile
scăderii cu 50% a sporului anual de
populaţie (o axiomă demografică indi‑
că faptul că populaţia urbană tinde să
aibă un spor natural mai redus decât
cea rurală). În statele de referinţă se
regăsesc toate modelele tranzitorii,
delimitate potrivit unei taxonomii pro‑
prii, în modele de tip „X” (populaţia
preponderent rurală înregistrează o
translaţie spre populaţie preponde‑
rent urbană – specific Algeriei, Oma‑
nului, Iranului, Tunisiei şi Turciei), în
„V” (populaţia preponderent urbană
a înregistrat o creştere simetrică cu
diminuarea populaţiei rurale – Ara‑
bia Saudită şi Libia), în „O” (mai rar
întâlnit în dinamica demografică con‑
temporană, modelul presupune dimi‑
nuarea populaţiei urbane şi creşte‑
rea celei rurale, după o perioadă de
creştere a ponderii urbane – Irak şi
Yemen) sau în „U” (după o perioadă

promoveze un alt statut şi o majorare
de status pentru femeile din islam.
În plină explozie demografică, de‑
clinul fertilităţii se va mai lăsa aşteptat
cel puţin un deceniu, timp în care di‑
videndul demografic al unei populaţii
active în creştere va produce mai mul‑
te probleme decât va rezolva. Dacă
„revoluţiile iasomiei” s‑au produs şi
au loc în prezent în special în state‑
le din Orientul Mijlociu Extins aflate în
faza a treia a tranziţiei demografice,
este remarcabil faptul că acestea au
avut loc şi într‑un stat aflat în faza a
doua (Egipt) şi sunt de aşteptat chiar
şi într‑un stat din faza întâi (Yemen).
Mobilul îl reprezintă diferenţa de po‑
tenţial între dimensiunea populaţiei
active şi orizontul de aşteptări al aces‑
teia, respectiv contextul socio‑econo‑
mic (şi mai puţin politic, întrucât chiar
dacă ecuaţia politică a fost acuza‑
tă şi modificată, politicul este privit
drept responsabil tocmai pentru acest
context socio‑economic). Altfel spus,
corelările politico‑demografice ina‑
decvate sau chiar absenţa de facto a
oricăror strategii demopolitice, menite
să rezolve problema cohortelor po‑
pulaţiei tinere active aflate pe un vârf
istoric din punct de vedere al ponderii
în totalul populaţiei regionale, par să
reprezinte catalizatorul mişcărilor so‑
ciale, indiferent de poziţionarea sta‑
telor regionale în fenomenul tranziţiei
demografice.
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lule de habitare cvasiautonome, dat
fiind că aproape toată populaţia îşi
efectuează majoritatea activităţilor
în interiorul acestor celule. Relaţiile
dintre nuclee se definesc la nivel de
afiliere etnică şi religioasă (prin su‑
prapunerea, adesea, a conştiinţei na‑
ţionale), determinând segregări care
generează presiunea împingerii spre
periferii a minorităţilor. O astfel de lo‑
gică socială nu exclude permeabili‑
tate, însă adesea doar ca mobilitate
tranzitorie şi nu drept implant definitiv.
Faptul că statele regiunii înregistrea‑
ză între 19‑20 (Teritoriile Palestiniene,
respectiv Iordania) şi 101 grupuri et‑
no‑lingvistice (Iran) indică o fragmen‑
tare extremă a populaţiei în termeni
de etniei, limbă şi religie, la care se
adaugă alte microdiviziuni în raport de
afilierea tribală sau de definirea naţi‑
onală.
Toţi aceşti factori contribuie la o de‑
limitare extrem de fluidă a populaţiilor
regionale, în condiţiile unei densităţi
nete extreme care plasează oricum
Orientul Mijlociu Extins pe primele po‑
ziţii ale clasamentului mondial.
În cadru dimensional socio‑geo‑
grafic al arealului, dinamica populaţi‑
ilor este alcătuită din două fenomene
diferite, în speţă mobilitate naturală a
migraţiei voluntare şi mobilitatea de‑
viantă sau refugierea. În Orientul Mij‑
lociu Extins există o dinamică în care
masa în mişcare surclasează adesea
zonele imobile şi antrenează, într‑un

de creştere specifică modelului „V”,
ponderile se menţin sensibil egale pe
un interval determinat – celelalte state
ale regiunii).
La nivel macro, evoluţia istorică a
dinamicii populaţiei a generat în timp
o dificultate a localizării spaţiale, care
rezidă nu neapărat în identificarea
generică a arealului de habitare, ci în
diferenţierea de vecinul proxim. Cor‑
purile de populaţie compacte, definite
prin atribute identitare etnice sau mai
sintetice, de factură tribală, revendică
teritorii în care sunt sau nu majoritare;
tranzitează într‑o logică migratorie an‑
cestrală a beduinilor, tuaregilor şi ber‑
berilor regiuni adjudecate de seden‑
tarizări recente sau contemporane;
reclamă fie o statalitate exclusivistă
(vezi exemplul kurd), fie o metastata‑
litate integratoare (cum ar fi diferite‑
le proiecte federaliste, mai mult sau
mai puţin efemere, precum Republica
Arabă Unită). Dilema diferenţierii mo‑
tivează tendinţe de excluziune spre
periferii a minorităţilor sau de enclavi‑
zare a diferitelor populaţii. Aceste ten‑
dinţe nu se manifestă numai în cadrul
general al statelor, ci şi în subdiviziuni
macro (precum provinciile) sau micro
(precum oraşele, sens în care exem‑
plul Bagdadului contemporan nu este
nici de departe singular sau de dată
recentă, dacă ar fi să amintim numai
diviziunile tradiţionale ale Beirutului).
Societăţile Orientului Mijlociu Ex‑
tins sunt în fapt o succesiune de ce‑
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şi conceptualizare) a identităţii gene‑
rate de evoluţia istorică a colectivităţii.
Procesul este în egală măsură na‑
tural şi raţional. De asemenea, este
dinamic şi evolutiv. Aceste atribute
nu neagă caracterul instrumental al
etniei, însă doar ca efect şi nu drept
cauză a generării sentimentului et‑
nic. Cu alte cuvinte, întrucât niciodată
opţiunile nu prezintă acelaşi grad de
utilitate sau de actualitate, alegerea –
dacă şi când este posibilă – reprezin‑
tă exclusiv o selectare între identităţi
specifice unor momente temporale
înlănţuite, dar nu simetrice (trecutul,
prezentul şi viitorul evoluţiei istorice
ale societăţilor Orientului Mijlociu Ex‑
tins). Discrepanţele dintre acestea,
indiferent de numărul opţiunilor, pro‑
pulsează întotdeauna o opţiune drept
cea mai fezabilă. Cu alte cuvinte, nu
este propriu‑zis o selectare, cât o ac‑
ceptare a inevitabilului cel mai favo‑
rabil. Un astfel de caz îl reprezintă di‑
ferenţierea între populaţiile din Penin‑
sula Arabică sau cele care habitează
Irakul şi Iordania, însă exemplele pot
include şi Algeria versus Tunisia sau
Tunisia versus Libia ş.a.m.d. O astfel
de instrumentalizare adaugă un plus
de complexitate dimensiunii socio‑de‑
mografice, prin faptul că fluiditatea ce
caracterizează cantitativ populaţiile
regiunii se extinde şi asupra atribute‑
lor de definire sau identificare.
Din punct de vedere al rasei, pre‑
dipoziţiile culturale ale populaţiilor

fenomen de avalanşă, chiar şi seden‑
tarizările insuficient ancorate în coor‑
donate pragmatice de genul suficien‑
ţei economice, stabilităţii sociale sau
securităţii personale. Nu întâmplător,
în categoriile cu populaţie semnifica‑
tiv alogenă se regăsesc nu mai puţin
de 50% dintre statele regiunii, în timp
ce cealaltă jumătate intră în categoria
generatorilor de migraţie, contribuind
la echilibrele şi dezechilibrele regiu‑
nii. Impactul demopolitic este cel mai
evident la nivelul afluirilor deviante,
generate de apariţia sau reactivarea
conflictelor. Astfel, populaţia palestini‑
ană a fost enclavizată atât în interiorul
Israelului (din raţiuni de adjudecare te‑
ritorială exclusivă), cât şi lângă grani‑
ţele acestuia (ca element de presiune
gestionat de statele arabe limitrofe).
Chiar şi contextul conflictual al relaţi‑
ilor saudito‑yemenite a creat un nou
precedent prin utilizarea refluxului for‑
ţat al forţei de muncă drept factor de
presiune. Aceste exemple surprind
succint legătura dintre determinările
demografice, în termeni de expansiu‑
ne şi recul, şi politicile activate la nive‑
lul relaţiilor externe regionale pe linii
de falie preponderent etnice.
Elementul etnic este, în majorita‑
tea cazurilor, circumscris unei posibile
şi proprii teorii vectoriale a etniei, de
factură neoconstructivistă, care por‑
neşte de la premisa că etnia nu repre‑
zintă atât o problemă de opţiune, cât
de acceptare (sau de conştientizare
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expansiune etnolingvistică arabă. Pe
cale de consecinţă, frontierele ling‑
vistice regionale au subzistat într‑un
spaţiu paralel frontierei teritoriale sau
a celei etnice, suprapunerile fiind cel
mult o coincidenţă fericită (precum re‑
laţia dintre populaţia iraniană şi farsi).
Această uniformitate relativă la nivelul
macrolimbii favorizează în continuare
mişcările voluntare de populaţie, neli‑
mitate de bariera comunicaţională, şi
contribuie la catalizarea unor curente
integriste care valorizează valenţa na‑
ţionalistă a substratului lingvistic (pre‑
cum panarabismul).
Dacă limba permite existenţa şi ma‑
nifestarea unei reale metaculturi arabe
dominante (araba definind, înainte de
toate, un spaţiu cultural şi mai puţin
etnic), religiile diverse şi antagonice
ale regiunii crează falii demopolitice
ce contribuie la dinamica populaţiilor.
Relaţia dintre politică, religie şi demo‑
grafie este relevantă din mai multe
considerente. În primul rând, din per‑
spectiva teoriei potrivit căreia fertilita‑
tea crescută a populaţiilor religioase
devansează în proporţie majoritară
fertilitatea populaţiilor laice în statele
în curs de dezvoltare (precum Orientul
Mijlociu Extins), iar echilibrul de forţe
se modifică pe măsură ce creşte ni‑
velul de dezvoltare al acelei societăţi.
În al doilea rând, este interesantă ob‑
servaţia lui Eric Kaufmann (Kaufmann
apud Voas – Religion and Politics: The
Demographic Imperative, lucrare rea‑

regionale au fost modelate în timp
de două aspecte: vecinătăţile (şi con‑
tactul cu grupuri cu o fizionomie dife‑
rită), respectiv normele religioase. În
primul caz, vecinătăţile au determinat
în evoluţia istorică a populaţiilor o pre‑
dispoziţie pentru acceptarea vecinilor
de o altă rasă, care în timp au devenit
parte a unor populaţii nediferenţiate,
precum cazul yemenit, unde sunt în‑
globate grupuri originare de pe coas‑
ta africană învecinată. În Egipt însă,
o vecinătate de factură similară nu a
condus la un grad mai ridicat de ac‑
ceptabilitate pentru minoritatea nubia‑
nă sudică, care este în continuare su‑
pusă unor discriminări motivate strict
rasial (din moment ce membrii săi vor‑
besc aceeaşi limbă ca populaţia ma‑
joritară şi sunt de asemenea adepţi ai
islamului, în mare majoritate).
Orientul Mijlociu Extins poate fi con‑
siderat o regiune lingvistică unipolară,
Israelul reprezentând doar o enclavă,
iar Iranul şi Turcia frontiere de limitare
a cantonării limbii arabe. Astfel, deşi
asimilarea etno‑lingvistică arabă a
fost limitată la nord‑est de caracterul
monolitic al civilizaţiei persane – care
şi‑a păstrat structura indo‑europeană
şi a acceptat drept unic import isla‑
mismul în defavoarea zoroastrismului
tradiţional, precum şi de evoluţia civi‑
lizaţiei otomane – cantonată în arealul
altaic, în vest extinderea arealului său
a cuprins tot Nordul Africii, unde barie‑
ra natură a deşertului a limitat zona de
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murile coloniale, determină o perisa‑
bilitate fără precedent a demarcaţiilor
interstatale, şi implicit a coordonatelor
teritoriale ale populaţiilor din regiune.
Printre factorii favorizanţi se numără:
○ existenţa unor frontiere de facto
care complică ansamblul geo‑
politic regional. Astfel, frontiera
de jure dintre Israel şi Siria este
situată la vest de Înălţimile Go‑
lan, în timp ce frontiera de fac‑
to este reprezentată de cea în
vigoare efectivă din 1974, adică
la est de Golan;
○ prezenţa liniilor de demarcaţie
pe post de frontieră de facto,
stabilite în baza unor acorduri
de încetare a focului în conflicte
externe (frontiera siriano‑israeli‑
ană);
○ tentativele de implantare a unor
proiecte metastatale perisabile,
cu efecte federaliste, construite
în baza aspiraţiilor panislamiste
sau panarabice (precum Repu‑
blica Arabă Unită, defiinţată în
1961);
○ tendinţa de recuperare a fronti‑
erelor istorice, cum ar fi repozi‑
ţionările yemenite soldate prin
unificarea celor două republici
în mai 1990, redobândirea pro‑
vinciilor Asir şi Najran (în baza
acordului din 2000 cu Arabia
Saudită), redesenarea frontierei
din Dhofar (acordul din 1992 cu
Oman) şi redobândirea suvera‑

lizată pentru APSA conference – Chi‑
cago, 2007) potrivit căruia „populaţia
intră, iese şi se mişcă în cadrul unei re‑
ligii în aceeaşi manieră în care oamenii
se nasc, mor sau migrează în cursul
vieţii”, ceea ce dă naştere unei posibili‑
tăţi cu totul noi de interpretare a religiei
dintr‑o perspectivă socio‑demografică.
Populaţia religioasă este afectată, prin
urmare, nu doar de asimilare sau ali‑
enare de către o altă populaţie religi‑
oasă sau de secularism (vezi exemplul
irakian în timpul guvernării partidului
socialist Ba’ath), cât mai ales de fertili‑
tate şi mortalitate. În fine, dimensiunea
socio‑demografică a religiei se mani‑
festă pregnant în ceea ce priveşte atri‑
butele de identificare ale populaţiilor.
Atunci când acestea sunt revendica‑
tive şi au substrat politic, modifică re‑
alităţile demopolitice prin schimbarea
accelerată a dispunerii populaţiilor (în
speţă cantonările) sau a ponderilor în
totalul naţional (prin excluderi mai mult
sau mai puţin agresive, care generea‑
ză migraţii sau refugieri). Orientul Mij‑
lociu Extins este şi a fost dintotdeauna
un spaţiu în care identitatea se expri‑
mă şi prin religie. Exemplul dispunerii
populaţiei în enclavele religioase din
Bagdadul contemporan este suficient
pentru a ilustra importanţa revirimen‑
tului religiei asupra manifestărilor de‑
mopolitice actuale.
Reaşezările constante ale aces‑
tor grupuri, peste care se suprapun
graniţe arbitrare moştenite de la regi‑
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găsirii celui mai mic numitor comun
(în pofida continuităţii lingvistice ara‑
be sau a tendinţei de unificare religi‑
oasă în cadrul unei umma universale
care ar fi putut favoriza o asemenea
dezvoltare). Deficitul de coagulare
naţională reală a acestor areale con‑
struite artificial (cu excepţiile periferi‑
ei estice a Orientului Mijlociu Extins,
precum Turcia sau Iranul) poate fi atri‑
buit şi tribalismului, prin plasarea sa
conjuncturală, dar repetitivă, în opo‑
ziţie cu statele. Altfel spus, grupurile
şi populaţiile Orientului Mijlociu Extins
sunt compuse dintr‑o reţea complexă
de unităţi tribale extrem de puternice
din punct de vedere al coeziunii, care
susţin sau din contră, subminează,
structurile statale.
Citându‑l pe Emile Durkheim, Na‑
bil Khoury (Philip S. Khoury et al,
Tribes and State Formation in The
Middle East, University of California
Press, Los Angeles, 1990) consideră
că statele – inclusiv cele ale Orientu‑
lui Mijlociu Extins – se bazează pe o
„solidaritate mecanică; în speţă co‑
operarea unei multitudini de grupuri
etnice, economice, birocratice şi po‑
litice”, care implică în timp schimbări
profunde ale logicii tribale. Realităţile
actuale indică faptul că este posibil
ca această disponibilitate de a‑şi sus‑
penda sau transfera către stat prero‑
gativele de autoritate tribală să repre‑
zinte mai degrabă un mandat social
încredinţat temporar, de bună voie

nităţii asupra insulelor Hanish
(după acordul din 1999 semnat
cu Eritreea) ş.a.m.d.;
○ constituirea regiunilor tampon,
afrontaliere (în afara graniţelor
statelor care le delimitează, pre‑
cum zona neutră de la graniţa
kuweitiano‑saudită) sau intra‑
frontaliere („Zona de securitate”
israeliană din Libanul de Sud,
între 1978 – 2000);
○ recurenţa unor proiecte geopoli‑
tice care supralicitează viabilita‑
tea unor posibile state exclusi‑
viste etnico‑religioase (precum
actualele speculaţii cu privire la
iminenţa unui microstat alawit în
Siria).
Teritorialitatea se exprimă astfel
prin regula generală în care modifi‑
cările de frontieră sunt destul de rar
dictate de repoziţionări ale dispoziti‑
velor compacte de populaţie, precum
şi prin excepţia de la regula genera‑
lă, în baza căreia repoziţionarea şi
compactizarea actuală a populaţiilor
dictează noile frontiere (vezi exemplul
israelian demult consolidat, apropiatul
deznodământ palestinian sau aspira‑
ţiile şi mişcările dedicate din zonele
kurde, libaneze şi irakiene sau scena‑
riile siriene). Prin urmare, nu surprinde
afirmarea în Orientul Mijlociu Extins a
unor tipare naţionale întârziate, orien‑
tate pregnant spre indicatorii teritori‑
alităţii şi omogenităţii. Aceste formule
nu au fost însă destinate întotdeauna
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suprapunere a sistemelor culturale,
economice şi politice în acelaşi spa‑
ţiu, poate avea drept rezultat integra‑
rea culturilor distincte minoritare în
cadrul unei culturi globale standar‑
dizate, omogene şi protejate sau cel
puţin promovate de puterea centrală.
Cât de amplă sau cât va corespunde
această cultură actualelor delimitări
statal‑naţionale rămâne de văzut;
dacă această evoluţie naturală este
posibilă, repezintă o altă dilemă. Ori‑
cum, o faza postnaţională nu se pre‑
figurează prea curând în Orientul Mij‑
lociu Extins, multe dintre scenariile de
tip “horizon scanning” anticipând chiar
o reconfigurare statală prin fragmen‑
tare în structuri omogene etnico‑ling‑
vistice şi confesionale, condiţionate
cel mult de sustenabilitatea economi‑
că.
Pe ansamblu, indicatorii generali
de dezvoltare economică din Orientul
Mijlociu Extins previzionau o îmbună‑
tăţire a performanţelor economice ale
regiunii în intervalul 2011– 2012 cu o
medie procentuală de 5% din produ‑
sul intern brut (PIB), după valoarea
de creştere de 3,1% din PIB înregis‑
trată în 2010 (mai mică decât estimă‑
rile iniţiale cu aproape 2%). Această
perspectivă era motivată de impactul
relativ redus al crizei economice inter‑
naţionale la nivel regional, în condiţiile
în care legăturile economice internaţi‑
onale (în domeniile şi industriile afec‑
tate de criză) şi cele financiare sunt

sau nu (au fost nenumărate cazuri în
care coeziunea naţională s‑a bazat
pe forţa, inclusiv armată, a statului),
de către elitele tribale. Prin urmare,
cedarea prerogativelor este posibil
să nu fie permanentă şi în niciun caz
definitivă şi nerevendicabilă ulterior,
în funcţie de alterarea status quo‑ului.
Spre exemplu, retribalizarea irakiană
din prezent are loc după mai bine de
30 de ani de disoluţie forţată a coeziu‑
nii tribale în timpul regimului Ba’ath al
lui Saddam Hussein, ca răspuns sau
pe fondul unei stări de insecuritate
generală şi existenţei unui stat irakian
slab.
În acest context complex de con‑
diţionări demopolitice, proiectele na‑
ţionaliste sunt clar delimitate de şi
în naţiunile‑stat, însă apartenenţa
la o naţiune „poate fi sub‑, super- şi
trans‑statală, deoarece graniţele na‑
ţiunilor nu coincid aproape nicioda‑
tă cu aşa‑numitele naţiuni‑stat” (aşa
cum afirma Nira Yuval‑Davis în Gen
şi naţiune, Editura Univers, Bucureşti,
2003). Acţiunile demopolitice vor con‑
tinua să reprezinte instrumentul de
operare în cadrul arhitecturilor statale
mai mult sau mai mai puţin stabilizate,
fiind oricând posibile evoluţii inprevizi‑
bile ale reţetei imperfecte omogenita‑
te / teritorialitate = naţiune.
Revenind la definiţia demopoli‑
ticii şi fără a căuta neapărat soluţia
în axiome sociologice, este evident
că evoluţia naturală a proceselor de
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speţă produsul inter brut pe cap de lo‑
cuitor) reprezintă 14,1 mii USD – ceea
ce plasează Turcia mult în urma Emi‑
ratelor Arabe Unite (49,5 mii USD),
Kuweitului (39,5 mii USD), Israelului
(30,3 mii USD), Omanului (25,9 mii
USD) sau Arabiei Saudite (25,3 mii
USD), conform Global Finance.
Tendinţa de menţinere sau reviri‑
ment a creşterii economice a fost în‑
treruptă în o bună parte din statele re‑
giunii de „primăvara arabă”, revoluţiile
şi mişcările sociale mai mult generând
o spirală a scăderii economice decât
fiind motivate de deficite economice.
Spre exemplu, în evaluarea Băncii
Mondiale proiecţia de creştere a PIB
la nivelul anului 2011 a fost redusă în
mai puţin de 3 luni de la 5,1 – 5,2%
către valoarea medie de 3,1 % în sta‑
tele Orientului Mijlociu Extins, cea mai
mare scădere fiind înregistrată în sta‑
tele în care au avut loc incidente (pre‑
cum Egipt şi Tunisia, iar din 2012 – şi
cu cele mai dezastruoase efecte – în
Siria).
Cu excepţia statelor membre în
Consiliul de Cooperare al Golfului
(monarhii conservatoare în care miş‑
cările sociale ample nu sunt previzi‑
bile – în speţă, Kuweit, Oman, Qatar,
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Uni‑
te, respectiv Bahrein), în toate celelal‑
te state ale Orientului Mijlociu Extins
perturbările politice au produs şi vor
produce cel mai probabil o serie de
efecte economice importante, cu im‑

relativ limitate, cu excepţia domeniilor
de nişă precum industria petrolieră şi
turismul. Din acest motiv, economiile
în dezvoltare din Orientul Mijlociu Ex‑
tins au înregistrat doar efecte diminu‑
ate ale recesiunii globale din interva‑
lul 2008 – 2009, potrivit Băncii Mondi‑
ale (Global Economic Prospects June
2011: Regional Annex).
În aceste condiţii, gradul de afec‑
tare al economiilor regionale a fost in‑
fluenţat de nivelul de interconectare şi
interdependenţă cu economia globa‑
lă. Spre exemplu, PIB al Turciei a avut
o evoluţie oscilantă, marcând prin rata
de creştere negativă din 2009 efecte‑
le interne ale vârfului recesiunii glo‑
bale. În acelaşi timp, însă, Qatarul a
reuşit să îşi menţină ritmul de creştere
al PIB în gradientul pozitiv, chiar dacă
şi‑a diminuat rata de creştere (Global
finance, 2011). PIB al statelor regiu‑
nii asigură o distribuţie cuprinsă între
locurile 17 şi 89 la nivel mondial (cu
poziţionări uşor diferite în cadrul cla‑
samentelor economice, în funcţie de
surse), fiecare dintre aceste poziţi‑
onări delimitând nivelul potenţialului
economic al statelor regionale. Ca in‑
dicator global, PIB nu are o semnifica‑
ţie demografică evidentă, însă analiza
per capita poate furniza un răspuns
cu privire la resursele care susţin po‑
pulaţiile regionale. Astfel, chiar dacă
Turcia înregistrează primul loc în cla‑
samentul Orientului Mijlociu Extins, cu
735 mii milioane USD, PIB / capita (în
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majoritatea contestatarilor erau tineri
şomeri sau fără perspective profesio‑
nale satisfăcătoare.
La nivelul regiunii, diferenţele de
dinamică demografică şi economică
au propulsat o parte dintre state în
postura de furnizori permanenţi sau
temporari de forţă de muncă, în timp
ce altele au devenit importatori de ca‑
pital uman, cu mult înaintea manifes‑
tării fenomenului globalizării la nivel
mondial. Această mobilitate naturală
a populaţiei este astfel accentuată de
dezechilibre economice care funda‑
mentează un proces de tip push‑pull
(încadrându‑se într‑o teorie econo‑
mică a migraţie), respectiv de deze‑
chilibre în ceea ce priveşte serviciile
publice şi politicile sociale (încadrân‑
du‑se într‑un model push‑pull de fac‑
tură socială).
Politicile sociale al Orientului Mij‑
lociu Extins, în mare parte de factu‑
ră post‑colonială, vizau la momentul
iniţial al implementării lor mai mult
demersurile de consolidare naţională
şi statală, respectiv fundamentarea
unei baze de suport social pentru sta‑
tele‑naţiuni şi regimurile politic emer‑
gente, decât protecţia socială a dife‑
ritelor categorii sociale, bunăstarea
individuală sau colectivă şi alte astfel
de drepturi cetăţeneşti. Evaluarea
pare a fi susţinută de natura măsu‑
rilor concrete adoptate în acel inter‑
val: alocaţii speciale pentru lucrătorii
guvernamentali în timpul guvernării

pact social şi demografic: preţul petro‑
lului va continua să crească, ceea ce
avantajează în primă etapă furnizorii
tradiţionali ai zonei, însă cu preţul unor
concesii fiscale importante acordate
propriilor populaţii pentru a preveni
tulburările sociale; statele regionale
care importă hidrocarburi vor fi afecta‑
te de preţurile pe care le achită pentru
importuri, care vor genera la rândul lor
inflaţie pentru bunurile de consum şi
implicit o presiune mai mare asupra
bugetelor pentru menţinerea subven‑
ţiilor la combustibil şi alimente (Iran);
profilul turistic al statelor regionale
(spre exemplu, Egiptul şi Tunisia) va
fi afectat de instabilitatea post‑revolte;
cronicizarea crizei va duce la prăbu‑
şirea economiei, mai ales în condiţiile
blocării fluxurilor financiare de embar‑
gouri internaţionale extensive (Siria).
În aceste condiţii critice, posibilită‑
ţile de absorbţie ale pieţei muncii şi‑au
menţinut deficitul, proiectând Orientul
Mijlociu Extins pe primul loc în clasa‑
mentul şomajului (mai mult de 25%
din populaţia activă – cu menţiunea
că această valoare este agregată în‑
trucât există o diferenţă semnificativă
între cifrele oficiale, ale persoanele
înregistrate în sistemul de protecţie
socială cu statutul de şomer, şi vo‑
lumul populaţiei neangajate într‑un
proces economic de producţie). Iar
această valoare s‑a resimţit din plin în
pieţele revoluţionare ale regiunii, pre‑
cum centrul Tahrir din Cairo, în care
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loniale. De asemenea, a permis
accesul femeilor la piaţa forţei
de muncă, contribuind la eman‑
ciparea acestora (după standar‑
dele Orientului Mijlociu Extins);
○ sprijinirea segmentelor de po‑
pulaţie prin stipendii acordate
de stat în forma ajutoarelor so‑
ciale. În paralel, au fost iniţiate
sisteme de asistenţă socială
destinate angajaţilor şi, cu pre‑
cădere, salariaţilor sectorului
public care sunt în general in‑
cluşi în sisteme de suport social
distincte şi „favorizate” (pensii,
asistenţă medicală, şomaj).
În baza acestor fundamente ale
politicilor sociale din Orientul Mijlociu
Extins, sistemele sociale regionale au
fost dezvoltate până la sfârşitul anilor
’80 pe baza veniturilor obţinute din
exploatarea hidrocarburilor, incluzând
prevenderi precum garantarea anga‑
jării în sectorul guvernamental pen‑
tru absolvenţii învăţământului terţiar
(Algeri, Iran, Irak şi statele din Golful
Persic), o nouă legislaţie a muncii (fa‑
vorizantă tot pentru sectorul guver‑
namental) care cuprindea prevederi
privind asigurările de sănătate, pen‑
sii, ajutoare maternale, subvenţii de
stat pentru hrană şi locuinţe ş.a.m.d.
Astfel, axiomele generale ale regiu‑
nii păreau să indice că generozitatea

Nasser din Egipt sau a domniei Şa‑
hului în Iran, oferirea automată a unui
serviciu guvernamental pentru absol‑
venţi în Egipt, reforme funciare în Iran
şi Egipt. În efortul de legitimizare a
statelor nou apărute, politicile socia‑
le au avut ca numitor comun procese
structurale de redistribuire manifesta‑
te în opinia lui Rana Jawad5, căreia
subscriem integral, prin:
○ naţionalizarea
proprietăţilor
străine, precum şi a companiilor
naţionale importante din dome‑
nii precum industria petroliferă
în Iran, Canalul Suez în Egipt,
domeniile franceze din Algeria;
○ reforma funciară, care a permis
iniţial imbunătăţirea condiţiilor
de trai ale populaţiei rurale să‑
race, însă ulterior s‑a revenit
asupra măsurii în state precum
Egipt sau Iran;
○ educaţia de masă, privită ca
element esenţial al dezvoltării
unui nou sistem administrativ
care să succeadă celui colo‑
nial. Implicarea unui număr tot
mai mare de locuitori în birocra‑
ţia de stat a condus gradual la
îmbunătăţirea condiţiilor de trai
graţie accesului la slujbe mult
mai bine remunerate decât cele
disponibile tradiţional pentru po‑
pulaţia indigenă în vremurile co‑

5
Jawad, Rana, Social Policy in the Middle East, în Policy World (newsletter of The Social
Policy Association), spring 2008
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prezintă o soluţie pentru investigarea
evolutivă şi comparativă a dezvoltării
serviciilor publice şi politicilor sociale
în Orientul Mijlociu Extins. Principa‑
lele elemente care sunt considerate
drept indicatori esenţiali în cadrul ela‑
borării HDI sunt, potrivit UNDP – Hu‑
man Development Report, progresul
social (în speţă, îmbunătăţirea acce‑
sului la cunoaştere, hrană şi servicii
de sănătate), dezvoltarea economi‑
că (privită drept mijloc de reducere a
inechităţilor şi de îmbunătăţire a nive‑
lului HDI), eficienţa (orientarea spre
creştere şi productivitate, atâta timp
cât acestea asigură îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale categoriilor de
risc: săraci, femei, copii), echitatea,
libertatea şi implicarea socială (sub
toate aspectele: guvernare, egalitate
de gender, drepturi politice şi civile,
libertate culturală şi religioasă etc.),
sustenabilitatea (ecologică, economi‑
că şi socială), respectiv securitatea
umană (privită ca siguranţă a vieţii co‑
tidiene în faţa unor ameninţări cronice
precum foame, şomaj, epidemii, dez‑
astre ecologice sau conflict). Clasa‑
mentul regional determinat de aceşti
indicatori (la finele anului 2010) pla‑
sează pe prima poziţie Israelul (locul
15 din 169 state), urmat de Emiratele

stipendiilor şi serviciilor sociale sunt
direct dependente de bunăstarea sta‑
tului şi de poziţionarea indivizilor în ra‑
port cu statul, respectiv de dispunerea
acestora faţă de centrele de dezvol‑
tare; astfel, angajaţii guvernamentali
sunt în general principalii beneficiari
ai asistenţei sociale, disponibilitatea
serviciilor de asistenţă socială scade
gradual spre periferia radiantă a cen‑
trelor de dezvoltare, respectiv majo‑
ritatea sau minorităţile privilegiate au
un nivel de acces mai mare la servi‑
ciile sociale.
Principalele efecte ale dezvoltă‑
rii instituţiilor l‑a constituit creşterea
generală a nivelului de trai sau, mai
bine spus, a indexului de dezvoltare
umană în societăţile regiunii. În an‑
samblu, rezultatul serviciilor publice
şi politicilor sociale poate fi măsurat
prin intermediul indexului de dezvolta‑
re umană (The Human Development
Index – HDI)6, în condiţiile în care in‑
dicatorii demografici şi demopolitici
sunt agregaţi cu nivelul de dezvoltare
economică.
Dată fiind valoarea de interpretare
a HDI drept indice compozit care mă‑
soară media realizărilor unui stat în
trei domenii cheie (sănătate, educaţie
şi venituri), se poate considera că re‑

6
HDI a fost dezvoltat de economistul pakistanez Mahbub ul Haq în colaborare cu laureatul
remiului Nobel Amartya Sen ca instrument de lucru în cadrul primului Raport asupra Dezvoltării
Umane, realizat în 1990. HDI a fost prezentat şi este utilizat de la acea dată ca o alternativă la
determinările convenţionale ale dezvoltării naţionale bazate pe indicatori exclusivi economici,
precum nivelul veniturilor sau rata de creştere economică.
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fel etichetarea ţărilor zonei drept „sta‑
te rentiere”.
Polarizarea accentuată a venitu‑
rilor este evidentă şi din coeficientul
Gini7 (2011), care plasează statele
regiunii fie într‑o zonă mediu‑superi‑
oară a clasamentului (Israel – locul 27
din 182 state; Kuweit ‑31; Qatar – 33;
Emiratele Arabe Unite – 35), fie într‑o
zonă mediu‑inferioară (pe o scală ce
porneşte de la Iordania – 96, până la
Yemen – 140).
Factorii care influenţează indexul
de dezvoltare umană al statelor regi‑
unii sunt diferiţi, însă pot fi delimita‑
te drept probleme fundamentale ale
Orientului Mijlociu Extins creşterea
discrepanţei între veniturile diferitelor
segmente ale populaţiei, subnutriţia,
sărăcia persistentă, şomajul, parti‑
ciparea redusă pe piaţa de muncă a
femeilor. Aceste elemente fundamen‑
tează în mare diferenţa de poziţionare
în cadrul HDI, spe exemplu în grupul
compact format din Tunisia, Iordania,
Turcia şi Algeria. Astfel, Iordania este
devansată de Tunisia, deşi înregis‑
trează valori superioare în ceea ce
priveşte alocările pentru sănătatea
publică şi educaţie sau coeficientul
GINI. Tunisia beneficiază de o situare
superioră în special datorită valorilor
economice, precum PIB per capita şi

Arabe Unite (32), Qatar (38), Kuweit
(47), Libia (53), Arabia Saudită (55),
Iran (70), Tunisia (81), Iordania (82),
Turcia (83), Algeria (84), Teritoriile Pa‑
lestiniene (97), Egipt (103), Siria (111)
şi Yemen (133). După cum se poa‑
te poate observa, nivelul general de
dezvoltare nu este automat simetric
şi echivalent cu repartiţia echilibrată
a dezvoltării. Spre exemplu, indexului
de dezvoltare umană din Libia îl de‑
vansează pe cel din Arabia Saudită,
iar cel din Iran pe cel din Turcia, cu
toate că aceste state stau mult mai
bine în clasamentele economice.
Motivul principal este reprezen‑
tat de faptul că politicile economice
şi sociale ale regiunii, bazate în mod
direct sau indirect pe industria hidro‑
carburilor, au „concentrat bogăţia la
nivelul elitei urbane, eliminând astfel
nevoia de dezvoltare a capacităţilor
economice şi abilităţilor tehnologice
ale populaţiei, perpetuând structuri
patrimoniale la nivelul societăţii care
subminează drepturile cetăţeneşti
sau participarea politică” după cum
afirma aceeaşi Rana Jawad. Aceas‑
tă fundamentare, uneori exclusivă, a
politicilor sociale şi economice pe in‑
dustria gazelor naturale şi a petrolului
– din veniturile căreia au fost finanţate
serviciile sociale – a determinat de al

7
Cea mai utilizată metodă de măsurare a inechităţii sociale. Coeficientul se măsoară pe o
scală între 0 (care reflectă egalitatea absolută) şi 100 (care indică un nivel maxim al inechităţii, în
care o singură persoană deţine totul, iar restul nu deţin nimic). Sursa: web.worldbank.org
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entul Mijlociu Extins, manifestându‑se
inclusiv în perioadele imperiale. Spre
exemplu, în timpul Imperiului Otoman
au fost înfiinţate în Turcia contempo‑
rană, dar şi în celelalte posesiuni din
Orientul Mijlociu (spre exemplu, în
Egipt) numeroase fundaţii religioase
islamice numite awqaf – după unele
estimări, nu mai puţin de 35 mii aşe‑
zăminte – care aveau rolul de a fur‑
niza majoritatea serviciilor sociale. În
prezent, un număr mare de instituţii
islamice oferă servicii sociale în edu‑
caţie, sănătate, asistenţă socială şi
chiar lucrări edilitare publice precum
furnizare apă potabilă sau servicii de
canalizare (vezi exemplu Hezbollah în
Liban).
În al doilea rând, grupurile de po‑
pulaţie islamică sunt deziluzionate de
statele seculare ale Orientului Mijlociu
Extins şi caută o alternativă pentru o
societate bazată pe valorile islami‑
ce (ceea ce explică succesul electo‑
ral al partidelor cu discurs islamic în
alegerile postrevoluţionare din Egipt
sau Tunisia, spre exemplu). Această
evaluare este fără îndoială reală, însă
se impune precizarea că un astfel de
mobil pentru aderanţa ONG‑urilor is‑
lamice depăşeşte cadrul serviciilor
şi politicilor sociale, intrând în zona
politicii pure, fie ea motivată religios.
O întrebare interesantă ar fi unde în‑
cepe şi unde sfărşeşte rolul social al
ONG‑urilor islamice şi unde începe
rolul politic? Sau altfel spus, este fac‑

economiile nete ale populaţiei, sufi‑
ciente şi necesare pentru a‑i asigura
locul 81 în clasamentul mondial. La
rândul său, Turcia suferă net la capi‑
tolul educaţie, coeficientul GINI sau
problemele de gender (spre exemplu,
rata fertilităţii la adolescente), ceea ce
o plasează în urma statelor menţio‑
nate mai sus. Toate aceste elemente
conturează un tablou în care diferen‑
ţele specifice fiecărui stat în parte au
contribuit la dezvoltarea unor politici
sociale şi sisteme de asistenţă socia‑
lă profund particulare. Singura carac‑
teristică universală, comună, pare a fi
reprezentată de omniprezenţa institu‑
ţiilor sociale religioase care comple‑
tează golurile lăsate de stat în politicile
publice şi în serviciile sociale. Aceste
instituţii (sau ONG‑uri, conform titula‑
turii occidentale) sunt islamice, dar nu
numai, întrucât sunt la fel de active şi
cele creştine, spre exemplu în Liban
sau Egipt.
Dezvoltarea instituţiilor sociale re‑
ligioase, şi în special a celor islami‑
ce – pentru că acestea sunt cele mai
active şi pregnante în peisajul social
al Orientului Mijlociu Extins, s‑a ba‑
zat pe mai multe motivaţii. În primul
rând, corupţia şi incapacitatea statului
de a furniza servicii sociale a deter‑
minat grupurile sociale să găsească
propriile căi de a rezolva aceste pro‑
bleme. Din punct de vedere cauzal,
acest element nu este un produs al
modernităţii statelor naţionale din Ori‑
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torul social doar un instrument pentru
manifestarea politică (vezi acelaşi
exemplu al Hezbollah, căruia i se pot
adăuga organizaţii precum Hamas,
Fraţii Musulmani sau PKK)? Indiferent
de răspuns, existenţa pe scară largă
a unor astfel de structuri care oferă
servicii de asistenţă social inter, meta
sau protostatale reprezintă o evidenţă
a insuficienţei şi ineficienţei celor sta‑
tale.
În alt treilea rând, o parte a po‑
pulaţiei din clasa de mijloc doreşte
protejarea statusului prin exercitarea
unei influenţe sociale prin interme‑
diul ONG‑urilor pe care le susţine şi
finanţează. Astfel de exemple sunt
Egiptul, Yemenul şi Iordania, state în
care organizaţiile islamice oferă inclu‑
siv locuri de muncă pentru membrii
clasei de mijloc. Ca urmare, discursul
organizaţiilor de binefacere islamice
este fundamentat pe lupta împotriva
inegalităţilor şi injustiţiei, astfel încât
perspectiva asupra serviciilor socia‑
le are o dimensiune etică apreciabilă
care alimentează paradoxal convulsii‑
le sociale actuale.
În fine, o parte din statele Orientu‑
lui Mijlociu Extins se sprijină pe acti‑
vitatea organizaţiilor religioase (spre
exemplu, Liban şi Iran), care sunt
considerate în fapt subcontractori de
servicii sociale. În cazul iranian, este
ilustrativ faptul că la sfârşitul anilor ’90,
trei dintre cele mai puternice organi‑
zaţii islamice (Fundaţia pentru Opri‑

maţi, Fundaţia Martirilor, Comitetul de
Asistenţă „Imam Khomeini”) furnizau
servicii sociale pentru aproximativ 5
mil. persoane, cu un buget – finanţat
de stat – de pest 500 mil. USD, aproa‑
pe la fel de mare ca întregul buget ira‑
nian pentru sănătate. Aceste fundaţii
au fost înfiinţate după revoluţia irani‑
ană din 1978‑1979, pentru a adminis‑
tra bunurile expropriate ale fostei elite
(Fundaţia pentru Oprimaţi), a furniza
ajutor pentru veteranii de război şi
familiile acestora (Fundaţia Martirilor
– înfiinţată după războiul irakiano‑ira‑
nian din 1980‑1982), respectiv asis‑
tenţă pentru săraci şi alte categorii în
pericol (Comitetul de Asistenţă „Imam
Khomeini”).
În plus, se poate şi trebuie adă‑
ugată drept cauzalitate o conştiinţă
istorică religioasă (şi nu neapărat, în‑
trucât contribuţiile obligatorii numite
zakat sau khums la musulmanii şiiţi îşi
au rădăcina în cutumele preislamice
ale triburilor arabe) care obligă moral
la susţinerea bunăstării colective şi
în special a categoriilor vulnerabile.
Această conştiinţă istorică religioasă
este fără îndoială legată de etica invo‑
cată anterior, însă constituie o cauza‑
litate distinctă, trecută cu vederea în
multe analize dedicate problematicii
serviciilor publice şi politicilor sociale
din Orientul Mijlociu Extins.
Politicile sociale din Orientul Mijlo‑
ciu Extins cauţionează problema de‑
mografică a Orientului Mijlociu Extins,
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ponderea serviciilor în econo‑
mia statelor exportatoare, ge‑
nerând un necesar masiv de
forţă de muncă ce a modificat
nu doar hărţile demografice in‑
terne, dar şi pe cele de la nivel
regional.
b) Stabilitatea politică internă.
Acest indicator influenţează
valorile socioeconomice şi, pe
cale de consecinţă, natura, di‑
mensiunea şi impactul politicilor
sociale. Un exemplu concludent
îl constituie Yemenul unde, în
pofida existenţei unor resurse
naturale apreciabile, climatul
intern volatil nu a permis valo‑
rificarea acestora, astfel încât
acest stat rămâne în continuare
cel mai sărac din Orientul Mijlo‑
ciu Extins şi cu cel mai precar
sistem de asistenţă.
c) Recurenţa conflictuală, ce se
manifestă pe mai multe dimen‑
siuni, în funcţie de tipologia con‑
flictului: intern (Liban şi posibil
Siria), regional (arabo‑israelian,
irakiano‑iranian), internaţional
(Irak). În general, recurenţa
conflictuală a determinat spo‑
rirea alocaţiilor bugetare către
sectorul de apărare (şi în defi‑
citul investiţiilor cu impact social
direct: educaţia, sănătate, infra‑
structură, economie), persisten‑
ţa daunelor directe şi indirecte
(ce au generat inclusiv mutaţii

care cunoaşte în mod evident o di‑
mensiune politică, ce poate fi aborda‑
tă din trei perspective interdependen‑
te şi complementare, potrivit lui Onn
Winckler (Arab Political Demography;
Population Growth and Natalist Po‑
licies, vol. I, Sussex Academic Pre‑
ss – Brighton, 2005): aspectul politic
intern, aspectul politic interregional
(ce excede dominanta inter‑arabă şi
include o dimensiune persană şi iuda‑
ică în ecuaţia demografică), respectiv
natura relaţiilor dintre statele regiunii
şi orizontul proxim occidental. Astfel,
politica demografică şi, pe cale de
consecinţă, politicile sociale ale state‑
lor Orientului Mijlociu Extins au fost,
sunt şi vor fi dictată de şase tipuri ma‑
jore de influenţe:
a) Veniturile din exportul de hidro‑
carburi. Poziţionarea şi dimen‑
siunea acestor resurse a trans‑
format o parte a statelor Ori‑
entului Mijlociu Extins în unele
dintre cele mai bogate state din
lume, cu precădere după bo‑
om‑ul petrolului din 1973. Astfel,
la nivelul anului 1981 (la finalul
„decadei petrolului”), produsul
intern brut per capita se situa
la valoarea de 20,9 mii USD în
Kuweit şi 24,7 mii USD în Emi‑
ratele Arabe Unite, faţă de10,2
mii USD în Japonia şi 12,8 mii
USD în Statele Unite. Industria
extractivă a permis dezvoltarea
rapidă a altor ramuri şi a sporit
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ca urmare a cleptocraţiei elitelor
multor dintre statele regiunii.
e) Implementarea de măsuri efi‑
ciente de reducere a natalităţii.
Exprimarea ca atare a acestui
tip de influenţă asupra politicii
demografice poate induce în
eroare printr‑o relaţie imperfec‑
tă de tip cauză‑efect. Deşi este
fără îndoială valabilă observaţia
potrivit căreia în anii ’60 nivelul
de fertilitate era relativ simetric
la nivel regional (cu excepţia
Israelului) nu considerăm că
diferenţele constatate la finalul
secolului XX / începutul seco‑
lului XXI şi perpetuate până în
prezent s‑au datorat exclusiv
şi efectiv implementării unor
măsuri eficiente de reducere a
natalităţii. În bună măsură sunt
responsabile pentru reducerea
fertilităţii migraţia voluntară din
zona rurală spre aglomeraţiile
urbane şi modificarea, pe cale
de consecinţă, a tiparului repro‑
ductiv; emanciparea femeii prin
sporirea nivelului de educaţie
şi a accesului pe piaţa muncii;
modificarea percepţiei asupra
familiei (status, rol, dimensiune)
ca efect al modernităţii; nu în ul‑
timul rând, creşterea vârstei cu‑
plului marital în condiţiile migra‑
ţiei regionale şi extra‑regionale.
Prin urmare, principalele efecte
demografice înregistrate nu se

masive de populaţie sub forma
refugierilor interne şi externe),
declinul investiţiilor străine şi al
sectoarelor economice depen‑
dente de in‑fluxuri (precum tu‑
rismul sau domeniul financiar),
aderenţa perspectivelor pro‑na‑
taliste, respectiv permutarea
atenţiei administrative de la pro‑
blemele socio‑economice către
contextul conflictual.
d) Adoptarea de reforme macro‑
economice. Deşi majoritatea
statelor regiunii au trecut de la
etatism către liberalizarea eco‑
nomică, clientelismul politic a
favorizat o adevărată „confis‑
care” a economiei de către re‑
ţele de influenţă politică profund
legate de un leadership imobil
– cum ar fi Muhammad Hosni
Sayyid Mubarak în Egipt (şef al
statului între 1981 şi 2011), Zine
El Abidine Ben Ali în Tunisia (şef
al statului între 1987 şi 2011),
„dinastia” Al Assad în Siria (încă
actualul preşedinte Bashar
al‑Assad este succesorul tatălui
său, Hafez al‑Assad, care a fost
investit în 1971) sau Ali Abdul‑
lah Saleh în Yemen (în funcţie
din 1978) şi asta fără a nomi‑
naliza monarhiile ereditare din
Iordania şi Arabia Saudită. Prin
urmare, sistemele de securita‑
te socială şi asistenţă medicală
contributive sunt subdezvoltate,
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şi a accesului la contracepţie,
fiind relativ surprinzătoare „libe‑
ralismul” teocraţiei iraniene faţă
de „fundamentalismul” secula‑
rismului republican yemenit şi
monarhic saudit.
Toate aceste elemente modifică
sensul şi raţiunea politicilor sociale
ale diferitelor state regionale, în încer‑
carea de a acomoda sau reglementa
probleme precum compoziţia etni‑
co‑religioasă a societăţii (vezi cazul
libanez în care recensămintele nu se
efectuează pentru a nu modifica algo‑
ritmul politic convenit de mai bine de
patru decenii sau problemele eviden‑
te de acceptare şi includere a unor
întregi categorii de populaţii în cadrul
recensămintelor oficiale din statele
arabe), dimensiunea etnico‑religioasă
a societăţii (spre exemplu, conflictul
israeliano‑palestinian motivat de dife‑
renţele de pondere şi de potenţial de‑
mografic) şi influenţa politică asupra
demografiei (cum ar fi situaţia nonce‑
tăţenilor din statele Golfului).

datorează unor politici sociale
intenţionate şi eficiente, ci unor
realităţi independente de voin‑
ţa sau putinţa politicilor sociale
dezvoltate.
Primele cinci influenţe majore asu‑
pra politicilor demografice şi sociale
sunt acceptate de majoritatea cerce‑
tătorilor, însă apar ca incomplete în‑
tr‑o evaluare integrală a unui spaţiu
socio‑geografic în care religiile domi‑
nante sunt în egală măsură credinţă
şi normă. Prin urmare, considerăm că
este cel puţin la fel de importantă ca
primele patru determinări şi următorul
punct (mai ales din perspectiva poli‑
ticii demografice şi mai puţin din un‑
ghiul politicilor sociale):
f) Relaţia dintre secularism şi teo‑
craţie. Istoria regională recentă
a demonstrat că revirimentul is‑
lamismului are un impact major
asupra politicilor demografice,
în special în ceea ce priveş‑
te natalitatea. Spre exemplu,
revoluţia islamică iraniană din
1978 a avut ca efect imediat
denunţarea politicii de control
demografic pe mobil ideologic,
pentru ca ulterior programul să
fie reinstituit din considerente
pragmatice. Impactul şi influ‑
enţa interpretărilor radicale ale
perceptelor islamice asupra po‑
liticilor demografice sunt cel mai
evidente în evaluarea compara‑
tivă a legiferării dreptului la avort

Pe ansamblu, se poate considera
că arhitectura amplă a condiţionări‑
lor politico‑demografice şi insuficien‑
ta reflectare a acestor condiţionări
în demopoliticile regionale modifică
tiparele demografice ale populaţiilor
şi motivează comportamente şi eve‑
nimente demografice. Iar revoluţiile
regionale reprezintă în mod cert un
comportament şi eveniment demo‑
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rală spre fertilitate ridicată; păstrarea
ponderii populaţiei tinere în ciclurile
demografice viitoare, în baza feno‑
menului ecoului; substituirea rapidă a
dinamicii reproductive proprii (tempe‑
rată de programe de natalitate, spo‑
rirea gradului de educaţie al femeii şi
părăsirea status‑rolului casnic, creş‑
terea nivelului de trai) prin schimburi
de populaţie intra şi inter‑regionale cu
rol compensator; respectiv centripeta‑
rea urbană accelerată. Orizonturile de
habitare generează noi influenţe, în
baza unei accentuate presiuni a den‑
sităţii medii nete care împinge cohorte
întregi spre receptori voluntari sau in‑
voluntari de populaţie din spaţiul regi‑
onal şi extraregional.
Toate aceste elemente configu‑
rează o imagine mult mai complexă a
regiunii, în care behaviorismul demo‑
grafic determinat de o multitudine de
factori (dimensiunea, structura şi can‑
tonarea populaţiei, identitatea de lim‑
bă, etnie şi rasă, aspectele de gender,
dezvoltarea economică şi accesibilita‑
tea serviciilor sociale, adecvarea po‑
litică, presiunile intra şi interregionale
ş.a.m.d.) trebuie să fi abordat prin de‑
limitarea între cauze şi efecte, precum
şi cu o atenţie sporită la legăturile mai
puţin evidente. O evaluare recentă
a United Nations Development Pro‑
gramme – Regional Bureau for Arab
States, intitulată Arab Spring: Demo‑
graphics in A Region in Transition
(autor Barry Mirkin, 2013), punctează

politic deviant, nefiind nimic altceva
decât efect maximal al unui perpetu‑
um mobile demografic, alimentat de
modele push‑pull de factură econo‑
mică şi socială, în care corpuri întregi
de populaţii sunt antrenate în drena‑
je lente, permanente sau temporare,
dinspre zonele cu deficit spre cele în
care perspectivele economice şi dis‑
ponibilitatea serviciilor sociale este
mai mare.
Dinamica naturală a acestui per‑
petuum mobile este influenţată de in‑
dicatorii calitativi ai populaţiilor Orien‑
tului Mijlociu Extins, care diferenţiază
grupurile în termeni de etnie şi rasă,
limbă, religie şi gen. Curentele de se‑
gregare motivate de aceste diferenţe
limitează mobilitatea naturală a popu‑
laţiilor şi ar trebui să le ancoreze prag‑
matic în zonele de cantonare. Adesea
nu se întâmplă aşa, şi asta pentru că
lipseşte în majoritatea cazurilor core‑
laţia dintre limbă, etnie, religie şi grani‑
ţele naţionale. În acest cadru al relaţi‑
ei simbiotice dintre grupuri şi structuri
au loc principalele evenimente demo‑
grafice ale Orientului Mijlociu Extins,
motivate de diferenţele de potenţial
dintre populaţiile aflate în diverse sta‑
dii ale unei tranziţii demografice. Mai
mult, în regiune s‑a dezvoltat un tipar
profund particular al modelului demo‑
grafic tranzitoriu, caracterizat de im‑
pactul normelor religioase în dinami‑
ca familială şi manifestarea fertilităţii
în cadru conjugal; predispoziţia cultu‑
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tsunami. Cum arăta cubul de ghea‑
ţă care le‑a produs? Cu alte cuvinte,
care era fizionomia grupurilor şi struc‑
turilor de populaţie, care erau relaţi‑
ile dintre acestea şi cum au fost ele
modelate de intenţii sau nonintenţii
demografice, economice, politice şi
geopolitice? Puteau indica oare toa‑
te aceste coordonate un meltdown, o
topire demopolitică care a măturat ca
un val seismic regimuri politice, coa‑
bitări etnice, secularizări ancorate mi‑
litar? Prezentul articol nu şi‑a propus
să ofere un răspuns la întrebări atât
de punctuale, însă reprezintă expre‑
sia convingerii că asamblarea unei
imagini cât mai complete despre be‑
haviorismul demografic (altfel spus,
demopolitică) poate oferi răspunsuri
despre şi pentru viitor.

extrem de clar faptul că „cauzele re‑
centelor revoluţii din lumea arabă sunt
numeroase şi complexe şi nu pot fi re‑
zumate într‑o singură cauzalitate. Cu
toate că sunt diferenţe clare de factu‑
ră economică şi politică, este clar că
tendinţele demografice au exacerbat
multe dintre provocările regionale”.
În lumea analizei, există o dile‑
mă a reconstrucţiei, care postulează
că „este mai uşor să ghiceşti forma
unei băltoace în funcţie de cubul de
gheaţă, decât să ghiceşti forma cubu‑
lui de gheaţă în funcţie de băltoacă”.
Primăvara arabă şi celelalte anotim‑
puri revoluţionare ce s‑au succedat şi
încă mai produc ecouri în contempo‑
raneitate sunt, cu riscul asumat de a
trivializa, o băltoacă demopolitică de
dimensiunea şi forţa violentă a unui
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China – America:
o nouă alianţă
Mihai Milca
Cuvinte cheie: „Chinamerica”, condominium, supraputeri,
alianţa chino‑americană, leadership mondial

În realitate condominium‑ul sovie‑
to‑american nu era altceva decât o
tipică manifestare de realpolitik.
Profeţia lui Alexis de Tocqueville,
făcută cu mai bine de un secol şi ju‑
mătate în urmă, potrivit căreia viitorul
avea să aparţină Americii, acesteia
urmând să i se adauge Rusia, imperiu
euro‑asiatic în expansiune, părea să
se fi adeverit, marcându‑se pe aceas‑
tă cale şi epuizarea unui ciclu istoric
determinat. La sfârşitul secolului al
XX‑lea însă, confruntarea dintre des‑
potismul ideocratic comunist de tip
moscovit, ajuns în faza sa terminală,
şi liberalismul anglo‑saxon, cu preten‑
ţii emancipatoare şi globalizante, în‑
carnat în ceea ce „excepţionalismul”
american reprezenta, care mascase
condominium‑ul mondial, prezentat
ca modus vivendi între două siste‑
me social‑politice diferite în perpetuă
competiţie, avea, spre surprinderea

Implozia regimurilor comuniste în
Europa centrală şi de est şi înche‑
ierea aşa‑zisului Război Rece între
cele două mari blocuri politico‑militare
configurate în perioada postbelică au
semnificat totodată sfârşitul unui ciu‑
dat şi contrariant condominium insta‑
urat timp de câteva decenii la scară
planetară. Un directorat secret între
două supraputeri, dincolo de alianţele
tradiţionale, dincolo de aria de com‑
petenţă a Naţiunilor Unite, dincolo de
conflicte punctuale şi ameninţări regi‑
onale, funcţionând pe principii strict
pragmatice şi disuasive, expresie a
aroganţei şi cinismului discriminator,
nutrindu‑se din intrigi oculte şi pro‑
pensiuni manipulative. Este vorba de
condominium‑ul sovieto‑american. La
prima vedere această relaţie compli‑
cată, comportând deopotrivă atracţie
şi fascinaţie reciprocă, resentimente,
frică şi ură, contrazicea orice judeca‑
tă de bun-simţ, însăşi logica istoriei.
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Condominium‑ul
sovieto‑ameri‑
can a avut cu precădere un caracter
politico‑ideologic şi militar cu reflexe
geo‑economice, în vreme ce con‑
dominium‑ul chino‑american are cu
prioritate valenţe de ordin economi‑
co‑financiare şi comerciale, cu refle‑
xe geo‑politice şi militare. Condomi‑
nium‑ul sovieto‑american a fost răs‑
punsul post‑factum la o stare de beli‑
geranţă mondială, după confruntarea
epuizantă cu totalitarismul nazi‑fascist
şi militarismul nipon, trecându‑se de la
„războiul cald” la „războiul rece”. Con‑
dominium‑ul chino‑american succedă
unei confruntări totale între sisteme
social‑politice antagonice, succedă
însuşi „războiului rece”, ca răspuns
improvizat la provocările post‑comu‑
nismului, ale globalizării, crizei eco‑
nomice mondiale, proliferării centre‑
lor de putere şi unor economii emer‑
gente, de dezvoltare. Şi U.R.S.S. şi
S.U.A., în a doua jumătate a veacului
al XX‑lea, au ţinut să se afirme în pos‑
tura de hard powers, spre deosebire
de China şi America începutului de
secol XXI care s‑au mulţumit să fie,
potrivit expresiei lui Joseph Nye, doar
soft powers.
Cum poate fi însă explicată real‑
mente convergenţa şi simbioza chi‑
no‑americană?
Nu trebuie uitat, câtuşi de puţin că
între China şi Statele Unite relaţiile
bilaterale actuale, atât de paradoxa‑
le pe cât par, între o ţară ce se vrea

tuturor, să consacre supremaţia, in
extremis, a Americii.
S.U.A. se prezentau, la începutul
anilor ’90 ai secolului trecut, ca sin‑
gura hiperputere globală, „condam‑
nată” să ofere o nouă paradigmă de
progres şi civilizaţie, în măsură să
asigure o guvernanţă mondială con‑
venabilă şi să garanteze pacea şi se‑
curitatea lumii. Anticipările euforice pe
termen lung şi mediu ale suporterilor
Americii, s‑au dovedit a fi de scurtă
respiraţie, evoluţia evenimentelor cu‑
rente luând o turnură imprevizibilă şi
deconcertantă. Analiştii în domeniul
geopoliticii şi experţii în materie de
relaţii internaţionale şi macro‑strategii
s‑au văzut obligaţi să procedeze, cât
mai grabnic, la revizuirea pronosticu‑
rilor avansate cu nonşalanţă şi sufici‑
enţă auctorială, regândind ipoteze şi
trenduri, scenarii şi studii de impact.
Pe eşichierul raporturilor de forţe la ni‑
vel planetar şi‑a făcut tot mai puternic
simţită prezenţa un nou protagonist,
multă vreme ignorat, minorizat, ostra‑
cizat sau demonizat: Republica Popu‑
lară Chineză.
Pe ruinele condominium‑ului so‑
vieto‑american începea să se ridice
schelăria unei construcţii originate
într‑unul şi acelaşi concept pan‑he‑
gemonic: un artefact sui generis care
nu este nici rodul unor circumstanţe
întâmplătoare şi nici implementarea
unui plan premeditat, urmărit cu obsti‑
nată ambiţie.
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după capitularea armatei imperiale a
Mikadoului la 2 septembrie 1945.
Instaurarea Republicii Populare şi
înregimentarea Beijingului în lagărul
comunist a condus la escaladarea
tensiunilor, provocărilor şi situaţiilor
conflictuale între China maoistă şi
administraţiile americane succesive
(Truman, Eisenhower, Kennedy şi
Johnson). Ameninţările cu aneantiza‑
rea nucleară nu au lipsit mai ales după
ce China comunistă a forţat intrarea
în clubul restrâns al deţinătorilor ar‑
mei atomice, aceasta revendicând cu
vehemenţă dreptul de a fi considerată
o mare putere, după cum nu au lipsit
istericele campanii propagandistice
– anti‑americane şi anti‑chineze – cu
care Beijingul şi Washingtonul s‑au
„gratulat” reciproc, de‑a lungul anilor
’50 – ’60 ai secolului trecut.
Anul 1971 a constituit o adevă‑
rată turnantă a cursului relaţiilor chi‑
no‑americane, urmată de vizita isto‑
rică a preşedintelui S.U.A. Richard
Nixon la Beijing. Condominium‑ul ru‑
so‑american suferea astfel o primă şi
majoră fisură, întrucât apropierea de
China comunistă, chiar dacă părea
un compromis întrucâtva inconfortabil
pentru americani le deschidea aces‑
tora un mai larg spaţiu de manevră pe
marea tablă de şah geopolitică a lumii
în relaţiile cu Kremlinul, cu atât mai
mult cu cât adversitatea chino‑sovieti‑
că atinsese la vremea respectivă cote
paroxistice.

întruchiparea democraţiei liberaliste,
federative, cosmopolite şi un stat co‑
munist, unde partidul unic de sorginte
marxistă continuă să‑şi exercite con‑
trolul total asupra populaţiei, impulsio‑
nând o producţie de masă planificată,
în condiţiile economiei de piaţă, au în‑
registrat nu puţine momente de suc‑
cesive apropieri şi reculuri.
În perioada războiului chino‑japo‑
nez (1931 – 1945), S.U.A. s‑au afişat
în faţa opiniei publice mondiale ca
susţinător manifest al guvernului naţi‑
onalist al Gomindanului, pe care nu a
încetat să‑l sprijine din punct de vede‑
re politic, diplomatic şi militar chiar şi
după ce comuniştii au preluat puterea
în China continentală. Taiwanul este
şi acum obiectul continuităţii în timp al
acestei politici.
La sfârşitul celui de al II‑lea război
mondial, China reprezenta una din‑
tre cele cinci puteri învingătoare care
aveau să decidă destinele lumii post‑
belice, în calitate de state titulare ina‑
movibile ale Consiliului de securitate
al ONU. Nici forţele înarmate fidele
partidului comunist, condus de Mao
Tzedong nu au fost uitate de către gu‑
vernul S.U.A. Acesta, printr‑o atitudi‑
ne complezentă în anii 1945‑1946, a
permis Armatei Populare de Eliberare
să‑şi sporească arsenalul militar pe
seama depozitelor de arme şi materia‑
lului de război capturate de la japonezi
şi a livrărilor asigurate de americani
Chinei din excedentul rămas nefolosit
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te de recesiune, cu deficienţe uriaşe,
cvasi‑imposibil de acoperit.
Reechilibrarea politică s‑a impus
astfel în chip firesc în raporturile chi‑
no‑americane în condiţiile în care
economiile celor două super‑puteri
au devenit din ce în ce mai depen‑
dente una de cealaltă. Mulţi dintre
actorii politici şi comentatorii acestei
situaţii fără precedent se simt tentaţi
să constate că interesele chineze şi
americane converg în prezent şi în
perspectivă, ceea ce poate da naşte‑
re unui construct politic privilegiat, re‑
strângând grupul marilor decidenţi ai
destinelor planetei de la G‑20 sau G‑8
la G‑2 („Chinamerica” – acum singura
hiperputere mondială care contează
– după cum remarcau specialiştii re‑
uniţi la Paris în Cercul Turgot de ana‑
liză financiară globală). Chiar dacă o
astfel de entitate gigantică pare unora
”un cuplu contra naturii” sau rezultatul
unui „pact faustic”, realitatea geopo‑
litică şi geoeconomică a lumii, acum
în 2013, este aceasta şi nu alta, dă‑
tătoare deopotrivă de speranţe, dar şi
de temeri pentru cei ce văd în China
un vector al marilor schimbări într‑o
conjunctură în care criza se perpe‑
tuează în zonele bogate şi puternic
dezvoltate, America însăşi căutând
să‑şi apropie anumite beneficii, în alte
condiţii imposibil de obţinut.
Dacă America păstrează încă un
avans considerabil în raport cu China
în plan tehnologic şi militar, pârghiile

Divizată, devitalizată şi în pragul
colapsului economic, după experienţa
devastatoare a „revoluţiei culturale”,
China avea nevoie de un răgaz şi de
o schimbare de macaz. Revenirea la
cârma partidului comunist a lui Deng
Xiaoping, reformatorul reprimat siste‑
matic până atunci de aripa maoistă,
a determinat o spectaculoasă reori‑
entare strategică a Chinei spre valo‑
rile, principiile şi practicile economiei
de piaţă sub monitorizarea strictă a
partidului, spre contacte comerciale şi
financiare cu exteriorul, spre moderni‑
zarea accelerată a tuturor domeniilor
prioritare de activitate (industrie, agri‑
cultură, cercetare ştiinţifică şi tehno‑
logică, educaţie şi gestionarea resur‑
selor umane, armată, etc.). Absorbţia
masivă de investiţii străine în interior
şi descinderea spre pieţele externe a
întreprinderilor producătoare chine‑
zeşti, transformarea treptată a Chinei
într‑un uriaş „atelier al lumii” au contri‑
buit într‑un ritm alert la repoziţionarea
marelui stat asiatic în calitate de jucă‑
tor ofensiv, inconturbabil şi omnipre‑
zent la nivel global.
China a devenit a doua putere
economică a lumii în doar trei decenii,
acumulând totodată rezerve financia‑
re care o recomandă a fi cel mai mare
creditor al Americii. Creşterea econo‑
mică a Chinei a fost ritmică şi cumula‑
tivă, contrastând cu peisajul dezolant
oferit de celelalte ţări dezvoltate, lovi‑
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can, impus prin forţa lucrurilor, deze‑
chilibrele să fie tot mai greu de sur‑
montat. La o privire mai atentă noua
alianţă mondială tinde să se transfor‑
me într‑o incomodă mezalianţă, fieca‑
re dintre protagonişti resimţind limitări
şi acuzând mai vocal, mai în surdină,
frustrări şi insatisfacţii pe diverse pla‑
nuri legate mai cu seamă de accesul
nelimitat la resurse şi pe pieţe, inevi‑
tabil, disputate şi de acum saturate.
Washingtonul nutreşte convinge‑
rea că reechilibrarea creşterii econo‑
mice mondiale depinde de păstrarea
de către China a trendului său con‑
stant ascendent.
Expresia intrată de acum în circu‑
laţie, cel puţin la nivelul analizelor şi
comentariilor specialiştilor în materie
de strategii economico‑financiare glo‑
bale şi geopolitică planetară, „Chin‑
america” trimite la idea unei interde‑
pendenţe care aduce cu sine bene‑
ficii, dar şi servituţi din ce în ce mai
dificil de acceptat. Între Beijing şi Wa‑
shington relaţiile bilaterale sunt încă
marcate de suspiciuni şi dezacorduri
nedepăşite: Coreea de Nord şi proli‑
ferarea nucleară, Taiwanul, securiza‑
rea fluxurilor de energie şi a rutelor de
aprovizionare cu materii prime, drep‑
turile omului, încălzirea globală, drep‑
tul de proprietate intelectuală, tarifele
şi rata de schimb yuan‑dolar. Pe de
altă parte, China manifestă reticenţă
de a se integra, fără să‑şi condiţio‑
neze aportul, într‑un sistem mondial,

sale financiare şi controlul resurselor
şi al condiţiilor producţiei încep să dea
semne îngrijorătoare înclinând balan‑
ţa unui precar echilibru între cele două
părţi, în favoarea colosului asiatic.
Complexul de superioritate al Americii
nu numai că nu constituie un factor de
temperare a ambiţiilor insidioase ale
liderilor chinezi de a ocupa noi poziţii
de putere şi mai ales de influenţă în
zona Pacificului de est, în Asia Centra‑
lă, în Orientul Mijlociu, Africa şi Ameri‑
ca Latină. China a modificat discret şi
treptat regulile jocului la scară interna‑
ţională, strategiile economice devan‑
sând, lucru cu atât mai profitabil în cir‑
cumstanţele schimbătoare ale crizei
globale, opţiunile şi reorientările sale
geopolitice, care apar în prim-planul
atenţiei publice nu ca expresia unei
voracităţi expansioniste tout azimut, ci
ca o alternativă tentantă de extindere
a cooperării, în avantajul tuturor par‑
tenerilor implicaţi. Delocalizarea unor
întreprinderi producătoare sau chiar a
unor industrii întregi dinspre Occident
spre Asia, dinspre S.U.A. direct către
China, menţinerea unui yuan compe‑
titiv în relaţia cu dolarul, manipularea
de către Beijing în beneficiul său a ra‑
tei de schimb şi acumularea unei re‑
zerve fabuloase de aproape 3000 de
miliarde de dolari cu care acesta pune
presiune pe Washington, graţie în pri‑
mul rând achiziţiei masive de bonuri
de tezaur americane, au făcut ca în
cadrul condominium‑ului chino‑ameri‑
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nând până la un punct pe agenda co‑
mună acele elemente care‑i definesc
şi îi favorizează interesele fundamen‑
tale, prioritare. În acelaşi timp, şi Chi‑
na şi America sunt dispuse, tot până
la un punct, să facă anumite concesii
una alteia fără de care obţinerea de
beneficii, valorizate în planul politicii
interne, nu ar fi posibilă.
Politica externă americană s‑a re‑
dimensionat creditând regimul comu‑
nist de la Beijing pentru reuşitele sale
economice şi dorinţa de sincronizare
a acestuia cu tempoul globalizării. A
evitat temele de natură să potenţeze
tensiuni politico‑diplomatice neconve‑
nabile sau în măsură să atingă sensi‑
bilităţile liderilor chinezi ca exponenţi
ai intereselor ţării lor ca mare putere
regională şi la scară mondială. Pentru
cetăţeanul de rând american, deceniul
1995‑2005 şi consecinţele procesului
de globalizare au putut părea benefi‑
ce şi ireversibile. China a invadat piaţa
americană cu produse ieftine, permi‑
ţând consumatorilor să se bucure de
o putere de cumpărare sporită. Creş‑
terea americană s‑a întemeiat deci pe
o prosperitate chineză. Dezvoltarea a
adus cu sine o multiplicare a datoriilor
care au alimentat fenomene precum
„bulele” financiare şi imobiliare, dar şi
o inflaţie vertiginoasă. Statele Unite
se îndatorau, emiţând bonuri de te‑
zaur, în vreme ce China direcţiona o
parte gigantică din propriul PIB pentru
a finanţa această exorbitantă dato‑

într‑o ordine mondială, la a căror con‑
cepere nu a contribuit iniţial şi care se
dovedesc fragile şi contraproductive
intereselor ei de lungă durată. China
nu‑şi doreşte şi nici nu poate accepta
postura de „depanator” al sistemului
sau de garant al unor dezechilibre pe
care S.U.A. şi statele dezvoltate le‑au
generat, perpetuat, transferând cos‑
turile asupra celorlalte zone ale lumii.
Statele Unite nu‑şi doresc pe de altă
parte ca arbitrajul unor situaţii şi ches‑
tiuni de vitală importanţă să confere
Chinei o poziţie privilegiată şi o supre‑
maţie legitimată. S.U.A. a avut ocazia
să se convingă de cerbicia chinezeas‑
că cu ocazia unor fricţiuni de ordin co‑
mercial, financiar, dar şi ori de câte ori
politica de leadership americană intra
în coliziune cu diplomaţia sinuoasă a
Beijingului de susţinere tacită a inami‑
cilor Americii, în Orientul arab, că era
vorba de Siria, Iran sau Venezuela
pe vremea guvernării Chavez. Un alt
măr al discordiei în interiorul condomi‑
nium‑ului chino‑american îl reprezintă
Africa în raport cu care China practi‑
că o doctrină de tip Monroe, cu semn
invers, restricţionând zona pe care
americanii şi‑o revendică în mod tra‑
diţional. Bătălia pentru resursele con‑
tinentului negru abia a început.
Condominium‑ul chino‑american
poate şi trebuie să fie privit şi ca un
uriaş mecanism de supradependenţă
mutuală. Fiecare partener doreşte şi
pretinde a‑şi păstra identitatea, impu‑
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Condominium‑ul chino‑american
devine astfel terenul unor conivenţe
nemărturisite şi ambiguităţi consimţi‑
te. Dar o astfel de situaţie nu poate
dura la infinit fără ca termenii relaţiei
în sine să nu fie viciaţi şi să nu ge‑
nereze mai devreme sau mai târziu
disparităţi, asimetrii şi redimensionări
ale poziţiilor fiecărei părţi în interiorul
condominium‑ului ca atare.
„Dacă în 1979 (la începutul refor‑
melor economice – nota n.n.) doar ca‑
pitalismul putea salva China, în 2009,
doar China mai putea salva capitalis‑
mul” – se spunea, în urmă cu câţiva
ani, nu fără o doză de ironie sarcasti‑
că, în mediile intelectuale chinezeşti.
America şi China au nevoie încă
una de cealaltă. Se susţin şi se poten‑
ţează reciproc în procesul globalizării.
Singura întrebare este: până când?

rie. Chiar planul preşedintelui Obama
de relansare a economiei americane
după criza din anii 2008‑2009 miza pe
finanţarea pe care capitalurile chine‑
ze o puteau oferi.
Din această perspectivă China
pare să‑şi fi asumat nu numai rolul
de motor al economiei mondiale şi,
implicit, americane, ci şi pe acela de
girant al dezvoltării mutuale, graţie
unor rezerve financiare tezaurizate în
active externe cu profitabilitate redu‑
să deliberată. Astfel încât S.U.A. au
început să‑şi construiască o atitudine
prin care să nu incomodeze China în
proiectele ei şi nici să arate că se sim‑
te incomodată de presiunile geopoliti‑
ce ale partenerului asiatic. S‑a ajuns
chiar la o distribuţie de roluri subînţe‑
leasă. Anumite chestiuni delicate pe
care Administraţia americană le con‑
sideră ne‑negociabile sunt ridicate în
aceiaşi termeni de către… guvernul
chinez.
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Extremul Orient
prin ochii românilor
Valentina Marinescu
Cuvinte cheie: Extremul Orient, produse media est-asiatice,
receptarea românească a culturilor est-asiatice, „glocalism”

Articolul de față analizează recep‑
tarea acestui tip de cultură în Roma‑
nia, inclusiv motivațiile care au deter‑
minat orientarea unei părți a publicului
spre consumul unor produse culturale
relativ necunoscute până de curând.
Obiectivele specifice ale studiului
sunt:
1. Care sunt motivele care explică
popularitatea acestor produse
culturale în rândul audienței din
România?
2. Care este influența exercitată
de expunerea la aceste produ‑
se culturale asupra percepțiilor
românilor referitoare la Asia de
Est?

Articolul de față pleacă de la teza
expusă de Stuart Hall (1990: 225) re‑
feritoare la identitatea culturală, ca ele‑
ment esențial în construcția identitatății
sociale (individuale și grupale):
„Cultural identity, in this sense, is a mat‑
ter of «becoming» as well as of «be‑
ing.» It belongs to the future as much as
to the past. It is not something which al‑
ready exists, transcending place, time,
history and culture. Cultural identities
come from somewhere, have histories.
But, like everything which is historical,
they undergo constant transformation.
Far from being eternally fixed in some
essentialised past, they are subject to
the continuous «play» of history, cul‑
ture and power.”

Pentru societatea româneasca ex‑
punerea la produsele culturii populare
est‑asiatice este un fenomen de masă
de recent, care a devenit vizibil în vara
anului 2009 când programul principal
al serviciului public de televiziune a
difuzat prima „K‑drama”: „Giuvaerul
Palatului” (Dae Jang-geum).

Cadrul teoretic
Aşa‑numitele filme şi seriale
est‑asiatice de tip „blockbuster” sunt
supuse presiunii concurenţei cu alte
produse similare (în principal de la
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le produselor lor culturale rezultă din
culturile lor polivalente şi din conţinu‑
tul lor. „Valoarea culturală” este mul‑
tidimensională, nu reprezintă strict o
problemă de limbaj pe care o audien‑
ţă sau un public îl cunoaşte. Aceas‑
ta este explicaţia faptului că aceste
produse culturale, deşi au fost iniţial
dezavantajate din punctul de vedere
al înţelegerii limbii vorbite şi al lipsei
unor „pieţe diasporice” (Cunningham
and Sinclair, 2001) au putut atinge
un astfel de succes, folosind culturile
est‑asiatice polivalente în folosul lor.
În ceea ce priveşte conţinutul, ape‑
lul la valorile comune permite asimi‑
larea culturală în cadrul audienţelor
asiatice, reducând astfel pericolul
neacceptării sau respingerii culturale.
Mai mult, standardizarea si speciali‑
zarea sunt necesare acestor produse
pentru a putea să atingă audienţe glo‑
bale. Bineînţeles, în ceea ce priveşte
pieţele asiatice la aceste aspecte se
pot adăuga şi considerente de natură
economică. Astfel, în Japonia costu‑
rile de distribuţie a filmelor america‑
ne sunt destul de ridicate deşi există
o cerere ridicată de filme de succes
(„blockbustere”) asemănătoare celor
produse la Hollywood.
Rezumând, putem spune că in‑
gredientele‑cheie ale succesului pro‑
duselor culturale est‑asiatice sunt
asimilarea culturală şi oportunismul
economic. Din punctul de vedere al
infrastructurii industriale, strategiile de

Hollywood), fiind astfel dependen‑
te de vedete şi de spectacol, sau de
„show”. Literatura de specialitate sub‑
liniază totuşi specificitatea produselor
media est‑asiatice şi anume utilizarea
unei strategii a „adresării multiple”
(multiple‑address strategy). Pentru
a atrage o audienţă impresionantă
acest tip de filme planifică de la înce‑
put scenariul astfel încât acesta să se
adreseze unor audienţe diferite din in‑
teriorul audienţei: mai exact, la nivelul
pre‑producţiei se identifică şi se au în
vedere audienţele‑ţintă ale produsului
final. Tipul de filme „planificate” şi‑au
găsit expresia în producţii care au în‑
registrat audienţe‑record nu numai pe
piaţa naţională, ci şi pe cele externe.
Un exemplu în acest sens este „The
King and the Clown”, despre care
Jeong Jin‑Wan, directorul compani‑
ei „Eagle Pictures” spunea că a fost
gândit astfel încât să fie interpretat
în modalităţi multiple, întocmai ca un
test „Rorschach”:
„Pentru adolescenţi şi tineri filmul a
intenţionat să fie interpretat ca o me‑
lodramă care evolua în jurul perso‑
najului Gong Gil (Lee Jun‑Gi), pentru
spectatorii în vârstă de 30‑50 de ani
el trebuia să fie un film despre lupta
lui Jang Sang (Kam Woo‑Seong) cu
puterea regală, în timp ce pentru per‑
soanele de vârsta a treia el trebuia să
reprezinte o dramă dinastică istorică
tipică”.

În timp ce oricare țară din Asia
de Est este evident dezavantajată
în ceea ce priveşte limba, avantaje‑
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marketing centrate pe industria comu‑
nicaţiilor şi o cerere crescândă pentru
noile produse legate de tehnologiile
de comunicare au facilitat avansul
economic din industria culturală core‑
eană.
Articolele din literatura de speciali‑
tate referitoare la impactul produselor
culturii populare asupra consumatori‑
lor est‑europeni sunt cvasi‑inexisten‑
te la ora actuală. Majoritatea studiilor
interesate de impactul acestui tip de
produse culturale asupra audienţelor
externe au fost realizate în societăţi
localizate în proximitatea spaţială a
Asiei de Est (Thailanda, Indonezia,
Vietnam, Filipine) sau pentru cazul
populaţiilor diasporice amplasate mai
variat din punct de vedere geografic
(SUA, Europa Occidentală).
De aceea am considerat că un
studiu exploratoriu pe această temă
poate oferi o serie de răspunsuri le‑
gate de motivaţiile de consum şi im‑
pactul acestui tip de produse culturale
în cazul unei societăţi „îndepărtate”
din punct de vedere spaţio‑cultural de
mediul în care ele au fost iniţial conce‑
pute şi produse.

„… conversaţie – interacţiune între un
cercetător (cineva/o persoană care
doreşte să obţină informaţii) şi un in‑
formant (cineva/o persoană care pro‑
babil are informaţiile importante şi
necesare pentru a găsi răspunsul la
problema de cercetare)”.

Din diversitatea tipurilor de interviu
am optat pentru interviul semi‑structu‑
rat (Asa Berger, 2000: 111‑112), caz
în care am considerat că ar putea
exista un nivel mediu al controlului si‑
tuaţiei de intervievare. Motivaţia aces‑
tei alegeri a derivat din caracteristica
fundamentală asociată acestui tip de
interviu: Cercetătorul este interesat
de aprofundarea unui domeniu dat
sau de a identifica etapele din evolu‑
ţia unui domeniu deja cunoscut, prin
intermediul unei „liste de întrebări”. În
cadrul acestei „liste” temele mari ale
interviului sunt definite dinainte, dar
ordinea în care ele pot fi abordate este
liberă şi categoriile din interiorul aces‑
tor teme funcţionează în mod liber.
Ceea ce contează în acest caz este
nivelul mult mai ridicat de structurare
a secvenţelor de răspuns la întrebări.
Rolul cercetătorului de această dată
este de a propune teme specifice de
discuţie, care nu sunt abordate liber,
spontan, ci dirijat, urmând o logică
prestabilită.
Eşantionul proiectat şi realizat în
cadrul proiectului de cercetare este
unul „de tip inductiv” (Crabtree, Miller
1992: 41), fiind caracterizat prin urmă‑
toarele trăsături:

Elemente de metodologie
Din punct de vedere metodologic,
am optat pentru metoda interviului, în‑
ţelesul acestei metode de cercetare în
comunicare fiind cea de (Asa Berger,
2000: 111):

85

intervievaţi am putut constata o predo‑
minanţă a unui set de valori de natură
„spirituală”, opuse celor „materialiste”.
S1: Valorile care mă reprezintă cel
mai mult sunt cele de la sfârşitul
listei adică acelea care au legătură
cu felul în care percep lumea din
jurul meu – o lume plină de frumu‑
seţe, o perspectivă largă şi diversă
asupra lumii, dar şi felul în care te
raportezi la alţii în societate zi de
zi‑politicos etc. În ceea ce priveş‑
te starea mea interioară şi aceasta
este importantă, astfel fiind o per‑
soană cu credinţă în Dumnezeu şi
viaţa eternă, astfel – chestiunile de
pace mondială şi securitate naţio‑
nală sunt mai puţin importante.
S4: Valorile care mă reprezintă sunt
cele care răspund unor necesități,
nevoi interioare. Conștientizarea
existenței unui rost spiritual atrage
nevoia de împlinire spirituală; iubi‑
rea bărbat – femeie este importan‑
tă pentru că se identifică cu ferici‑
rea în planul concret de existență.
La întrebarea care viza alegerea
din lista testului „Rorschach” a valori‑
lor prin care se auto‑definesc, majori‑
tatea subiecţilor au ales în vârful ierar‑
hiei „Armonia sinelui”, „Înţelepciunea”,
existenţa unui sentiment de siguranţă
atât la nivel micro‑grupal (familia), cât
şi general (naţiunea) şi credinţa în
„Viaţa eternă”.
„Decodificările” generale valorice
pentru produsele culturale est‑asia‑

1. Proiectul de eşantion, deşi pre‑
conceput (Răspunzând la între‑
barea: „De unde şi cu cine să se
înceapă?”), caută să fie flexibil
şi să evolueze pe măsura dez‑
voltării studiului;
2. „Unităţile eşantionului” sunt ale‑
se „serial” – „cine” şi „ce urmea‑
ză” a depins de „cine” şi „ce” a
fost înainte;
3. Există o permanentă ajustare a
eşantionului la datele existente
„în teren”.
Mai exact, schema de eşantiona‑
re utilizată în cadrul proiectului de
cercetare este una „cu scop”, a cărei
principală caracteristică, potrivit litera‑
turii de specialitate (Black, 1999: 118),
este că ea permite alegerea subiecţi‑
lor pe baza „caracteristicilor specifice”
– în cazul de faţă „criteriul” utilizat în
selecţia subiecţilor fiind apartenenţa
lor la un grup social specific: cel al pu‑
blicului produselor culturale (seriale,
filme, muzică, literatură) est‑asiatice.

Analiza datelor
Presupoziţia fundamentală (dar
implicită) a mini‑proiectului de cerce‑
tare în curs de realizare pleacă de la
existenţei unui set de valori transmise
prin intermediul produselor culturale
est‑asiatice şi care pot fi regăsite la
nivelul publicului acestor produse.
Astfel, în secţiunea din ghidul de
interviu în care s‑a încercat identifica‑
rea „constelaţiei” valorice a subiecţilor
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tice au indicat faptul că subiecţii au
regăsit în acestea un substrat „axio‑
logic” apropiat sau similar celui perso‑
nal.
S6: În primul rând îmi plac cel mai
mult valorile morale pe care le pro‑
movează – curaj, virtute, onestita‑
te, tărie de caracter.
S3: Scenariul e unul comercial, dar
sunt strecurate pe parcurs multe
valori şi viziuni profunde. Valori
neperimate: noblețe sufletească,
onoare, dreptate, iubire profundă,
rafinament, dorință de cunoaștere.
Mai exact, subiecţii intervievaţi au
indicat existenţa unor valori dintr‑o
„familie” spirituală comună: „Virtutea”,
„Onestitatea”, sentimentul de iubire,
„Integritatea”, „Respectul”, „Loaialita‑
tea” etc.
S1: Integritatea, onoarea şi adevă‑
rul sunt valorile la care ţin îndeo‑
sebi, iar felul în care personajele
se zbat pentru a dovedi adevărul
se aseamănă cu ce aş face eu în‑
tr‑o situaţie asemănătoare.
S4: Da, pentru că adevărul şi
dreptatea predomină în aceste fil‑
me și seriale.
S7: În fiecare roman găsesc câte o
valoare care mă definește sau ca‑
racterizează.
S10: Există, cu siguranţă, o cores‑
pondenţă între unele teme identifi‑
cate de mine şi valorile care con‑
tează cel mai mult pentru mine: lo‑
ialitatea, respectul faţă de celălalt,

înţelepciunea sunt valori care con‑
tează la fel de mult pentru mine ca
şi pentru personajele principale, cu
toate că aceste valori sunt prezen‑
tate la un nivel cu mult superior,
mult mai înalt din punct de vedere
spiritual decât în propriul meu caz.
În ceea ce priveşte latura informa‑
ţională a fundamentului motivaţiilor
consumului acestui tip de produse
culturale, interviurile realizate au indi‑
cat un nivel minim de cunoştinţe re‑
feritoare la cultura, istoria şi civilizaţia
spaţiului est‑asiatic.
S1: În general nu ştiu foarte multe
despre cultura sau istoria popoa‑
relor asiatice, la facultate unde
făceam cursurile era cabinetul de
limbă coreeană şi acolo aveau câ‑
teva reviste în engleză despre cul‑
tura lor. Ştiu că Japonia, la fel ca şi
Coreea de Sud, este un stat foarte
puternic din punct de vedere eco‑
nomic, care literalmente a renăscut
din cenuşă după cel de‑al doilea
război mondial şi care în mai puţin
de un secol a ajuns o ţară puternic
dezvoltată din toate punctele de
vedere. Nu ştiu mai nimic despre
istoria Coreei de Nord în afară de
faptul că s‑a despărţit de Coreea
de Sud, fiind sub regim comunist;
din punct de vedere economic sunt
total diferite. Aşadar, cred că aces‑
te două ţări sunt prototipuri pentru
ceea ce se întâmplă în continentul
asiatic– pe de‑o parte ţări foarte
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de televiziune româneşti, turceşti, eu‑
ropene, americane, sud‑americane şi
est‑asiatice?”.
S2: Seriale americane – materia‑
lism; sud‑americane – telenove‑
lă; românești – neaoşe; europene
– ciudate; turcești – semi exotice;
est‑asiatice – istorie.
S4: Seriale americane – bani; Seri‑
ale sud‑americane, turceşti, româ‑
neşti – dragoste; Seriale est‑asiati‑
ce – cultura populară (istorice).
S6: Americane – stupide. Sud‑ame‑
ricane – ridicole. Românești – je‑
nante. Europene – depinde. Tur‑
ceşti – imitații. Est‑asiatice – sur‑
prinzătoare.
S9: Serialele americane – inter‑
minabile; Serialele sud‑americane
– exagerate; Serialele româneşti
– kitschoase; Serialele europene
– anoste; Serialele turceşti – ne‑
verosimile; Serialele Est‑aiatice –
complexe.
Atributele definitorii în cazul seria‑
lelor est‑asiatice sunt „istorice”, „com‑
plexitate”, dar şi „suprinzătoare” în
sensul de „neaşteptat”, diferit de ceea
ce se presupunea iniţial. Combinaţia
dintre natura „exotică” („neaşteptată”,
„suprinzătoare”) şi apelul la elemente
culturale perene (de tipul istoriei spe‑
cifice) constituie o ilustrare a „gloca‑
lismului” produselor culturale est‑asi‑
atice.

dezvoltate ca Japonia, dar şi Chi‑
na, iar pe de altă parte ţări care
se dezvoltă anacronic, unde rata
de sărăcie şi şomaj este ridicată.
De asemeni ştiu că în Thailanda
se preactică intens traficul de fiinţe
umane. Din punct de vedere al cul‑
turii şi civilizaţiei, ţările asiatice nu
duc lipsă deloc, acestea au un spe‑
cific aparte în arhitectură, sculptu‑
ră, gastronomie etc.; dar care sunt
influenţate de modernizare din ce
în ce mai mult.
S5: Ceea ce ştiu este că țara are
o istorie lungă și o cultură aproape
identică cu cea chineză și japone‑
ză.
S8: Deşi îmi place cultura lor, ştiu
foarte puţine. Ştiu că sunt destul de
dezvoltaţi financiar, Japonia fiind
pe podiumul puterilor economice
mondiale. Coreea, o ţară mică însă
plină de valori, tradiţii; au o istorie
destul de atrăgătoare în sensul că
au lăsat în urmă multe învăţături,
monumente, atracţii peisagistice
etc.
Aceste produse culturale îndepli‑
nesc astfel atât o funcţie informativă
generală, cât şi una educativă, vali‑
dând astfel teoria „utilizărilor şi gratifi‑
caţiilor” asociate consumului mesaje‑
lor media (McQuail, 1993: 73).
Specificul acestui tip de produse
culturale rezultă din analiza răspun‑
surilor la întrebarea: „Cum aţi putea
defini printr‑un singur cuvânt serialele
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Concluzii

le asigură acestor seriale un nivel de
adresabilitate global, mondial.
În cazul produselor culturale
est‑asiatice faptul că acestea utilizea‑
ză un set de valori universale pe care
le adecvează la un cadru cultural spe‑
cific face din aceste produse culturale
manifestări ale „glocalismului”.
Dacă suntem de acord cu St. Hall
(1996, 617) că „națiunile moderne
sunt toate hibrizi culturali”, putem con‑
cluziona că succesul produselor cul‑
turale est‑asiatice are la bază „glocali‑
zarea” lor. Acceptarea caracterului hi‑
brid al acestui tip de produse culturale
ne poate astfel ajuta să înţelegem mai
exact termenul de „autenticitate” şi cel
de „puritate” culturală şi socială.
Accesul acestor seriale la audien‑
ţe din alte ţări şi alte spaţii geografice
este facilitat atât de natura lor „exoti‑
că” cât şi prin utilizarea unor elemen‑
te trans‑naţionale (valori şi compor‑
tamente moral‑acceptate universal),
„lecţia de succes” fiind astfel una rela‑
tiv uşor de acceptat şi importat în alte
spaţii culturale, inclusiv în cel româ‑
nesc.

La un nivel extrem de general de
analiză a datelor colectate putem
prepune astfel că principalul element
care stă la baza motivaţiilor consumu‑
lui de produse culturale est‑asiatice îl
constituie valorile regăsite de subiecţi
în aceste produse culturale. Aparţi‑
nând îndeosebi unui registru de fac‑
tură spirituală ele grupează audienţa
acestor seriale într‑o tipologie speci‑
fică, pe care o putem denumi „Echili‑
brat – normativă”.
Dat fiind lipsa unii „background”
informativ legat de produsele cultu‑
rale consumate se poate afirma că,
în acest caz specific, asistăm la vali‑
darea practică a teoriilor lui Liebes şi
Katz (Katz, Liebes 1985: 188; Katz,
Liebes 1986; Katz, Liebes 1988) re‑
feritoare la motivaţiile culturale impli‑
cate în consumul media. Astfel, conţi‑
nutul principal al produselor culturale
est‑asiatice pot să fie rezultatul carac‑
terului unic al valorilor culturale din
această regiune a lumii şi, simultan,
apelul la un set de valori universale
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România şi marea
şansă chineză
Prof. univ. dr. Ion Marin
Cuvinte cheie: lider global, miracolul chinezesc, boala hegemoniei,
proiecte de investiții, Uniunea Europeană

Populară Chineză a devenit lider glo‑
bal în privinţa schimburilor comerci‑
ale, depăşind Statele Unite ale Ame‑
ricii, care au dominat comerţul inter‑
naţional după încheierea celui de‑al
Doilea Război Mondial. Conform
acestor date, China a înregistrat în
2012 schimburi comerciale în valoa‑
re de 3870 miliarde de dolari, faţă de
3820 miliarde de dolari cât au totali‑
zat exporturile şi importurile SUA. Mai
important decât această diferenţă de
50 de miliarde de dolari în favoarea
Chinei este faptul că înregistrează un
surplus comercial de 231 miliarde de
dolari, în vreme ce SUA se confruntă
cu un deficit de 730 miliarde de dolari.
Acest rezultat se datorează creşterii
economice de aproape 10 procente
pe an, timp de 35 de ani, respectiv din
1978, când ţara cu cea mai mare po‑
pulaţie din lume, până atunci extrem
de săracă, a început să beneficieze
de roadele concepţiei reformatoare,

China îşi consolidează pe zi ce tre‑
ce statutul de primă forţă economică
a lumii, ceea ce obligă toate celelal‑
te ţări, începând cu Statele Unite ale
Americii să‑i reconsidere poziţia sa
geopolitică, să‑i recunoască un rol
economic şi politic în structura globa‑
lă actuală din ce în ce mai importantă.
Analiştii susţin că în 2020 China va fi
prima putere economică a lumii, de‑
păşind Statele Unite ale Americii la
cei mai importanţi macro‑indicatori.
Până la acel moment, care nu e deloc
îndepărtat, şi judecând după ritmurile
extrem de ridicate, chiar dacă în ulti‑
mii ani reduse într‑o anumită măsură
din motive strategice, spre a evita ris‑
curile supraîncălzirii economice, Re‑
publica Populară Chineză anunţă, an
de an, noi rezultate şi recorduri care
le depăşesc pe toate celelalte înregis‑
trate de alte ţări până în prezent.
Astfel, în februarie a.c., autorităţile
de la Beijing au anunţat că Republica
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iar în momentul de faţă contracandi‑
datul său, de data aceasta, la nivel
mondial, nu a mai rămas decât Sta‑
tele Unite ale Americii, depăşit deja,
aşa cum am arătat, la capitolul defini‑
toriu pentru o economie naţională, al
schimburilor comerciale. Este adevă‑
rat că în baza datelor Băncii Mondiale
din 2011 produsul intern brut al SUA
în sumă de 15000 miliarde de dolari
este aproximativ dublu faţă de cel al
Chinei, dar acest decalaj este pe zi ce
trece diminuat.
China devine cel mai atractiv par‑
tener comercial pentru ţările europe‑
ne, şi în acest context este relevant
că Germania are în prezent un export
de două ori mai mare către China de‑
cât către Franţa. Pe măsura acestor
realizări fenomenale, se înregistrea‑
ză o creştere impresionantă de la an
la an a influenţei politice a Republicii
Populare Chineze. Recentele alegeri
în care conducerea ţării a trecut în
mâinile unei noi generaţii, în frunte cu
preşedintele Xi Jinping, pentru o peri‑
oadă de 10 ani, constituie o garanţie
fundamentală că toate aceste proce‑
se vor continua şi se vor consolida.
Relevant este că recent, la Marele Fo‑
rum Anual al Asiei de la Boao din pro‑
vincia Hainan, preşedintele Xi Jinping
a ţinut să asigure întreaga lume că
Republica Populară Chineză nu va
suferi niciodată de boala hegemoniei
şi expansiunii, ceea ce este o trimitere
la puteri care s‑au întemeiat pe ase‑

înnoitoare, a lui Deng Xiaoping. Ceea
ce dovedeşte că reuşita Chinei s‑a
bazat nu pe schimbarea regimului co‑
munist, axat pe structuri organizatori‑
ce ferme, în care ideologia reprezin‑
tă un mod de a implementa formule
manageriale eficiente, ci pe îmbina‑
rea acestora cu virtuţile economiei de
piaţă şi valorificarea capitalului străin,
atras de o forţă de muncă ieftină şi
bine instruită.
Miracolul chinezesc este depar‑
te de a fi studiat şi înţeles de lumea
europeană şi euroatlantică, fenomen
şi mai accentuat în fostele ţări comu‑
niste din estul Europei, care au trecut
sau trec încă prin degringolada tran‑
ziţiei de la economia centralizată de
stat la economia de piaţă, minată de
ceea ce se cheamă liberalism sălba‑
tic şi distrugere voluntară a aseturilor
şi structurilor ce au aparţinut sau au
fost construite de vechiul regim. Aces‑
te procese sunt diferite de la o ţară la
alta, mult mai accentuate în state pre‑
cum România, Bulgaria, Albania şi, în‑
tr‑o măsură, Ţările Baltice. Experienţa
chinezească se impune de la sine şi
aceasta nu în faţa unor astfel de ţări
ce se află prin contraperformanţele
lor în apropierea a ceea ce analiştii
numesc state eşuate, ci în faţa celor
mai mari puteri economice, ştiinţifice,
politice şi militare ale lumii.
China este de multă vreme prima
putere asiatică, depăşind în toate pri‑
vinţele rivalul său tradiţional, Japonia,
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„cu entuziasm” realităţile copleşitoare
ale Chinei şi a anunţat un program ex‑
trem de ambiţios de dezvoltare a re‑
laţiilor bilaterale, în stilul întregii sale
politici interne şi externe, dar rămas
până la urmă la stadiul de declaraţii
nefinalizate.
În anii 2000‑2004 s‑a încercat o re‑
mediere, o revenire la relaţiile solide
de prietenie şi cooperare cu China,
dar marile proiecte antamate în pe‑
rioada respectivă au fost tărăgănate
sau chiar abandonate de guvernele
ce au urmat. Deşi, în cele din urmă, tot
pe final de mandat şi fostul prim‑mi‑
nistru a redescoperit Marea Chină. În
treacăt fie spus, în vreme ce autorită‑
ţile chineze manifestau o deschidere
extrem de susţinută faţă de relaţiile cu
România, cele din ţara noastră con‑
tinuau să afişeze un dezinteres total.
România ar fi avut după 2007 şan‑
sa de a folosi o altă conjunctură isto‑
rică şi un alt interes major al Chinei,
acela de a facilita R.P.Chineze acce‑
sul pe marea piaţă europeană. L‑au
folosit alţii, între care polonezii şi bul‑
garii, dar practic „cap de serie” cu re‑
alizări greu de egalat a devenit între
timp Germania.
Proiectele antamate de români la
diferite niveluri, în special judeţene,
ca, de pildă, un mare proiect în Dâm‑
boviţa şi un altul privind construirea
unui pod peste Dunăre la Brăila au
fost amânate sine die sau abandona‑
te.

menea modalităţi de dezvoltare, şi că
va asigura pacea şi stabilitatea în re‑
giune, fiind împotriva haosului pe care
l‑ar putea genera conflicte precum cel
din peninsula Coreei.
Toate acestea sunt realităţi şi ga‑
ranţii incontestabile pentru statele ce
văd în Republica Populară Chine‑
ză un partener de afaceri şi de con‑
lucrare internaţională de prim rang.
România s‑a numărat printre aceşti
parteneri cu mult înainte ca Republica
Populară Chineză să ajungă colosul
economic şi forţa geopolitică de primă
mărime de astăzi.
Relaţiile româno‑chineze au cu‑
noscut un veritabil boom în timpul lui
Nicolae Ceauşescu, care în cadrul
conjuncturii conflictului dintre China şi
URSS, s‑a poziţionat de partea Bei‑
jingului, fapt ce i‑a atras ostilitatea
Moscovei, dar compensată în bună
măsură de autorităţile comuniste chi‑
neze, printr‑o poziţie fermă ce a oferit
garanţii regimului de la Bucureşti.
Relaţiile economice româno‑chine‑
ze s‑au dezvoltat mult în perioada re‑
spectivă, însă după evenimentele din
decembrie 1989 s‑a înregistrat o des‑
creştere continuă, datorită reticenţei
unor politicieni care considerau că în
felul acesta îşi manifestă ataşamentul
faţă de capitalism. După ce o vreme
a accentuat această latură de interes
scăzut faţă de relaţiile cu China, fos‑
tul preşedinte Emil Constantinescu a
descoperit spre sfârşitul mandatului
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Între multe altele, cred că am de‑
celat un raport optim între disciplină şi
demnitate.
La ultimul congres al PSD‑ului un
lider al zilei a cerut colegilor săi să se
inspire şi din ceea ce s‑a creat înainte
de decembrie 1989, enumerând ma‑
rile realizări economice, investiţiile în
industrie, agricultură şi infrastructură,
dar şi preocupările pentru combate‑
rea, de fapt, pentru inexistenţa şoma‑
jului, pentru finanţarea şi susţinerea
învăţământului, a sănătăţii publice
etc. Desigur, fără să fie trecute cu ve‑
derea marile erori ale epocii.
E puţin probabil ca noua genera‑
ţie de politicieni social‑democraţi să
ia în seamă un asemenea îndemn,
chiar dacă vine de la un congener,
date fiind, pe de o parte conjunctura
geopolitică, iar pe de alta, tentaţia lor
neo‑liberală, mai accentuată decât a
aliaţilor liberali.
În China, tocmai preluarea a ceea
ce a fost valoros în orânduirea prece‑
dentă, menţinerea structurilor organi‑
zatorice şi socio‑ierarhice existente,
valorificarea lor şi îmbinarea cu pro‑
gresul cel mai accentuat, cu stimu‑
larea cercetării ştiinţifice prin canali‑
zarea capitalului în astfel de domenii
stau la baza progreselor formidabile
pe care această ţară le înregistrea‑
ză de aproape patru decenii, adică
respectiv cu mult înainte ca în ţările
est‑europene să fi abandonat calea
dezvoltării planificate de tip comunist

În urmă cu trei ani, cu ocazia acor‑
dării Trofeului Fundaţiei „România
2000” şi a ziarului „Ultima oră”, am‑
basadorul Chinei în România, Liu
Zengwen mi‑a acordat un amplu in‑
terviu în care îşi exprima amărăciu‑
nea pentru dezinteresul şi chiar lipsa
de solicitudine a autorităţilor române
faţă de demersurile sale de a aduce
capital chinezesc în România. Fun‑
daţia „România 2000”, al cărui preşe‑
dinte este dl. Florea Dumitrescu, fost
ambasador în Republica Populară
Chineză ani îndelungaţi şi în prezent
preşedinte al Asociaţiei de Prietenie
Româno‑Chineză, a făcut numeroa‑
se demersuri pentru întărirea relaţiilor
cu R.P.Chineză şi a adresat în spiritul
statutului său privind relaţiile cu străi‑
nătatea mai multe scrisori şi memorii
unor organe ale statului român, înce‑
pând cu Parlamentul şi Preşedinţia,
în care s‑au prezentat propuneri con‑
crete de dezvoltare a relaţiilor româ‑
no‑chineze. Am avut prilejul să vizitez
această imensă şi uimitoare ţară în
1994 şi apoi în 2008, când mărturi‑
sesc că nu am mai recunoscut nimic.
De fapt, aceasta este etapa în care
China a luat avântul nemaiîntâlnit cu
care a uimit întreaga lume.
În aceste vizite am fost interesat,
nu numai de progresele uriaşe, sub
aspect economic, ci şi de relaţiile din‑
tre structurile Partidului Comunist şi
managementul întreprinderilor, fie de
stat, fie particulare.
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plătite derizoriu în raport cu piaţa lo‑
cală, iar în cele mai multe situaţii sub
limita decenţei.
În China, dimpotrivă, demnitatea
şi decenţa, dar şi mândria naţională
sunt cele care stau la baza fructificării
forţei de muncă din ţară, valorificării a
ceea ce a fost bun, atât sub raportul
structurilor economice cât mai ales
în privinţa organizării şi păstrării fun‑
damentelor etice, credinţei în valorile
fundamentale ale vieţii şi naturii uma‑
ne, ale statului social. În plus, corup‑
ţia, care la noi face ravagii, este pe‑
depsită exemplar.
Iată de ce în momentul de faţă
avem de a face cu incompatibilităţi de
fond, structurale, între cele două ţări şi
economii, pe care presa şi uneori di‑
verşi politicieni le semnalează la nivel
epidermic, superficial, atrăgând cel
mult atenţia că firmele chinezeşti fiind
cu capital de stat, nu toate, cum se
ştie, nu pot da „comisioanele” pe care
le solicită, nu rareori, reprezentanţii
părţii române, de unde şi blocajul per‑
manent în privinţa implementării unor
investiţii. Altă motivaţie este de natu‑
ră ideologică, implicită sau explicită,
o poziţie de acest fel fiind exprimată
recent la cel mai înalt nivel.
Poate că totuşi se va ajunge la o
reevaluare a acestei situaţii. Ar fi be‑
nefică pentru România şi nu lipsesc în
acest sens intenţiile. De altfel, e îmbu‑
curător că la ultimul congres al celui
mai important partid care face parte

şi să se treacă la economia de piaţă
începând cu ceea ce s‑a numit libe‑
ralismul sălbatic, aşa cum am arătat.
Pe lângă risipa şi managementul pă‑
gubos, s‑a renunţat la ceea ce în Chi‑
na reprezintă fundamentul dezvoltării,
respectiv progresul tehnic şi ştiinţific,
la noi cercetarea fiind Cenuşăreasa
bugetului şi a preocupărilor guverna‑
mentale de ani şi ani, la fel ca şi învă‑
ţământul de toate gradele. Pe de altă
parte, tot ce a fost corect sub aspectul
eficienţei şi funcţionalităţii, dincolo de
învelişul ideologic, a fost înlăturat şi
distrus cu metodă strategică, agreată,
dacă nu dictată de interese străine,
care au dus la falimentarea agricul‑
turii, începând cu baza sa materială,
precum sistemul de irigaţii, reţeaua
de combinate chimice şi de fabrici de
maşini agricole, continuând cu fărâ‑
miţarea sistemului integrat şi eficient
ce cuprindea producţia cerealieră,
zootehnia, fabricile alimentare şi de
conserve, e drept, orientate în princi‑
pal către export, ceea ce a şi alimen‑
tat ura populaţiei împotriva regimului.
Însă, ceea ce a urmat a fost mult mai
grav, pe lângă distrugerile arătate,
adăugându‑se închiderea şi tăierea la
fier vechi a aproape 2000 de mari în‑
treprinderi, ceea ce a dat naştere unui
şomaj exploziv de peste 30% din forţa
de muncă existentă şi care şi‑a găsit
debuşeul numai prin migraţie în sta‑
te ale Europei mai dezvoltate şi prin
acceptarea unor munci subcalificate,
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atragerii investiţiilor şi fondurilor din
China în fostele ţări comuniste, în
prezent membre ale Uniunii Euro‑
pene, este Polonia, unde anul trecut
schimburile comerciale s‑au ridicat la
14 miliarde euro, de peste 3 ori mai
mult decât în cazul României. Deşi
periodic guvernele sau „administraţii‑
le prezidenţiale” succesive româneşti
redescoperă mirajul dezvoltării chine‑
zeşti şi oportunităţile pe care le oferă
această mare şi accesibilă economie
de primă mărime la nivel mondial, de
fiecare dată proiectele propuse rămân
la nivelul declaraţiilor şi programelor
fără viitor, după cum declara recent,
cu amărăciune, în urma unei alte vizi‑
te la nivel înalt la Beijing, preşedintele
Camerei de Comerţ şi Industrie Ro‑
mânia‑China.
Marea şansă chineză se iroseş‑
te pentru România pe zi ce trece şi
aceasta în ciuda faptului că este pe
deplin accesibilă şi indiscutabil nece‑
sară.
Nu este însă vorba doar de o îm‑
bunătăţire a indicatorilor cantitativi şi
nici măcar de o ameliorare strategică,
ci de o schimbare fundamentală de
viziune.

din coaliţia aflată la guvernare, unul
dintre reprezentanţii săi de vârf a sus‑
ţinut că este ultimul tren pe care Ro‑
mânia îl mai poate prinde pentru o co‑
laborare cu China, întrucât acum mai
există politicieni în conducerea aces‑
tei ţări care cunosc nemijlocit Româ‑
nia. Adevărul este că acea garnitură
a fost recent schimbată cu o alta care
poate cunoaşte mai puţin România,
dar se dovedeşte extrem de pragma‑
tică şi, cu siguranţă, poate continua
demersurile deja făcute pentru a face
din România un cap de pod, pe lân‑
gă cele deja existente, pentru relaţiile
cu Uniunea Europeană. Refuzurile de
care China s‑a izbit în anii anteriori în
această direcţie, aşa cum am arătat,
au făcut ca prietenii şi „fraţii chinezi”
de odinioară să se orienteze către ţări
precum Bulgaria, Ungaria sau Polo‑
nia. Astfel, în momentul de faţă, China
investeşte circa 1,5 miliarde de dolari
în Bulgaria în proiecte de infrastructu‑
ră, energie şi agricultură. Şi Ungaria
a încheiat acorduri pentru utilizarea
unei linii de credit de 1 miliard de euro
de la Banca Chineză de Dezvoltare
pentru proiecte de investiţii ale sta‑
tului ungar. Dar marea campioană a
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Multiculturalism şi
democraţie
Gustavo Gozzi
Cuvinte cheie: multiculturalism, Europa, conducători, minorităţi

1. Ce este multiculturalismul?

mai multe comunităţi culturale stabi‑
le care doresc şi sunt capabile să se
dezvolte” (Raz, 1994, p. 69).
Raz stabileşte astfel principiul de
bază al multiculturalismului:
„Multiculturalismul presupune res‑
pectarea drepturilor nondiscrimina‑
toare şi subliniază importanţa pentru
acţiunea politică a următoarelor două
aspecte importante. În primul rând,
convingerea că libertatea individuală
şi prosperitatea depind de apartenenţa
deplină şi fără obstacole la un grup cul‑
tural respectat şi înfloritor. În al doilea
rând, credinţa în pluralismul de valoare
şi, în special, în valabilitatea diverselor
valori înscrise în practicile societăţilor
de astăzi” (Raz, 1994, p. 69).
Acest lucru implică necesitatea so‑
cietăţilor politice multiculturale de a‑şi
reconsidera perceptia despre ele în‑
sele. Şi asta ar trebui să facă posibilă
recunoasterea faptului că „nu există
nicio cale pentru a vorbi despre o pro‑

Voi încerca să răspund la între‑
barea „Ce este multiculturalismul?”
pornind de la un eseu scris de Jose‑
ph Raz şi intitulat „Multiculturalism: O
perspectivă liberală” (Raz, 1994). În
acest studiu, Raz începe să defineas‑
că multiculturalismul, pornind de la
sistemul de gândire politică din Vest
care a fost întotdeauna axat exclu‑
siv pe drepturile individuale, dar care
acum trebuie să ia în considerare
drepturile colective. Acest lucru, ob‑
servă Raz, se datorează diversităţii,
concept cu ajutorul căruia liberalismul
a elaborat soluţii diferite, printre care:
toleranţa, apoi drepturile individua‑
le, bastion împotriva discriminării şi
acum societatea multiculturală. Odată
cu această ultimă idee, Raz introduce
conceptul de multiculturalism, obser‑
vând că multiculturalismul „este adec‑
vat în acele societăţi în care există
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blemă a unei minorităţi şi nu există to‑
leranţă a majorităţii pentru minorităţi.
Multiculturalismul este cel care merge
dincolo de primatul principiului majori‑
tăţii” Raz (1994, p. 69).
Acest punct de vedere a fost şi
este îndelung contestat pentru că se
ridică împotriva ideii de superioritate
a culturii laice, democratice, Europe‑
ne, precum şi împotriva „reticenţei de
a admite egalitatea drepturilor culturi‑
lor inferioare religioase, sau celor ale
căror valori culturale sunt considerate
limitate şi mai puţin dezvoltate” (Raz,
1994, p. 70). În contrast cu această
idee, valoarea pluralismului constă
tocmai în faptul că neagă posibilitatea
impunerii unei reduceri la o singură
valoare (Raz, 1994, p. 72). Asumân‑
du‑mi această atitudine, trebuie să
întreb: acceptăm, tolerăm astăzi cul‑
turile intolerante?
Unele culturi, de exemplu, reac‑
ţionează prin respingerea propriilor
membri sau a celor din afară. Exem‑
ple care ne vin imediat în minte sunt
culturile societăţilor de sclavi, societă‑
ţile rasial discriminatorii şi societăţile
homofobe. „Acestea sunt acceptate
doar pentru că este posibilă neutra‑
lizarea aspectelelor opresive şi com‑
pensarea acestora (de exemplu prin
furnizarea unei ieşire convenabile
pentru membrii grupului discriminat)”
(Raz, 1994, p.75). Multiculturalismul
percepe societăţile actuale „ca fiind

alcătuite nu din majoritate şi mino‑
rităţi, ci dintr‑o pluralitate de grupuri
culturale” (Raz, 1994, p.78). Dar, în
acelaşi timp, trebuie să înţelegem că
multiculturalismul, „în timp ce susţine
perpetuarea mai multor grupuri cultu‑
rale într‑o singură societate politică,
se bazează pe existenţa unei culturi
comune” (Raz, 1994, p.77), cultura
recunoaşterii reciproce.
La fel de importantă ca analiza
premiselor multiculturalismului, este
şi analiza consecinţelor sale: multicul‑
turalismul, cu alte cuvinte, ar trebui să
fie înţeles ca un concept care presu‑
pune că „obiceiurile şi practicile spe‑
cifice unor grupuri diferite trebuie să
fie […] recunoscute legal de toate or‑
ganismele publice ale unei societăţi”
(Raz, 1994, p.78).
Având în vedere cele menţiona‑
te mai sus, putem acum analiza mai
adânc multiculturalismul, luând în
considerare patru aspecte esenţiale:
1) libertăţile speciale pe care tre‑
buie să le recunoaştem atunci
când vorbim despre realizarea
unei egalităţii reale;
2) „dreptul de ieşire”;
3) măsura în care suntem constru‑
iţi să tolererăm culturile consi‑
derate inferioare; şi
4) cultura comună pe care multi‑
culturalismul în sine este înte‑
meiat.
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În paginile următoare ale articolului
vom analiza pe larg aceste patru as‑
pecte. Astfel,
(i) să luăm în considerare două
exemple cu privire la problema liber‑
tăţilor speciale. În primul rând, un de‑
cret al Ministerului Italian de Interne
din 2002 cu privire la sărbătorile evre‑
ieşti. Decretul prevede că (a) studenţii
care lipsesc de la școală sâmbăta nu
trebuie să furnizeze nici o justificare,
pentru că sâmbăta este o zi sfântă
pentru oamenii de credinţă evrei, şi
că (b) concursurile pentru ocuparea
posturilor din sectorul public nu trebu‑
ie să fie organizate în zilele de sâm‑
bată, pentru a respecta ziua sfântă
a evreilor. Al doilea exemplu este o
lege italiană din 2009 privind protecția
limbi non‑italiene. Legea aduce în vi‑
goare Carta Europeană Regională a
limbilor minoritare din 1993, recunos‑
când că fiecare minoritate are dreptul
inalienabil de a folosi limba proprie.
Toate statele europene care au sub‑
scris această Cartă au fost nevoite să
introducă unele măsuri prin care să
protejeze limbile minorităţilor.
(ii) al doilea punct – dreptul de ie‑
şire – este unul foarte important, care
aduce în joc relaţia dintre drepturile
individuale şi colective.
(iii) a treia întrebare – dacă și în
ce măsură noi ar trebui să tolerăm
intoleranța – poate fi discutată prin
trimitere la o lege italiană din 9 ia‑
nuarie 2006, care interzice mutilarea

genitală practicată în baza unor tradi‑
ţii vechi. Acea lege a introdus un nou
articol în Codul Penal italian, nr. 583
– bis, care pedepseşte aceste practici
cu o pedeapsă de patru‑doisprezece
ani închisoare, pentru că aceste prac‑
tici de mutilare încalcă 3 articole din
Constituţia italiană: articolul 2, prote‑
jarea drepturilor inviolabile ale omului;
articolul 3, demnitatea socială a fie‑
cărui cetăţean; şi articolul 32, privind
dreptul la sănătate. Dar Codul Penal
italian are deja două articole care se
adresează acelorași drepturi, articolul
582 și 583.
(iv) în cele din urmă, trebuie să
luăm în considerare paradoxul multi‑
culturalismului, înţeles ca o concepţie
despre încercarea de a se asigura
coexistenţa paşnică, armonioasă în
plan cultural. Paradoxul este că multi‑
culturalismul trebuie să aibă ca bază
o singură cultură. Concepţia trebuie
să fie întemeiată, cu alte cuvinte, pe o
cultură de recunoaştere reciprocă, o
cultură care ar trebui să fie introdusă
ca parte a curriculumului şcolar.

2. Problema integrării culturii
Ideea recunoașterii reciproce a
unei singure culturi, introduce pro‑
blema de integrare. De aici rezultă
următoarele întrebări: cum grupuri
diferite sau culturi diferite, oameni cu
origini etnice şi religii diferite să trăias‑
că împreună? Cum pot oamenii care
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aparțin unor culturi diferite să accepte
să facă parte din aceeaşi societate?
Habermas considera că această
problemă poate fi rezolvată printr‑o
abordare în două direcţii principale,
care combină două concepte de inte‑
grare diferite.
(i) În primul rând, avem aşa‑nu‑
mita integrare etico‑culturală,
ceea ce înseamnă că fiecare
avem dreptul de a trăi în confor‑
mitate cu propriile noastre tradi‑
ţii şi obiceiuri şi de a ne educa
și crește copiii în consecinţă.
Acest drept ne oferă opţiunea
de a respinge aceste norme şi,
prin urmare, alege un mod dife‑
rit de viaţă, ceea ce, potrivit lui
Habermas, ar general pentru
noi o identitate de scindare.
(ii) În al doilea rând, avem ceea
ce ar putea fi numită integra‑
rea politic‑constituțională, care
este realizată prin acceptarea
migranţilor în funcție de capa‑
citatea acestora de a‑și asu‑
ma principiile consacrate de
Constituția țării în care au mi‑
grat (Habermas, 1996).
S‑a observat, cu toate acestea că
principiile constituţionale nu sunt neu‑
tre, pentru că ele sunt rezultatul spe‑
cific al istoriei constituţionale. Ca răs‑
puns la această obiecţie, Habermas a
subliniat că ceea ce are în vedere nu

sunt principiile de fond din Constituţie,
ci procedurile prin care deciziile poli‑
tice sunt accesibile tuturor. Aceasta
este ideea de bază care stă la baza
aşa‑numitei democraţii deliberative.

3. Principiul majorității și
drepturile fundamentale

În continuare vom discuta despre
relaţia dintre principiul majorității şi
drepturilor fundamentale universa‑
le, și despre sensul care trebuie să
li se atribuie acestor drepturi atunci
când sunt privite în lumina principiului
majorităţii. Această discuţie poate să
înceapă prin menţionarea procesului
de secularizare, care a dat naştere la
două forme de stat:
– statul laic, întemeiat pe separa‑
rea bisericii de stat; şi
– statul neutru, întemeiat pe coo‑
perarea între biserică şi stat.
Statul laic are un mod de a abor‑
da relaţia dintre principiul majorității
şi drepturile fundamentale, statul ne‑
utru, un alt mod. Vom putea observa
diferența analizând două cazuri care
implică problema crucifixului în școli.
Vom începe cu un caz care a avut
loc în Germania în 1995. Doi părinți ai
căror fiu a urmat cursurile unei şcoli
publice din Bavaria catolică și a soli‑
citat ca, crucifixul să fie eliminat din
clasa în care învăța fiul lor. Curtea
administrativă a respins petiția părin‑
ţilor, considerând că, catolicismul în
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Bavaria este parte din tradiţia popula‑
ră, şi astfel cazul nu a fost încadrat în
chestiunea libertăţii religioase. Părinții
au decis să meargă mai departe cu
procesul la Curtea Constituţională Fe‑
derală. Aceasta a stabilit că:
– drepturile fundamentale trebuie
să protejeze minorităţile;
– trebuie să se facă o distincţie
între libertatea pozitivă şi liber‑
tatea negativă;
– neutralitatea statului trebuie să
fie o neutralitate activă.
Primul punct care se referă la drep‑
turile fundamentale ale minorităților
sunt reflectate în legislaţia statului.
Rezultă că drepturile de bază presu‑
pun, în esenţă, protejarea intereselor
minorităţilor (Denninger, 1995).
Al doilea punct important reanali‑
zează sensul de libertate, aducând în
atenție distincţia între cele două tipuri
de libertăţi: libertatea pozitivă, care în
acest caz a însemnat că oamenii sunt
liberi să afişeze public simboluri ale
credinţei lor (în cazul prezentat aici
crucea), dar, de asemenea, a existat
o libertate negativă, ceea ce însem‑
na că oamenii nu trebuie să discute
public simboluri care reprezintă religi‑
ile altor oameni. Al doilea punct este
legat de al treilea punct, cu privire la
conceptul de neutralitate a statului.
Acest concept înseamnă, în primul
rând, că statul trebuie să protejeze
orice confesiune religioasă, de ase‑
menea, înseamnă că statul trebuie să

joace un rol activ în garantarea neu‑
tralităţii, pentru a permite tuturor cetă‑
ţenilor să își urmeze propriile convin‑
geri religioase. Cu alte cuvinte, statul
trebuie să intervină pentru a asigura
un echilibru între libertățile pozitive
şi cele negative. Această protecţie a
libertății negative presupune ca ori‑
ce crucifix să fie eliminat din sălile de
clasă din şcolile publice, dar numai
atunci când cererea este făcută de o
întreagă minoritate.
Al doilea caz, pe care ne‑am pro‑
pus să‑l analizăm a avut loc într‑o re‑
giune dominat catolică din Nordul Ita‑
liei, unde Soile Lautsi, cetățean italian
a solicitat ca, crucifixul să fie eliminat
din sălile de clasă ale copiilor săi și
a depus o plângere în acest sens
la Curtea administrativă regională.
Această instanţă a trimis cazul la Cur‑
tea Constituţională, care a considerat
că nu intră în jurisdicția ei, deoarece
obiectul cazului depinde de două re‑
glementări administrative din 1924 şi
1928. Aceste două reglementări, da‑
tând din perioada fascistă, stabilesc
că, crucifixul nu reprezintă o credinţă
religioasă, este pur şi simplu un dis‑
pozitiv, o piesă de mobilier în sălile de
clasă.
În urma analizei acestor două ca‑
zuri rezultă că statul în Italia nu este
nici laic, nici neutru, ci este doar un
stat bazat pe o relaţie unică cu Biseri‑
ca Catolică.
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Integrarea, şansa
europenizării Balcanilor
Ambasador dr. Vasile Leca
Cuvinte cheie: naţionalism, iredentist, etnic, partide politice

Considerente generale
În contextul actual, problema spa‑
ţiului public european are o importan‑
ţă aparte creată de mai mulţi factori. În
primul rând diversitatea participanţilor
şi a specificităţii acestora. În al doilea
rând, spaţiul public, se compune din
părţi dispuse mai mult să aducă, de‑
cât să cedeze.
În literatura de specialitate cerce‑
tarea spaţiului public european a fost
marcată la intersecţia ştiinţelor politi‑
ce şi a ştiinţelor comunicării. În princi‑
pal modelele propuse sunt cele care
vizează: spaţiului public la nivel euro‑
pean circumscris UE; spaţii naţionale;
spaţiu public european rezultat din
segmentarea sferelor publice trans‑
naţionale. În acest context, încerca‑
rea de faţă urmăreşte construirea
unei imagini a relaţiei Uniunea Euro‑
peană – Balcanii cu accent pe euro‑
penizarea spaţiilor publice naţionale.
Concluzia nu este a cercetătorului, ci

a lecţiilor dure oferite de cel mai ne‑
dorit conflict din Europa de Sud‑Est
după cel de‑al doilea Război Mondial.
În esenţă a ramas faptul că securita‑
tea Europei nu poate exista alături de
instabilitatea şi insecuritatea Balcani‑
lor. De aici a început procesul dificil şi
poticnit de evenimente, al construcţiei
unei Europe unite şi sigure.
Analiştii apreciau pe bună drepta‑
te, că procesul de edificare al confi‑
guraţiei europene este deosebit de
complex şi necesită o construcţie cu
multă atenţie. Conform principiilor
fundamentale ale devenirii europene
şi obiectivelor sale de natură politică,
economică şi socială, acestea trebuie
să relaţioneze adecvat într‑un spaţiu
economic şi social comun cu o uniune
politică vizibilă şi puternică pe scena
internaţională.
Europa este un continent al di‑
versităţii şi multilateralităţii culturale
şi poate „găzdui” o Uniune lărgită nu
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numai cu un număr sporit de state
membre, dar şi cu un grad mai mare
de eterogenitate.
Extinderea Uniunii presupune dez‑
voltare instituţională, proces care în
cazul Balcanilor impune atât iniţiative
de ordin constituţional cât şi reamena‑
jări şi dezvoltări în domeniul instituţi‑
onal.
Dificultăţile noii construcţii europe‑
ne vin din interesele şi aspiraţiile sta‑
telor membre cărora trebuie să li se
ofere certitudinea că acestea nu se
vor „dizolva” într‑o entitate „supra‑sta‑
tală” indiferent care vor fi dimensiuni‑
le dezvoltării. Mai mult, datorită rolului
economic şi politic pe care UE este
chemată să îl joace pe plan interna‑
ţional, există pericolul manifestării
acesteia ca o entitate suprastatală.
Din acest considerent şi din altele,
se poate aprecia că o formă de înţe‑
legere a acestui mecanism complex
de formare a unei Europe sigure este
strâns legat de eforturile de integrare
a unei părţi a continentului la întregul
firesc. Înţelegerea fenomenului nu
este posibilă fără o succintă trecere
în revistă a ceea ce s‑a întâmplat în
acest spaţiu după 1990.
Balcanii au caracteristica specia‑
lă, exerciţiul identităţii naţionale care
este principal factor în mobilizarea
energiilor naţionale, pentru atinge‑
rea obiectivelor propuse. Imaginea
complexului proces al integrării este
completă numai prin abordarea situa‑

ţiei după conflictul sângeros din fosta
Iugoslavie.
Peninsula Balcanică a avut cel pu‑
ţin două definiţii. Una negativă opusă
Occidentului, „circumscrisă etichetei
balcanice cu actualitatea, cariera şi
perspectiva istorică”. Cealaltă drept
spaţiu sud‑est european, definit de
cei „preocupaţi de arhitectura noii Eu‑
rope, ca unul neutru, pur descriptiv,
înscris firesc în geografia continentu‑
lui european şi, ceea ce de multe ori
– nu se spune, dar se subînţelege –,
ca un concept care descarcă spaţiul
vizat de stigmatul balcanic”[1]. Terme‑
nul de Balcani este încărcat de peste
două secole de amprentele războaie‑
lor, tensiunilor interconfesionale şi in‑
teretnice, de o sărăcie care de multe
ori nu mai ascundea promiscuitatea,
fiind zona cu tot ce era mai rău în Eu‑
ropa. Ori în aceste condiţii, s‑a consi‑
derat că erau necesare schimbări cel
puţin la nivel terminologic, fie şi numai
pentru faptul că prima impresie are ro‑
lul ei în începutul cunoaşterii. Schim‑
barea de imagine, devenea necesară
pentru atingerea obiectivului integră‑
rii în spaţiul european. Rebotezarea
realizată din exterior şi acceptată din
interior aranja ca balcanicitatea să fie
înfăşurată în alt înveliş, cu scopul de
a deveni cel puţin neutră.
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Conflictul din spaţiul fost
iugoslav

Înţelegerea procesului de „reinven‑
tare a Balcanilor” începe cu perioada
războaielor din fosta Iugoslavie.
Balcanii au avut ca centru şi au
fost dominaţi după cel de‑al doilea
Război Mondial, de Iugoslavia. Diso‑
luţia iugoslavă a fost „profeţia” încă
din 17 iulie 1971 când, printr‑un raport
intitulat „Iugoslavia: o estimare infor‑
mativă” Biroul Naţional de Estimări
al CIA prezenta liderilor americani că
„situaţia de la Belgrad este extrem
de dificilă pentru că pe termen scurt
Iugoslavia va rămâne unită, însă pro‑
blemele naţionale urmau să ducă la o
dezintegrare”.[2]
Mai precisă a fost aprecierea pri‑
vind provincia Kosovo, definită ca po‑
sibilă zonă secesionistă, situaţie care
după o jumătate de secol a devenit
realitate.
Şi mai aproape de evenimente a
fost Memorandumul SANU (abrevi‑
erea numelui Academiei sârbe) pe
care autorii l‑au denumit „doar un
proiect nedefinitivat”, dar care vorbea
tot despre inevitabila destrămare a Iu‑
goslaviei.
Au rămas profeţiile care s‑au îm‑
plinit fără anticiparea unuia din ele‑
mentele esenţiale, violenţa disoluţiei
iugoslave. Fără înţelegerea cauzelor
violenţei, europenizarea Balcanilor va
fi un proces cu multe obstacole şi asta
în condiţiile în care nu avem de‑a face

cu o previziune, ci cu realitatea din re‑
giune.
Ura şi violenţa cu care s‑a desfă‑
şurat conflictul a uimit întreaga Eu‑
ropă care în primă fază a reacţionat
timid. Ce trebuia facut? Să se izoleze
zona sau să se integreze. Prima vari‑
antă ar fi însemnat o catastrofă pentru
Europa pentru că menţinea „butoiul
cu pulbere”, iar problema securităţii
continentului era ameninţată de inse‑
curitatea balcanică.
După ezitări s‑a configurat raţiu‑
nea aducerii regiunii în spaţiul unei
Europe Unite.
De aici a început procesul delicat
şi complex al europenizării Balcanilor
şi asta în contextul în care reuşita im‑
punea cunoaşterea a o multitudine de
factori.
De ce a fost disoluţia violentă? O
explicaţie poate fi legată de căutarea
propriei identităţi. Căutarea este un
fenomen care a caracterizat o parte
a lumii comuniste datorită totalitaris‑
mului, care a anihilat aspiraţia comu‑
nităţilor spre identitatea proprie fie na‑
ţională, religioasă sau etnică. Balcanii
au fost caracterizaţi de un amalgam
de circumstanţe culturale şi istorice
care au favorizat fragmentarea mai
mult decât în alte regiuni ale Europei.
Ulterior a devenit, ironic, dorinţa mul‑
tora de a se alătura Uniunii Europene,
de a muta centrul decizional de la Bel‑
grad la Bruxelles. Originile separării
pot fi localizate în antagonismele eco‑
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nomice dintre republicile iugoslave
care au determinat crizele economice
din anii ’80 şi creşterea naţionalismu‑
lui malign. Epurarea etnică a devenit
o modalitate de atingere şi implinire a
identităţii de sine.[3]
Parcurgând paginile cărţii lui Leon
Wieseltier, Împotriva identităţii,[4] gă‑
sim o apropiere între identitatea bal‑
canică şi cea în general.
Identitatea se raportează la apar‑
tenenţa văzută aici în termenii loialită‑
ţii şi ai identităţii. Când existenţa unei
etnii pare a fi ameninţată, precum în
cazul iugoslav, prin exagerarea con‑
textului, atunci cel mai la îndemână
este apelul la identitate, la apartenen‑
ţă pentru a stârni o reacţie de solidari‑
tate. În cazul zonelor cu graniţe „miş‑
cătoare” apare ca firească stârnirea
laturii agresive a sentimentului iden‑
titar. În situaţiile de criză identitatea
etnică a stabilit priorităţile care au fost
separarea şi purificarea de Celălalt.
Balcanii sunt caracterizaţi şi de o
anumită flexibilitate datorită ames‑
tecului etnic, religios, cultural impri‑
mând identităţii un caracter firav. Ori
aşa după cum observă autorul citat
„cu cât e mai firavă identitatea cu atât
este mai zgomotoasă”. Aşa s‑a întâm‑
plat în Bosnia şi Macedonia unde am
asistat la o închistare în identitate de
care s‑au cramponat etniile – comu‑
nităţi care au fost deturnate în sen‑
sul despre care vorbea Wieseltier –
„premisă existenţială a democraţiei e

aceasta: cineva ca mine şi diferit de
mine se află deja aici cu mine”, iar
de aici până la drama balcanică, nu
a mai fost decât un pas în care fieca‑
re etnie s‑a considerat primejduită de
existenţa celeilalte, iar lupta s‑a des‑
făşurat fără nici o raţiune.
În catastrofa umană în care au fost
antrenate familii şi oameni care până
mai ieri erau prieteni, identitatea afi‑
şată s‑a dovedit altceva decât cea din
vremurile de bună înţelegere. În faţa
atrocităţilor identitatea nu mai este un
exerciţiu de narcisism, ci unul de ero‑
ism.
Ceea ce s‑a construit în timpul răz‑
boiului a fost angoasa asimilării care
a deturnat orice tentativă de dialog [5].
Au apărut marile frustări care au fost
puse pe seama Celuilalt, vinovat de
situaţia creată. Scurta istorie a armo‑
niei iugoslave s‑a dovedit precară mai
ales din motive economice, dar şi din
motivaţii ascunse şi reapărute aproa‑
pe fără voie.
Wieseltier conchide că – deşi în
lucrarea amintită discută multicultu‑
ralismul mai mult în context american
şi din perspectivă iudaică – „Monştrii
istoriei moderne au ştiut, cu alte cu‑
vinte, să se folosească de identitate.
Înaintea politicii identităţii din ’80 şi ’90
a existat politica identităţii din anii ’30
şi ’40. Acum şi încă multă vreme de
aici Sarajevo rămâne capitala acestei
continuităţi – şi am spune şi a Balca‑
nilor – pentru că a arătat că legătura
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dintre identitate şi moralitate poate fi o
legătură zdrobitoare”.
Fără pretenţia unei concluzii se
poate spune că înregimentarea etnică
produsă în timpul războaielor iugos‑
lave a blocat comunicarea necesară
între etnii, stopând posibilitatea orică‑
ror evoluţii pozitive şi trimiţând multe
lucruri în zorii istoriei.
Ce s‑a întâmplat în timpul războa‑
ielor în spaţiul fost iugoslav va rămâne
pentru mult timp moment de reflecţie,
fie şi numai pentru a ajuta viitorul să
se poată construi mecanismul preve‑
nirii unor astfel de drame umane.
Drama Balcanilor a atras serios
atenţia Europei care de data aceasta
s‑a aplecat cu o anumită migală pen‑
tru o nouă construcţie.
Keyserling [6] spunea „dacă Balca‑
nii nu ar fi existat, ar fi trebuit inventaţi,
pentru ca Europa să îşi poată evacua
latura întunecată spre Orient”.
După război, Balcanii au trebuit
să se reinventeze prin rebotezarea şi
schimbarea fizionomiei peninsulei cu
elemente necesare apropierii de con‑
tinent.
Dimitrie Gusti [7] are o observaţie
remarcabilă: „Europa nu este un ter‑
men corespunzător unei noţiuni ştiinţi‑
fice geografice. Geografia tăgăduieş‑
te existenţa unui continent al Europei,
care apare ca o prelungire triunghiu‑
lară a Asiei (…) Europa este însă un
continent uman, o creaţie spirituală,
o splendidă manifestare de voinţă şi

gândire. Europa nu înseamnă deci un
teritoriu, ci o idee socială – spirituală”.
Ori de aici nu pot fi eludaţi Balcanii.
Problema europenizării acestora de‑
vine o necesitate pentru integrarea în
spaţiul european.
Multietnicitatea spaţiului balcanic
apare în discuţie, ca motivaţie, ori de
câte ori sunt dificultăţi politice, dar
dispare atunci când conlucrarea eco‑
nomică devine necesitate şi impune o
construcţie democratică nouă. Regiu‑
nea balcanică este definită de o serie
de probleme printre care, o tendinţă
de izolare, de purificare a culturilor de
elemente străine, de căutare acerbăa
şi de identificare a elementelor spe‑
cifice uneori până la limita neverosi‑
milului, ceea ce face greoaie relaţio‑
narea culturilor specifice din zonă. În
plan economic, diferenţele etnice şi
graniţele dispar pentru că este nevoie
de existenţa cooperării: comunitatea
internaţională a accentuat aspectul
material, obligând la colaborarea eco‑
nomică pentru netezirea asperităţilor
şi dezvoltarea intereselor comune.

Europenizarea Balcanilor
În aceste condiţii procesul euro‑
pean de proiectare şi edificare a unei
Europe unite a deschis căi speranţe‑
lor de apropiere. Trecerea de la Euro‑
pa – Piaţa la Europa – Putere a impus
o deplasare de la Est către Vest adica
o integrare a Balcanilor în Europa Oc‑
cidentală printr‑o mişcare denumită
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de unii analişti „expansiunea dezordi‑
nii orientale”.
Occidentul european a ajuns la o
identitate caracterizată prin pluralism
politic, diversitate, participare socială,
supremaţia legii şi respectul drepturi‑
lor omului, dar a acumulat şi vulnera‑
bilităţi precum exces de protecţie soci‑
ală, consumism, un egoism vizibil, in‑
stituţii nedebarasate de birocratism, o
transparenţă discutabilă, un deficit de
legitimitate şi tot mai mult o modificare
a răspunderii faţă de cetăţean. Dinco‑
lo de toate acestea, spaţiul european,
dacă ignorăm unele „puseuri naţiona‑
liste” a trecut la cultura interdepen‑
denţei părăsind cultura independen‑
ţei.[7] Procesul de europenizare, la fel
ca şi procesul de globalizare, necesită
– în ciuda integrării în economia glo‑
bală – o aliniere politică, socială, cul‑
turală, între naţiuni, dar provoacă şi o
sursă de nelinişte a identităţii.
În aceste condiţii, în Balcani su‑
veranitatea şi independenţa statului
– naţiune, rămân trăsături esenţiale
ale identităţii în mod deosebit la nive‑
lul mentalului popular dat, şi la cel al
autorităţii.
Există, încă, în acest spaţiu senti‑
mentul insecurităţii sociale, individu‑
ale, cultural – identitare şi naţionale,
toate patronate de teama de sărăcie,
încă, vizibilă din plin.
După unii analişti, aceste caracte‑
ristici sunt aceleaşi realităţi care au
făcut din Europa Occidentală, la fine‑

le celui de‑al doilea război mondial, o
adevărată „Uniune a Fricii” transfor‑
mată apoi într‑un proiect politic rea‑
lizat prin mijloace economice în „Co‑
munitatea Europeană a Cărbunelui
şi Oţelului” devenită apoi „Uniune de
Valori” întrupată astăzi în Uniunea Eu‑
ropeană.
Neşansa Balcanilor a început
după terminarea conflagraţiei mondi‑
ale, prin împărţirea „de ocazie” de la
Ialta, când partea estică a Europei a
fost abandonată în favoarea unei ide‑
ologii, care a imprimat popoarelor şi
statelor de aici, modele experimentale
specifice experienţei sociale comunis‑
te. Aceasta a produs un tip de individ
caracterizat de pasivitatea specifi‑
că colectivismului comunist, dresat
să fugă de răspundere sub umbrela
semnăturilor şi a statului.
Individualismul şi colectivismul co‑
munist sunt altceva decât comunita‑
rismul şi de solidaritatea socială occi‑
dentală şi nu pot fi asociate pentru că
esenţa lor este diferită. Deşi comunis‑
mul iugoslav a avut o altă faţă, trăsă‑
turi de bază au existat şi aici.
Nu pot fi eludate atuurile deduse
dintr‑o istorie întunecată, de toate vi‑
tregiile vremii, care au favorizat rezis‑
tenţa la lipsuri şi nevoi, un spirit de sa‑
crificiu ridicat, flexibilitate combinată
cu o imaginaţie bogată, şi acceptare
a muncii aproape în orice condiţii. Cu
aceste trăsături muncitorii din Est au
imigrat spre Vest cu speranţa îmbu‑
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nătăţirii vieţii, dar şi cu imaginea unui
proces de integrare care se derulează
încet şi din ce în ce mai neconvingător
şi încă depărtat de promisiunile occi‑
dentale.
Extinderea UE, prin europeniza‑
rea Balcanilor, necesită şi transferul
aquis‑ul comunitar către regiune, ne‑
cesar schimbărilor ce vor urma.
Contrar, „expansionismul dezor‑
dinii orientale” a tins spre un model
occidental care să‑i accepte cultura şi
tradiţiile cu ajustări minime. Între opţi‑
unea Vestului, de extindere pe baza
unor criterii şi cea a Estului cu o iden‑
titate cât mai puţin modificată este
prematur de anticipat cine va reuşi.
Construcţia europeană are o im‑
portantă ţintă, realizarea unui sistem
de securitate durabil pentru întreaga
Europă, dar cu conştiinţa depăşirii
unor bariere pshiologice specifice
Balcanilor.
Atracţia standardelor de viaţă occi‑
dentală, asimilarea civilizaţiei apuse‑
ne sunt obiective pe care fiecare şi le
doreşte în schimbul eliminării sărăciei
şi insecurităţii sociale în care trăieşte.
Esenţa integrării europene constă
în atingerea unei sinteze identitare re‑
zultată prin acceptul părţilor şi nu prin‑
tr‑un transfer identitar specific statului
naţiune. În regiunea balcanică, sen‑
timentul apartenenţei la o entitate, a
cunoscut o dezvoltare aparte, datorită
rolului de poartă pe care l‑a trăit de‑a
lungul timpului. Conţinutul relaţiei din‑

tre cetăţenie, naţionalitate şi identita‑
te; teritoriu şi statul naţional; drepturi
şi identităţi; cultură şi politică; state şi
naţiuni este diferit pentru că aceste
concepte sunt interconectate în statul
naţional şi separate în contextul con‑
strucţiei europene.
Valorile comune au fost recunos‑
cute în cadrul aceleiaşi etnii după ce
vremea le‑a validat şi le‑a dat forţa
care să strângă comunitatea.
În relaţia dintre identitatea euro‑
peană şi identitatea balcanică este
importantă clarificarea caracteristici‑
lor spaţiului integrator şi al celui inte‑
grat. Astfel, naţiunea civică legată de
teritoriu şi organizarea lui în Balcani
este diferită de cea din Occident unde
s‑a întronat legea, iar disputa este su‑
pusă medierii.
Redesenarea arhitecturii europene
nu poate eluda din raporturile statale
identitatea şi cultura comunităţii.
Balcanii au fost scoşi de la naftali‑
nă după încetarea războaielor (acor‑
durile de la Dayton) sub denumirea
Europa de Sud‑Est, concept agreat
de Europa pentru luminozitatea eti‑
chetei.
Prin rebotezare s‑a dorit depăşirea
laturii întunecate a Balcanilor şi înlo‑
cuirea cu nişte concepte favorabile
admiterii în spaţiul european.
După războaie pustiitoare era ne‑
voie de o schimbare a imaginii pentru
viitoarea integrare, aspect aceptat şi
de o parte şi de alta.
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Spaţiul devastat de ură şi violenţă
în care fiecare încercă să paseze vina
celuilalt şi să construiască o faţă de
victimă, s‑a izbit de Occidentul care
nu mai avea timp şi răbdare pentru
asemenea construcţii, cu excepţii,
mai precis acolo unde avea interes.
Şi aici avem cazul Kosovo.
Europenizarea începe practic după
acest moment, când Uniunea Euro‑
peană – o greşeală – impune aceleaşi
criterii de aderare, întregului spaţiu in‑
diferent de nivelul de dezvoltare cu ar‑
gumentul că au făcut parte din aceeaşi
comunitate economico‑socială. Aici a
început goana teoretică pentru îndepli‑
nirea criteriilor. Ce a urmat s‑a văzut.
După o anumită perioadă de la
începerea procesului, conceptele de
centru şi periferie devin de referinţă.
Necesitatea echilibrării balanţei între
cei doi termeni a fost – mai demult – o
soluţie dezvoltată de Edward Said[8]
în „Orientalismul” apărut în 1978. In‑
teresant este faptul că o construcţie
europeană are model în teoria cercu‑
rilor concentrice unde centrul şi peri‑
feria sunt elemente de bază, dar cu
relaţii specifice. Said concluzionează
că „cele două entităţi geografice se
sprijină astfel şi până la un punct, se
reflectă una pe cealaltă”.[8]
În situaţia de faţă, cele două spaţii,
european şi balcanic ar trebui să se
sprijine şi să se completeze pentru re‑
alizarea unicităţii, dar în condiţiile ac‑
tuale este destul de dificil de realizat.

Marcarea locului Balcanilor la nivelul
periferic al construcţiei europene este
foarte greu de acceptat. La fel ca şi
Said, Maria Todorova[9] a încercat
să depăşească simplitatea gândirii
despre Balcani în scopul combate‑
rii tautologiei şi unidimensionalităţii,
ataşată unui spaţiu, cu valenţe mult
mai ample şi diversitate specifică re‑
cunoscută. Şansele de reuşită au fost
teoretice. De ce am amintit acest as‑
pect, pentru că în discursurile politice
după începerea conflictului, dorinţa
de individualizare şi separare era aşa
de puternică încât conceptele de mai
sus nu mai existau şi era periculos să
le pomeneşti. Ele au reapărut după
2008 când criza economico‑financia‑
ră devenise evidentă.
Ce le trebuie acum Balcanilor pen‑
tru apropierea şi integrarea într‑o Eu‑
ropă Unită? În primul rând cunoaşte‑
rea mult mai profundă a posibilităţilor,
iar în al doilea rând o Europă care să
ofere modele viabile cu realitaţile regi‑
unii.
A existat tendinţa de a face analiza
situaţiei din Europa de Sud‑Est prin
analogie cu cea din Europa la sfârşi‑
tul celui de‑al Doilea Război Mondial.
O încercare fără succes datorită
diferenţei structurale faţă de Planul
Marshall.
Proces de formare de noi state şi
implicit de conflicte nu exista în Europa
la acea vreme, după o scurtă perioadă
a fost posibilă integrarea economică
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prin constituirea Comunităţii Europene
a Cărbunelui şi Oţelului. Nu există dis‑
puta frontierelor pentru că sfârşitul răz‑
boiului a făcut clar cine sunt învingători
şi cine învinşi, în timp ce în Balcani nici
astăzi nu s‑au stins poftele revizionis‑
te. Planul Marshall a adus infuzia de
resurse pentru revitalizarea economi‑
că într‑o zonă cu resurse instituţionale
specifice unei economii de piaţă cu un
singur duşman de care trebuia să se
ţină cont, comunismului. În contrast,
Balcanii sunt bântuiţi şi astăzi de inte‑
rese revizioniste cu duşmani principali
în subdezvoltare şi sărăcie, care ţin
încă departe bunăstarea, şi impiedi‑
că o coerenţă elementară în dezvol‑
tare. Deci apropierea între cele două
abordări este dificil de făcut din cauze
obiective.

Situaţia actuală
Criza economică şi financiară a
permis apariţia unei stări de fragili‑
tate instituţională, de îngrijorare faţă
de situaţia majorităţii economiilor din
regiune care impunea soluţii pentru
realizarea unui plan complex de eu‑
ropenizare.
Răspunsul UE era aşteptat cu pla‑
nuri concrete de stabilizare şi progres
care să transforme securitatea regiu‑
nii într‑un bun public pentru Europa.
Concepte abstracte (securitate,
pace progres economic, coeziune so‑
cială, reforme de piaţă) sunt uşor de
formulat şi greu de realizat în condiţii‑

le existenţei unor obiective subminate
chiar din interiorul autorităţii.
Occidentul a realizat fragilitatea
stabilităţi în regiune de mai multă vre‑
me şi a propus constituirea unui Pact
de Stabilitate. Depăşind anumite in‑
coerenţe din construcţia lui, acesta a
funcţionat până la lansarea unui me‑
canism de cooperare regională care
există şi astăzi, dar rezultatele sunt
aşteptate. Întrebarea este, aceste
încercări pot îndeplini cerinţele unui
plan general cuprinzător care să con‑
stituie strategia generală a UE faţă de
Europa de Sud-Est? Evoluţiile după
începerea crizei nu au dat un răspuns.
Analişti din sfera economicului [10]
cred că „o parte din regiune este prin‑
să în capcana unui cerc vicios reflec‑
tat de ratele mici de economisire şi
investiţii, de stagnare economică, în‑
răutăţirea calităţii exportului şi datorii‑
le externe. Prin urmare, o primă prio‑
ritate a strategiei politicii de regenera‑
re economică ar fi spargerea acestui
cerc vicios prin creşterea economică”.
Din păcate criza economico‑finan‑
ciară care a cuprins Europa începe să
pună Balcanii într‑un con de umbră.
Unificarea Europei în sensul de in‑
cludere economică mai trebuie să aş‑
tepte. Sentimentul creat arată că ţări‑
le de la periferie nu aparţin „cluburilor
europene” accentuând dezamăgirea
şi criza de identitate.
Dialogul extinderii ridică întrebări
din perspectiva economiei politice a
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progresului. În momentul de faţă exis‑
tă o anumită reticienţă faţă de extin‑
dere, deoarece ritmul şi viteza aderă‑
rii depinde în primul rând de unele ţări
membre UE, unde guvernele, datorită
crizei financiare, resimt reacţia popu‑
laţiei care nu mai susţine aderarea
ca la început. Şi aceasta este vizibilă
în special datorită migraţiei forţei de
muncă din ţările viitoare pretendente
sau membre UE, zona euro nu mai
este zona de siguranţă, iar economii‑
le dezvoltate sprijină din ce în ce mai
puţin pe cele cu probleme.
Unii analişti apreciază că logica
construcţiei europene este integrată
într‑un proces mai mare de globaliza‑
re, construit pe două nivele: la nivel de
state membre şi la un nivel european
extins. În acest caz, apare competiţia
între state, pentru situarea pe scară
internaţională şi păstrarea sentimen‑
telor naţionaliste în construcţia politi‑
că care este Uniunea Europeană, cât
şi păstrarea legăturii dintre naţional
şi transnaţional. În fapt, procesul de
europenizare, la fel ca şi cel de glo‑
balizare necesită – în ciuda integrării
în economia globală – o aliniere politi‑
că, socială şi culturală, între naţiuni cu
specificul lor preocupat de păstrarea
identităţii.
În acest moment se poate spune
că Europa ca proiect politic somează
statul naţional – invenţie a secolului al
XVIII‑lea – la o interdependenţa spe‑
cifică dintre state şi instituţii supra‑na‑

ţionale. Acestea din urmă impun sta‑
telor naţionale, norme, valori şi nu în
cele din urmă anumite decizii.
Organizaţiile supranaţionale cre‑
ează spaţiul public pentru participa‑
rea politică care merge dincolo de te‑
ritoriile naţionale şi care se doreşte a
fi comunitatea politică Europa.
Relaţia dintre naţionalitate, cetăţe‑
nie şi identitate; stat şi teritoriu; cultură
şi politică este interconectată în statul
naţional şi separată în contextul con‑
strucţiei UE. Europa ca unitate politică
provoacă istoria statelor naţionale, tra‑
diţiile lor politice stârnind comentarii la
constituirea unei noi entităţi.
De aici dezbateri, polemici, şi inva‑
riabilele întrebări în jurul implicaţiilor
unui nou spaţiu politic pentru identităţi
naţionale, regionale, lingvistice, religi‑
oase şi o identitate europeană. Încă
nu există un răspuns pentru o posibilă
combinaţie între ideologia universalis‑
tă a statului naţional, cu particularită‑
ţile culturale şi istorice specifice fiecă‑
rei naţiuni.
Toate cele prezentate până acum
preocupă societatea balcanică care
după începutul crizei financiare a înce‑
put să fie măcinată de neîncredere în‑
tr‑o asemenea construcţie europeană.
În paralel cu aceste gânduri, Bal‑
canii continuă să trăiască nereuşi‑
tele după încetarea conflictului, care
menţin starea de instabilitate. Ori UE
acceptă integrarea, condiţionată de
rezolvarea disputelor interne.
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Recent, optimismul UE privind re‑
laţiile dintre Serbia şi Kosovo a fost
stopat de refuzul Belgradului de a
continua dialogul cu Pristina indife‑
rent de preţ.
Situaţia din Bosnia şi Herţegovina
se păstrează în parametrii incertitudinii
cu perspective nu tocmai apropiate de
aderare la Comunitatea Europeană.
Macedonia şi Grecia s‑au obişnuit
cu o mediere de complezenţă şi un di‑
alog al surzilor.
Albania, deşi este invitată NATO,
are o construcţie proprie privind locul
opoziţiei şi puterii în sistemul politic.
Turcia a devenit un pivot în Balcani
şi are o relaxare evidentă în relaţiile
cu UE.

România şi Bulgaria, ţări membre
ale Uniunii trăiesc sub spectrul crizei
şi aşteaptă cu stoicism lecţiile de la
Bruxelles.
În aceste condiţii care sunt şanse‑
le europenizării Balcanilor necesare
construirii unui spaţiu public european
girat de securitate şi stabilitate? Ideea
aceptării unor spaţii publice diferite ar
ataca esenţa procesului de integrare,
mai precis securitatea continentului
şi implicit cu tot ceea ce decurge din
acesta. O soluţie ar fi integrarea care
din păcate este un răspuns incomplet
pentru că Balcanii au pe lângă fasci‑
naţie şi multe necunoscute.
Se va spune vreodată la Sarajevo,
aici este Europa? Rămâne de văzut.
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Democraţie şi importanţa
participării politice
Bianca Mitu
Cuvinte cheie: democraţie, angajament politic, societate civilă, sceptisicm

Fie că este vorba de participarea
scăzută la alegeri, de scăderea numă‑
rului de membri ai partidelor, de neîn‑
crederea în guvern sau dispreţul faţă
de politicieni, a fost avansată ipoteza
conform căreia sistemele democratice
contemporane se confruntă cu o acu‑
tă criză de participare pe termen lung
(Pattie, Seyd, Whiteley, 2004, Norris
2000). Relatările despre apatia civică
şi neimplicarea politică au devenit din
ce în ce mai frecvente şi în România
(Drăgan, 2007). Cauzele care se află
la baza acestui fenomen şi simptomele
apatiei civice i‑au preocupat în ultimele
decenii pe cercetătorii din domeniul şti‑
inţelor sociale. Media, în special televi‑
ziunea şi Internetul, au deţinut un loc
vizibil în aceste discuţii privind starea
democraţiei sau a participării politice
a cetăţenilor. Acest lucru se datorea‑
ză rolului istoric dual al media ca sferă
publică, prin extensie spaţiul natural în
care au loc interacţiunile politice, şi ca
„a patra putere în stat”, respectiv „câi‑

nele de pază” al cetăţenilor, al demo‑
craţiei, sancţionându‑i pe cei care se
află la putere atunci când este nece‑
sar. Curran şi Gurevitch identifică trei
funcţii pozitive ale media în statele de‑
mocratice: – de a acţiona ca un „câine
de pază”, ca o a patra putere indepen‑
dentă; – de a acţiona ca o agenţie de
informaţii şi ca un forum de dezbatere
pentru cetăţenii care participă la de‑
mocraţie; – de a acţiona ca voce a po‑
porului (Curran, Gurevitch, 1996, apud
Butsch, 2009: 7).
Şubrezirea instituţiilor tradiţionale
ale statului şi a agenţilor socializării
în contextul modernităţii târzii este
acompaniată de ascensiunea politicii
centrate pe anumite probleme, de ac‑
centul pus pe identitatea individuală,
de fuziunea dintre discursul politic şi
cultura populară şi de complexita‑
tea crescută a politicii publice. Toate
aceste schimbări creează probleme
semnificative pentru implicarea civică
şi dezvoltarea durabilă a democraţiei.
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Prezenţa scăzută la vot a fost expli‑
cată de un număr impresionant de cer‑
cetători ca fiind rezultatul contaminării
ştirilor cu elemente de divertisment şi
poveşti de interes uman. Aceşti cer‑
cetători (Norris, 2000) sugerează că
apatia politică este cauzată de lipsa
de cunoştinţe politice. Criticile potrivit
cărora prezenţa scăzută la vot şi mi‑
grarea publicului spre divertisment se
intensifică şi‑au îndreptat atenţia spre
anumite conţinuturi şi genuri TV, pen‑
tru a arăta modul în care emisiunile
de divertisment ar putea contribui la
cunoştinţele politice pe care le deţin
cetăţenii. Aceşti cercetători critică dis‑
tincţia oficială dintre ştiri şi non-ştiri,
adoptând două tipuri de perspective:
– o perspectivă liberală reprezen‑
tativă, conform căreia cetăţenii
au nevoie de cunoştinţele poli‑
tice furnizate de media pentru
a lua o decizie informată în ca‑
binele de votare (Ferree et al.,
2002: 290‑295), sau
– o perspectivă liberală participa‑
tivă, în care mass media oferă o
sferă publică atotcuprinzătoare,
în care cetăţenii/ telespectatorii
pot delibera în mod liber (Ferree
et al., 2002: 295‑299).
Democraţia nu este un fenomen
static, căile şi mijloacele prin care
este realizată trebuie renegociate şi
redefinite constant. Problemele cre‑
ate sau accelerate de globalizare,
precum schimbarea climei şi sărăcia,

ar putea impune o paradigmă de gu‑
vernare diferită, precum şi un model
diferit de implicare politică. În acelaşi
timp, modul în care înţelegem ceea
ce este politic s‑a schimbat, pentru a
recunoaşte rolul dimensiunilor simbo‑
lice, afective şi consumeriste ale par‑
ticipării politice în contemporaneitate
(Corner, Pels, 2003; Richards, 2007).
Participarea cetăţenilor la treburile
politice a fost elementul constitutiv al
democraţiei încă din vremea Atenei
antice, deşi – chiar şi atunci – partici‑
parea politică implica excluderea unor
anumite grupuri sociale. Participarea
politică este un element central nu
doar pentru conceptul de democraţie,
ci şi pentru ca efectele democraţiei
să poată fi susţinute pe termen lung.
O democraţie corectă şi eficientă „nu
poate supravieţui fără participarea
cetăţenilor săi” (Sherrod, Flanagan,
Youniss, 2002: 266).
Din punctul de vedere al teoriei şi
practicii politice contemporane, rolul
implicării politice şi civice a fost evi‑
denţiat de susţinătorii democraţiei
participative (Barber, 1984; Pateman,
1970) – şcoală de gândire care pune
accent pe rolul pe care cetăţenii obiş‑
nuiţi îl pot juca în funcţionarea siste‑
mului politic. Participarea politică a
cetăţenilor este relevantă în special în
contextul democraţiilor liberale con‑
temporane, care sunt bazate pe re‑
prezentare, precum şi pe liberalismul
economic şi social. Date fiind comple‑
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xitatea şi dimensiunea sistemelor poli‑
tice contemporane, alături de multipli‑
citatea activităţilor şi reţelelor umane,
este posibil ca cetăţenii să aleagă să
nu se implice. Democraţia reprezen‑
tativă – atunci când nu este completa‑
tă de participarea activă a cetăţenilor
– poate duce la letargie, inactivitate,
alienare şi, în cele din urmă, poate ge‑
nera o senzaţie de pierdere a puterii
sau de neputinţă în rândul publicului
(Barber, 1998).
Participarea democratică largă şi
inclusivă contribuie la respectarea
legii, la pacea socială, la integrare,
coeziune şi bunăstare (Elster, 1998).
Menţinerea unor canale de comunica‑
re publică inclusive şi interactive poa‑
te îmbunătăţi calitatea şi eficienţa po‑
liticii publice, garantând că procesul
democratic este bazat pe consensul
cel mai larg posibil (Habermas, 1998).
Mai mult, pe masură ce din ce în ce
mai mulţi cetăţeni se implică în pro‑
cesul politic, recrutarea de noi lideri
politici va fi sporită şi va reflecta so‑
cietatea cu mai multă acurateţe (Nye,
Zelikow, King, eds.,1997).
Implicarea civică poate contribui,
direct sau indirect, la starea de bine
naţională şi socială, dar, de aseme‑
nea, are şi beneficii pentru fiecare
persoană implicată. Interacţiunea cu
alţi cetăţeni îl poate face pe partici‑
pant să fie mai sensibil la interesele şi
punctele de vedere ale altor oameni
(Barber, 1998). Gândirea politică se

concentrează pe valoarea societăţii
civile ca mijloc de reîntinerire a comu‑
nităţilor, fiind considerată singura care
poate contracara apatia politică şi
promova reînnoirea democratică. Din
acest punct de vedere, politica publi‑
că şi socială contemporană se referă
frecvent la beneficiile societăţii civile
active. Apartenenţa în sine la socie‑
tatea civilă este cea care generează
capital social. Totuşi, putem observa
că de multe ori guvernul pare să se
fi angajat într‑un proces al generării
deliberate a acestor „lucruri bune”,
prin încurajarea implicării în grupurile
societăţii civile. Capitalul social facili‑
tează încrederea, asocierea politică
şi reîntinerirea comunităţii. Din cau‑
za accentului său pe relaţii, capitalul
social oferă o platformă pentru a in‑
vestiga modelul relaţiilor dintre indi‑
vizi, grupuri şi instituţii. Deci capitalul
social permite investigarea modului în
care funcţionează grupurile şi organi‑
zaţiile societăţii civile. Capitalul social
este considerat un instrument folosit
pentru a înţelege mai bine cum ope‑
rează societatea civilă. Totuşi, pentru
a putea face acest lucru, mai întâi tre‑
buie să înţelegem ce înseamnă capi‑
talul social. Capitalul social, conform
lui Putnam, se referă la „conexiunile
dintre indivizi – reţelele sociale şi nor‑
mele de reciprocitate şi de încredere
care rezultă din ele” (2001: 19). Trei
elemente sunt esenţiale pentru înţele‑
gerea capitalului social:
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– Reţelele, care se referă la ac‑
tivităţile pe care indivizii din in‑
teriorul grupurilor le desfăşoară
pe măsură ce ei se conectează
cu alţi indivizi şi, de asemenea,
la legăturile dintre grupuri, con‑
turând modul în care grupurile
se conectează, la rândul lor, cu
alte grupuri (Castells 1996);
– Normele, care se referă la aş‑
teptările şi obligaţiile comune pe
care le creăm şi dezvoltăm prin
viaţa socială şi care sunt strâns
asociate cu încrederea;
– Încrederea/ calitatea de a fi
demn de încredere, care poate
fi văzută ca o trăsătură sau ca‑
racteristică a indivizilor şi/ sau a
sistemelor (Fukuyama, 1995).
Fukuyama susţine că încrede‑
rea este mijlocul prin care mai
mulţi invidizi inegali între ei se
unesc în jurul unui obiectiv co‑
mun împărtăşit.
Aceste trei elemente, reţelele, nor‑
mele şi încrederea sunt considerate
chiar esenţa capitalului social. Pentru
Putnam, capitalul social este factorul
care îi face capabili pe „participanţi să
acţioneze împreună mai eficient, pen‑
tru a urmări îndeplinirea unor obiecti‑
ve împărtăşite de toţi” (Putnam, 2001:
665). Urmărirea unor „obiective îm‑
părtăşite” este, mai degrabă, o pre‑
condiţie necesară pentru o formă de
participare eficientă şi valoroasă. Cu
alte cuvinte, indivizii care se unesc

având aceleaşi obiective sau aceleaşi
motive vor avea mai mult succes de‑
cât cei care se reunesc dintr‑o varie‑
tate de motive diferite, neîmpărtăşite.
Aşadar, capitalul social are de‑a face
cu legăturile din şi dintre grupuri şi so‑
licită calitatea de a fi demn de încre‑
dere şi reciprocitate.
În ceea ce priveşte motivele im‑
plicării civice ale cetăţenilor, s‑au
realizat de‑a lungul timpului o serie
de studii pentru a înţelege motivaţii‑
le sau obstacolele care încurajează
participarea activă a cetăţenilor. Ast‑
fel, timpul, banii şi abilităţile civice au
fost considerate ca fiind principalele
resurse de care are nevoie un indi‑
vid pentru a participa la viaţa politică
sau civică (Verba, Scholzman, Brady,
1995). Pe lângă aceşti factori, studiile
recente demonstrează că motivaţia şi
abilitatea de a participa la activităţile
politice depind de o varietate de fac‑
tori demografici, de mediu, culturali,
socio‑economici şi psihologici, etc.
De asemenea, unii autori susţin că
de cele mai multe ori, adulţii aleg să
se implice în treburile publice dacă au
fost implicaţi în activităţi civice încă
din copilărie sau adolescenţă prin di‑
verse activităţi extraşcolare (Verba,
Scholzman, Brady, 1995).
Un alt set de factori care pot con‑
tribui la înţelegerea participării civice
este reprezentat de resursele civice
ale indivizilor. Aceste resurse includ:
educaţia civică, educaţia politică, gra‑
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dul de conştientizare a problemelor,
timpul şi banii disponibili, precum şi
oportunităţile de a participa, de a se
implica. Evidenţiind rolul ultimului fac‑
tor dintre cei enumeraţi, autorii Pattie,
Seyd şi Whiteley au ajuns la conclu‑
zia că, în general, pentru a se implica,
cetăţenii au nevoie de un imbold. Cei
trei autori susţin că „nu există niciun
substitut pentru mobilizare. Lăsaţi de
capul lor, oamenii nu sunt dornici să
devină cetăţeni activi. Dar atunci când
sunt rugaţi să participe, este foarte
probabil să o facă” (2003: 446).
Un alt motiv esenţial pentru partici‑
parea civică este eficienţa, mai exact

percepţia cetăţenilor asupra propri‑
ei lor abilităţi de a participa în mod
efectiv şi eficient la procesul politic şi,
astfel, de a produce o schimbare prin
participarea lor, de a influenţa decizii‑
le politice, sau de a lupta pentru o ca‑
uză, de a ajuta pe cineva, etc. Efectul
pozitiv al eficienţei a fost evidenţiat
prima dată de susţinătorii democraţi‑
ei participative (Pateman, 1970, Bar‑
ber, 1984). Numeroase studii (Bowler,
Donovan, 2002) au arătat că relaţia
dintre eficienţă şi participare este re‑
ciprocă.
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