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- ~n "Societatea necivil\",
Stephen Kotkin [i Jan T. Gross
fac o analiz\ lucid\ a
falimentului structurilor
comuniste, identificând
exponen]ii nomenklaturii ca fiind
cei care au ruinat de fapt
sistemele totalitariste, cei care
constituie, în fond, "societatea
necivil\". Dar ce este societatea
civil\? 

- Când am scris în noiembrie
2009 despre cartea lui Stephen
Kotkin (Jan Gross este autorul
capitolului despre Polonia) în
Times Literary Supplement, am
spus c\ pre]uiesc noua abordare,
dar c\ r\mân convins de rolul
ideilor (inclusiv ideea societ\]ii
civile) `n n\ruirea sistemelor de tip
leninist. Pentru Kotkin, anali[ti
(istorici, politologi, filosofi)
precum Garton Ash, Jacques
Rupnik, John Keane [i
subsemnatul am fi "p\c\tuit" prin
accentul exagerat, bazat pe un fel
de wishful thinking, pe o realitate
mult mai pu]in influent\ dec=t am
sugerat noi, anume societatea
civil\ `n]eleas\ ca ansamblu de
ini]iative, ac]iuni, grupuri, mi[c\ri
situate `ntre nivelul individual [i
cel al partidului-stat. Kotkin nu
este primul care critic\ acest
accent ce i se pare exagerat pe
tema societ\]ii civile, dar o face de
o manier\ ap\sat\, cu argumente
economice [i sociale care nu pot fi
trecute cu vederea.

~n ce m\ prive[te, eu am pledat
`ntotdeauna, `n scrierile [i
prelegerile mele, pentru abordarea
de tip multicauzal. Revolu]iile din
1989 nu au fost nici ideologice,
nici teleologice, nu au avut o
singur\ cauz\ [i, `n mod cert, au
avut numeroase efecte. Societatea
civil\ a contat, a constituit un mit
politic, o construc]ie simbolic\
apt\ s\ galvanizeze, s\ inspire
adeziuni, loialit\]i, angajamente
colective. Nu adev\rul lor import\,
ci veracitatea. Din aceast\
perspectiv\ m\ disting de Kotkin [i
nu cred c\ societatea civil\ a fost
doar o reverie, un vis social, o

utopie construit\ de intelectualii
critici care `i citiser\ pe
Tocqueville [i pe Gramsci.
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- La noi, paradigma "societ\]ii

civile" [i-a g\sit sus]in\tori în
exponen]ii gândirii de dreapta.
Este stânga incapabil\ de a
produce gândirea care s\ o scoat\
din obsesia "prelu\rii puterii" [i
a controlului absolut, adic\ s\ se
îndrepte spre valorile unei
societ\]i libere, civile?

- Diavolul este `n detaliu (c=nd
nu este `n istorie!). Depinde despre
care st=ng\ vorbim. Problema
Rom=niei ([i nu doar a ei) este c\
no]iunea `ns\[i a unei politici
onorabile de st=nga a fost
compromis\ de ororile [i
absurdit\]ile totalitare. Sigur, se
poate recurge la sofisme precum
cele practicate de Ion Iliescu, care
a afirmat c\ Nicolae Ceau[escu nu
era, de fapt, de st=nga, c\ dictatura
comunist\ "a `ntinat" ni[te idealuri
presupus nobile, oneste, imaculate.
Dar, orice-ar spune ace[ti ideologi
impeniten]i, Ceau[escu a fost un
om al st=ngii radicale, a crezut cu
sinceritate `n acele idealuri
marxiste care au definit revolu]iile
leniniste din veacul al XX-lea.
Ceau[escu era un marxist, chiar
dac\ unul rudimentar, incult,
primitiv. St=nga trebuie s\ se
reinventeze dup\ comunism, s\ se
despart\ de o manier\ persuasiv\
de trecutul totalitar, s\-[i revendice
o mo[tenire uitat\, ocultat\,
anihilat\.  M\ refer la tradi]ia
social-democra]iei antifasciste [i
anticomuniste ({erban Voinea, Ion
Fluera[, Iosif Jumanca, Eftimie
Gherman, Constantin Titel
Petrescu). Cel mai important este
ca st=nga s\ renun]e la mitologiile
ingineriei sociale, s\ se despart\ de
o viziune salva]ionist\ despre
progres, s\ abandoneze
demonizarea obsesiv\ a
capitalului. O alt\ problem\ ar fi
aceea c\ st=nga radical\ a fost

`ntodeauna anti-liberal\, c\ i-a
displ\cut profund, a[ zice visceral,
pluralismul... 

- Dup\ cum spunea]i undeva,
trei mituri s-au pr\bu[it odat\ cu
c\derea regimurilor leniniste:
infailibilitatea, invincibilitatea [i
ireversibilitatea sistemelor
comuniste. Primele dou\ sunt
categorice [i de necontestat. Cea
de-a treia r\mâne în discu]ie,
datorit\ unei neîncrederi în viitor.
Din ce zon\ crede]i c\ vine
aceast\ neîncredere?

- M\ bucur c\ a]i men]ionat
aceste trei mituri. ~ntr-adev\r,
post-comunismul a fost p=n\ `n
1989 o utopie, un non-g=ndibil.
Sigur, au existat voci care
prevesteau finalul, un Leszek
Kolakowski, un Andrei Amalrik
ori un Aleksandr Soljeni]`n, dar
nimeni nu avea o imagine c=t de
c=t coerent\ asupra ritmului
pr\bu[irii. Se putea anticipa,
desigur, [i am f\cut-o [i eu `nsumi.
Lucrul este notat de Timur Kuran
`ntr-o carte important\, despre
ceea ce se cheam\ surprise effects
`n politic\. Se putea intui, dac\
vre]i, c\ eroziunea ideologic\ va
duce, pe fondul crizei economice,
sociale [i morale, la acest
deznod\m=nt fatal. Nu [tiu, `ns\,
dac\ putem vorbi de o
reversibilitate a acestor tiranii
ideocratice. Utopia ini]ial\ - mitul
egalitarist marxist al societ\]ii f\r\
clase, la care se ajunge printr-o
revolu]ie apocaliptic\, deci prin
"saltul din imperiul necesit\]ii `n
imperiul libert\]ii" - este ea `ns\[i
defunct\. Dar, cum `mi spunea
recent `ntr-o discu]ie purtat\ la
locuin]a sa de l=ng\ Richmond, din
statul Virginia, filosoful brazilian
Olavo de Carvalho, vechile mituri
(V=rsta de Aur, demonizarea a tot
ceea ce ]ine de comer], de bani, de
profitul capitalist, de ceea ce Marx
numea forma marfa) nu au
disp\rut, ba chiar, dimpotriv\, ele
sunt substan]a din care se
alimenteaz\ ideologii st=ngi[ti ai
Forumului de la Sao Paulo. Pe de
alt\ parte, exist\ [i alte for]e, alte

formule, care se `ntemeiaz\ pe
resentiment social. Am scris
despre aceste lucruri, `mpreun\ cu
prietenii mei de idei [i valori, `n
volumul Anatomia resenti-
mentului, ap\rut `n 2010 la
Editura Curtea Veche. Este ceea ce
avea `n vedere Kolakowski c=nd
scria acele melancolic-`ngrijorate
pagini, din epilogul marii sale
trilogii, despre principalele curente
ale marxismului. ~n acest context,
nu pot s\ nu regret c\ `n topul
c\r]ilor anului 2010, ap\rut pe
blogul revistei Cultura, la
sec]iunea traduceri, nimeni nu a
men]ionat aceast\ formidabil\
lucrare, a c\rei apari]ie ar trebui s\
constituie un prilej de m=ndrie
pentru orice cultur\. E minunat c\
salut\m traduceri din Pynchon [i
Shakespeare, ori din Ilf [i Petrov,
dar poate c\ exist\ c\r]i (m\
gr\besc s\ o spun, `n acest caz,
remarcabil traduse) care definesc
un spa]iu moral la un anumit ceas
istoric. Din p\cate, discipolii
români ai lui Slavoj Zizek nu par
s\ fie la curent cu admira]ia acestui
g=nditor (cu care eu am numeroase
dezacorduri, dar asta e o alt\
chestiune) pentru opera lui
Kolakowski. Nu condamn pe
nimeni pentru c\ fream\t\ la Alain
Badiou, c=nd aveam dou\zeci de
ani [i eu `l citeam `nfiorat pe
t=n\rul Lukacs. Dar distan]a dintre
acesta din urm\ [i Badiou, Slavoj
Zizek ori Antonio Negri este de
ani-lumin\, filosofic vorbind. Din
`nt=lnirea dintre Thomas Mann [i
Georg Lukacs s-a n\scut
personajul iezuitului bol[evic,
fanaticul iluminat Leo Naphta din
Muntele vr\jit. Nu prev\d
asemenea sublim\ri din figuri
epigonice precum Zizek ori
Badiou.

SSee  ccuullttiivv\\  cciinniissmmuull,,  cclliieenntteelliissmmuull,,
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- Într-un interviu din 2009, pe

care l-a]i dat în revista "22",
spunea]i c\ bizantinismul este
intim legat de bol[evism, adic\

"putem aranja noi totul, punem
]ara la cale, r\sturn\m guverne,
numim mini[tri". Cine sunt ace[ti
"noi", domnule Tism\neanu, [i
care este rela]ia lor cu ceea ce, de
regul\, numim democra]ie [i
pluripartidism? 

- M\ refeream la persisten]a
elitelor comuniste, la capacitatea
acestora de a se converti f\r\ a
renun]a la pozi]iile de control [i
influen]\ asupra spa]iului politic [i
social. Ace[ti oligarhi [i moguli
(uneori sunt aceia[i) submineaz\
statul de drept prin utilizarea
abuziv\ [i lipsit\ de scrupule a
a[tept\rilor paternaliste ale
popula]iei. Se cultiv\ cinismul,
clientelismul, populismul cras...

Conflictul dintre Traian
B\sescu [i aceste for]e s-a n\scut
din cel pu]in dou\ motive: primo -
pentru c\ ace[ti oligarhi [i magna]i
politici detestau `ns\[i ideea
condamn\rii comunismului
(g=ndi]i-v\ la Ion Iliescu ori Dan
Voiculescu); secundo - pentru c\
Traian B\sescu, Monica Macovei,
Daniel Morar au declan[at ac]iuni
ce periclitau, [i `nc\ pericliteaz\,

suprema]ia economic\ a urma[ilor
societ\]ii necivile (spre a relua
conceptul lui Kotkin).  

- A]i coordonat lucr\rile
Raportului Comisiei
Preziden]iale pentru Analiza
Dictaturii Comuniste din
România, v-a]i temut c\ ve]i fi
lovit în plenul Parlamentului
României, la prezentarea
raportului, în timp ce intelectuali
eminen]i aproape c\ au fost
arunca]i de la balconul aceluia[i
Parlament, v-a]i implicat cu toat\
energia în activitatea IICCMER... 

- ... am mai spus-o, o repet aici:
Raportul Final, care este o crea]ie
colectiv\, este opera cea mai
important\ a vie]ii mele, din punct
de vedere profesional [i moral.
Rolul meu a fost s\ propun
parametrii cercet\rii, unele dintre
conceptele-cheie, grila
interpretativ\. Poate c\ la fel de
important a fost rolul meu de
coodonator a ceea ce a fost o
veritabil\ echip\ de cercetare. Cei
care neag\ valoarea Raportului,
prin atac la persoana mea, uit\ c\
acest document reprezint\ membri

ai Comisiei Preziden]iale [i peste
30 de exper]i. To]i ne-am asumat
Raportul, `n spiritul [i `n metoda
sa. Nu sugerez nici o secund\ c\

documentul nu poate fi dezvoltat,
aprofundat... Dar, cum `mi scria
recent profesorul Virgil
Nemoianu, un g=nditor pe care eu
`l pre]uiesc `n mod deosebit,
Raportul Final a oferit o
"gramatic\" analitic\, un reper
fundamental pe care cercet\rile
ulterioare nu `l vor putea nicicum
ignora. Acesta a fost r\spunsul
comunit\]ii epistemice
interna]ionale.

~n alt\ ordine de idei, nu am
ascuns niciodat\ faptul c\ am scris
lucr\rile mele despre comunism [i
despre fascism cu un profund
sentiment de compasiune pentru
victime. Nu cred `n eliminarea
criteriului etic atunci c=nd scriem
despre crime `mpotriva
umanit\]ii... Nu sunt un spirit
quijotic, nu alerg dup\ n\luci.
C=nd m\ apuc de o treab\, o duc la
bun sf=r[it. C=nd am promis c\,
`mpreun\ cu colegii mei din
Comisia Preziden]ial\, voi duce la
bun sf=r[it Raportul, m-am [i ne-am
]inut de cuv=nt. Dac\ am avut
temeri, anxiet\]i? Evident c\ da.
Dar mi-am [i ne-am urmat drumul,
nu `n sensul unei "misiuni"
transcendente, ci `n direc]ia unei
datorii [tiin]ifice [i morale. Este
ceea ce fac acum, la Universitatea
Maryland, unde ]in cursuri despre
comunism, fascism, radicalism,
religii politice etc, [i la Bucuresti,
unde, `mpreun\ cu colegii din
IICCMER, lucr\m pentru ca toate
recomand\rile din Raportul Final
s\ fie `ndeplinite, pentru ca etica
neuit\rii s\ devin\ baza unei
pedagogii a memoriei salvate.
(Interviu realizat de Cristian
ROBU-CORCAN [i Liviu G.
STAN)

Intr\ pe
www.obiectivcultural.ro [i

cite[te alte r\spunsuri pe care
Vladimir Tism\neanu le d\

`ntreb\rilor ridicate de
societatea actual\

V. Tism\neanu: “A ierta nu `nseamn\ a uita”
Vladimir Tism\neanu, reputat politolog român, s-a n\scut la data de 4 iulie 1951 în Bra[ov. Este

profesor de [tiin]e politice la Universitatea Maryland [i pre[edinte al Consiliului {tiin]ific din cadrul
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului [i Memoria Exilului Românesc. 

În 2006, Vladimir Tism\neanu a coordonat o echip\ de 30 de exper]i îns\rcina]i cu întocmirea
celebrului Raport Final al Comisiei Preziden]iale de Analiz\ a Dictaturii Comuniste din România,
demers care a culminat cu condamnarea comunismului drept un regim ilegitim [i criminal de c\tre
Traian B\sescu, pre[edintele Rom=niei, la data de 18 decembrie 2006, în plenul Parlamentului
României. 

A publicat numeroase c\r]i de analiz\ a ideologiilor [i mi[c\rilor revolu]ionare din secolul XX,
dintre care men]ion\m: Mizeria utopiei: Criza ideologiilor marxiste în Europa de Est (Routledge,
1988; Polirom, 1997), Reinventarea politicului: Europa de Est de la Stalin la Havel (Free Press, 1992;
Free Press, paperback cu un nou epilog, 1993; Polirom, 1996), Fantasmele salv\rii: na]ionalism,
democra]ie [i mit în Europa postcomunist\ (Princeton UP, 1998; Polirom, 1999), Stalinism pentru
eternitate: O istorie politic\ a comunismului românesc (University of California Press, 2003; trad.
rom. Polirom, 2005), Democra]ie [i memorie (Curtea Veche, 2006) etc. 

Este prezent constant cu articole în ziare [i reviste precum The New York Times, Washington Post,
Common Knowledge, The New Republic, Partisan Review, Sfera Politicii, Revista 22, Evenimentul
Zilei etc. 

~n absen]a c\in]ei, a expia]iunii, nu se poate jeli
- Înc\ refuz\m o confruntare

onest\, curajoas\ [i complet\ cu
trecutul comunist. Cum î[i
desf\[oar\ activitatea Institutul
de Investigare a Crimelor
Comunismului [i Memoria
Exilului Românesc. În ce const\,
concret, activitatea IICCMER?

- Nu obosesc s\ o repet:
trecutul nu poate fi dep\[it dac\ nu
este asumat (germanii spun
Vergagenheitsbewältigung). A
ierta nu `nseamna a uita, dar a uita
este de neiertat. Nu poate exista
reconciliere c=t\ vreme nimeni nu
a rostit cuvintele indispensabile:
~mi pare r\u! Ion Iliescu este
omul f\r\ regrete, el nu se poate
c\i. ~n absen]a c\in]ei, a
expia]iunii, nu se poate jeli. Or, `n
aceste societ\]i, ca [i `n cele post-
fasciste, este o mare nevoie de a se

jeli.  Impeniten]i au murit [i fo[tii
demnitari comuni[ti Leonte R\utu,
Paul Niculescu-Mizil, Ion Dinc\,
Ion St\nescu ori tor]ionarul
securist Nicolae Ple[i]\.

Acum, s\ începem a[a: eu sunt
profesor de [tiin]e politice la
Universitatea Maryland, locuiesc
la Washington, vin `n ]ar\ o dat\,
poate de dou\ ori pe an. Func]ia
mea la IICCMER - neremunerat\,
m\ gr\besc s\ o spun, pentru c\
observ c\ sunt puse `n circula]ie
tot soiul de legende despre marile
privilegii de care m-a[ bucura -
este aceea de pre[edinte al
Consiliului {tiin]ific, care este
format dintr-un grup constituit din
personalit\]i de prim rang din
Rom=nia [i din alte ]\ri. ~n aceast\
calitate, coordonez, `mpreun\ cu
colegii mei din conducere,

orientarea strategic\ a IICCMER,
at=t `n planul cercet\rii, c=t [i `n
acela al colabor\rilor cu alte
institu]ii din ]ar\ [i din
str\in\tate... Pre[edintele executiv
este profesorul Ioan Stanomir de
la Facultatea de [tiin]e politice a
Universit\]ii din Bucure[ti,
director [tiin]ific este istoricul
ideilor Mihail Neam]u. Am=ndoi
sunt cunoscu]i pentru studiile lor
despre totalitarism. Secretarul
Consiliului {tiin]ific este istoricul
Bogdan Cristian Iacob, cu care
colaborez la numeroase proiecte.
Exist\ patru departamente
conduse de istorici [i politologi
cunoscu]i: Adrian Cioflânc\,
Raluca Grosescu, Angelo
Mitchievici [i Damiana O]oiu. Se
studiaz\ institu]iile comuniste,
represiunea, se ac]ioneaz\ pentru
aducerea `n fa]a justi]iei a celor
vinova]i de crime, se fac
propuneri legislative, se public\
lucr\ri importante (unele scrise de
cercet\tori din IICCMER, altele
de autori din afara institutului), se
sus]in traduceri. Este vorba,
a[adar, de o agend\
tridimensional\: epistemic\,
legislativ-juridic\ (propuneri `n
acest sens) [i pedagogic-
anamnestic\. Am mai spus-o [i o
repet: a trecut vremea
amatorismului animat de inten]ii
nobile, a sosit vremea exper]ilor, a
profesionaliz\rii reale a cercet\rii
comunismului [i a exilului
rom=nesc. 


