
PREFAȚĂ LA EDIȚIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Au	trecut	douăzeci	 și	 cinci	de	ani	de	 la	colapsului	comunis‐
mului	în	Europa.	A	trecut	mult	timp,	 	și	multe	s‐au	schimbat	în	
Europa,	 unele	 au	 devenit	 de	 nerecunoscut.	 Este	 prin	 urmare	
destul	de	 legitim	să	ne	 întrebăm:	unde	ne	aflăm?	Și	 ce	 este	de	
făcut?	

Dați‐mi	voie	să	încep	cu	afirmația	că	unul	dintre	paradoxuri‐
le	schimbării	politice	este	că,	cu	cât	ai	mai	puțină	putere,	cu	atât	
ești	mai	devotat,	într‐un	sens	politic	și	moral.	Dizidenții	Europei	
de	 Est	 nu	 au	 exploatat	 niciodată	 ura	 și	 frica,	 aceste	 prețioase	
mărfuri	ale	politicii	moderne.	Ei	au	evidențiat,	dimpotrivă,	res‐
ponsabilitatea	 față	 de	 umanitate	 și	 devotamentul	 față	 de	
drepturile	 omului.	 Auto‐victimizarea,	 neputința	 deliberată	 și	
entuziastă,	 dezangajarea	 voită,	 celebrarea	 propriului	 statut	 de	
victimă	și	martirologia	comparativă,	cu	interogația	sa	cu	privire	
la	 cine	 a	 suferit	mai	mult	 –	 ca	 și	 cum	 cineva	poate	 fi	mai	 egal	
decât	alții	în	suferință	–	erau	încă	departe.	

Douăzeci	și	cinci	de	ani	după	căderea	comunismului,	suntem	
tentați	 să	 ne	 exploatăm	 statutul	 de	 victimă	 ca	 pe	 un	 aspect	 al	
politicii	noastre	externe:	din	moment	ce	nu	avem	putere,	atunci	
neputința	și	suferința	devin	pașaportul	către	Paradisul	Atenției	
Globale.	Uneori	mergem	până	la	a	ne	reduce	eșecurile	politice	și	
punctele	slabe	ale	 istoriei	recente	 la	ceva	ce	vine	 inevitabil	din	
neputința	noastră	și	din	nesfârșitele	manipulări	din	jurul	nostru.	
Dacă	aceasta	apare	ca	o	manevră	destul	de	 la	modă	 în	 jocurile	
puterii	de	azi,	una	care	ne	permite	să	obținem	o	legitimare	mo‐
rală	 superioară,	 folosind	mecanismul	atenției	acordate	propor‐
țional	cu	suferința	și	neputința,	 lucrurile	erau	 foarte	diferite	 în	
zilele	 în	care	comunismul	era	 înfrânt.	 	De	departe,	aceasta	este	
tendința	penibilă	a	Europei	Centrale	și	Răsăritene	de	azi,	 iar	ea	
provine	din	tendința	globală	de	a	cerși	atenția	cu	orice	preț,	de	
dragul	popularității,	publicității	și	puterii.	Poveștile	înduioșătoa‐
re,	 abolirea	 privatului,	 exhibarea,	 au	 devenit	 mijloace	 de	 a	
dobândi	 prestigiu	 și	 putere,	 cel	 puțin	 pentru	 aceia	 care	 dețin	
arta	înaltă	a	traducerii	privatului	 în	public,	oferindu‐și	proprie‐
tății	publice	sau	știrilor	de	șoc	poveștile	 lor	private,	 intime	–	o	
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artă	la	mare	căutare	azi.	În	mod	normal,	aceasta	este	o	funcție	a	
celebrităților,	 deși	 intelectualii	 și	 politicienii	 nu	 pot	 nici	 ei	 su‐
praviețui	altfel,	decât	devenind	celebrități	sau	victime,	după	cum	
observa	cu	agerime	Zygmunt	Bauman.	

Oricum	ar	fi,	lucrurile	nu	stăteau	deloc	așa	acum	două	dece‐
nii	 și	 jumătate.	 Partea	 noastră	 de	 Europă	 a	 devenit	 faimoasă	
pentru	 curajul	 și	 angajamentul	 ei,	 nu	pentru	 frică	 și	 dezertare.	
Mișcarea	Solidaritatea	din	Polonia,	apogeul	curajului	și	al	spora‐
dicelor	eforturi	de	asociere	din	Europa	de	Est	și	Centrală,	a	fost	
anticipată	de	 grupurile	Helsinki	 din	 fosta	URSS,	 de	 grupul	Me‐
morial	 al	 dizidenților	 ruși,	 ca	 și	 de	 alte	 unități	 ale	 minților	
dizidente	 și	 revoltate.	 În	 acele	 zile,	 aproape	 nimeni	 nu	 vorbea	
despre	 suferință	 și	 victimizare,	 oamenii	 fiind	 preocupați	 să‐și	
recâștige	 sentimentul	 propriei	 valori,	 demnitatea	 și	 încrederea	
în	sine.		

Inutil	de	precizat,	vorbim	aici	despre	grupuri	relativ	mici	de	
indivizi	netemători;	 însă	ei	au	 făcut	posibilă	spălarea	comunis‐
mului	 de	 pe	 fața	 Europei,	 translatându‐și	 curajul	 individual	 în	
fervoare	populară,	ca	și	 într‐o	credință	 fierbinte	 în	cauza	 justă.	
Curajul	–	și	nu	frica	și	ura	–		a	susținut	miracolul	libertății	Euro‐
pei	Centrale	și	de	Est,	atât	în	Annus	Mirabilis,	1989,	ca	și	în	anii	
dizidenței	care	a	precedat	și	anticipat	eliberarea	și	emanciparea	
Celeilalte	Europe,	după	cum	au	numit‐o	Czesław	Miłosz	și	Milan	
Kundera.	 Iar	 aceasta	 stă	 într‐un	 adânc	 contrast	 cu	 ura	 și	 frica	
atât	de	profund	exploatate	de	regimul	sovietic	și	de	sateliții	săi,	
ca	mijloace	de	mobilizare	politică	și	de	control	social	al	maselor.	

Disprețul	față	de	frică	este	adânc	înrădăcinat	în	gândirea	și	în	
politica	 dizidenței	 și	 a	 libertății	 din	 Europa	 Centrală	 și	 Răsări‐
teană.	 Dacă	 este	 să‐i	 oferim	 lui	 George	 Orwell	 titlul	 de	 Est‐
European	Onorific,	așa	cum	a	sugerat	insistent	poeta	și	dizidenta	
rusă	Natalia	Gorbanevskaia,	romanul	lui,	1984,	expune	totodată	
această	 preocuparea	 morală	 tipic	 est‐europeană.	 Principalele	
personaje	din	1984,	Winston	Smith	 și	 iubita	 sa,	 Julia,	disprețu‐
iesc	 frica	 și	 încearcă	pe	 cât	 îi	 țin	puterile	 să	 i	 se	opună	 și	 să	o	
elimine	din	ei	înșiși.	

Înaintea	distopiei	lui	George	Orwell,	scrisă	în	1948,	scriitorul	
rus	 Mihail	 Bulgakov,	 în	 romanul	 său,	 Maestrul	 și	 Margareta	
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(scris	 între	1928	și	1941	și	publicat,	drastic	cenzurat,	 în	1966‐
1967)	descria	frica	ca	pe	sursa	răului.	După	el,	frica	este	rațiunea	
trădării	 unui	 prieten,	 a	 lipsei	 de	 loialitate	 sau	 renegării	 unui	
mentor,	 eșecul	nostru	 amoral	de	 a	ne	 asuma	 responsabilitatea	
pentru	 viața	 unui	 individ	 uman,	 chiar	 și	 atunci	 când	 acesta	 a	
stabilit	un	contact	vizual	cu	noi	și	ne‐a	captivat	atenția	și	imagi‐
nația.	Frica	este	ceea	ce	Pilat	din	Pont	disprețuiește	cel	mai	mult	
în	el	însuși,	după	ce	își	spală	mâinile	și	permite	ca	Joshua	(nume‐
le	lui	Iisus	Christos	din	capodopera	lui	Bulgakov,	adânc	influen‐
țat	de	Maniheism	și	de	versiunea	de	istorie	a	creștinismului	a	lui	
Joseph	Ernest	Renan)	să	fie	crucificat.	

Europa	Răsăriteană	a	împlinit	promisiunile	tăcute	și	obligați‐
ile	 morale	 ale	 gânditorilor	 săi	 de	 marcă	 și	 ale	 scriitorilor	 săi	
eminenți,	învingând	ura	și	frica.	În	1989,	comunismul	a	căzut	în	
Europa	de	Est,	ca	urmare	a	curajului,	hotărârii,	lipsei	de	frică	și	
solidarității.	 Pentru	 a	 reitera	o	observație	 subtilă	 a	 lui	Michael	
Ignatieff,	 discursul	 privind	 drepturile	 omului	 a	 fost	 rezultatul	
curajului	estic	și	al	organizării	vestice.	Cât	de	ironic	este	că	anu‐
miți	politicieni	și	figuri	publice	din	Europa	de	Est	de	azi	tind	să	
descrie	 drepturile	 omului	 exclusiv	 ca	 pe	 o	 invenție	 a	 Europei	
Occidentale,	cu	ajutorul	căreia,	se	presupune,	aceasta	ne	contro‐
lează	și	ne	impune	valorile	„străine”	ale	secularismului	și	respec‐
tului	față	de	minorități.	Aceasta	este	cu	deosebire	adevărat	când	
vine	vorba	de	apărarea	legislației	ridicole	cu	privire	la	„valorile	
tradiționale”,	„familia	autentică”,	sau	a	altor	perle	de	înțelepciu‐
ne	homofobă	și	anti‐europeană.	

Ce	 s‐a	 întâmplat	 cu	 noi?	 Milan	 Kundera	 scria,	 în	 eseul	 său	
„Tragedia	Europei	Centrale”,	că	toate	revoltele	și	revoluțiile	din	
Europa	Centrale	sunt	în	esență	romantice,	nostalgice	și,	 în	fapt,	
conservatoare	și	anacronice.	Prin	idealizarea	Europei,	în	special	
a	modernității	 sale	 timpurii,	 am	 identificat	 libertatea	 și	 demo‐
crație	 cu	 Europa,	 forjându‐ne	 politice	 de	 emancipare	 ca	 pe	 o	
întoarcere	la	Europa.	Am	judecat	pe	bună	dreptate	că	versiunea	
sovietică	de	modernitate	a	fost	cea	mai	brutală	și,	prin	urmare,	
am	căutat	să	o	înlocuim	cu	Europa	–	însă	drama	a	fost	că	acel	soi	
de	Europă,	pe	care	ne‐o	închipuiam	și	cu	care	ne	identificam,	nu	
mai	exista	 în	momentul	 trezirii	noastre.	Nu	devenise	mai	bună	
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sau	mai	rea;	pur	și	simplu,	devenise	ceva	radical	diferit	de	ceea	
ce	ne	imaginam	noi	că	este	sau	că	trebuie	să	fie.	

Revoluțiile	 noastre	 zgomotoase	 căutau	 o	 cale	 de	 a	 îngheța	
schimbarea	socială.	Cu	toate	acestea,	am	devenit	noi	înșine	osta‐
ticii	unei	schimbări	sociale	și	politice	rapide,	transformându‐ne	
partea	noastră	de	Europă	într‐un	laborator	fără	precedent	isto‐
ric	 al	 vieții	 accelerate,	 cu	 toate	 incertitudinile	 și	 insecuritățile	
sale.	De	exemplu,	în	ultimii	douăzeci	și	cinci	de	ani,	mai	mult	de	
jumătate	 de	milion	 de	 oameni	 au	 părăsit	 Lituania,	 pentru	 a	 se	
stabili	în	SUA,	Marea	Britanie,	Irlanda,	Spania,	Germania,	sau	în	
alte	părți.	Acest	fenomen	nu	este	nici	pe	departe	specific	Litua‐
niei,	căci	Polonia	și	Slovacia	se	confruntă	cu	provocări	similare.	
Contrastele	 sociale	 izbitoare	 și	 corupția	 endemică	 au	 condus	
frecvent	 țările	 Europei	 Răsăritene	 către	 dezamăgire,	 în	 ciuda	
celor	mai	impresionante	realizări	ale	lor,	printre	care	se	numără	
și	acceptarea	lor	în	Uniunea	Europeană.	

Și	ajungem	aici	la	punctul	pivotal.	Populismul	a	sosit	în	țările	
noastre,	stabilindu‐se	cu	hotărâre	ca	o	traiectorie	politică	majo‐
ră.	Ce	este,	deci,	populismul?	Reprezintă	el	o	preocupare	autenti‐
că	pentru	bunăstarea	națiunii,	exprimată	într‐o	formă	exagerată	
de	 patriotism?	 În	 fapt,	 nu	 asta	 înseamnă,	 din	moment	 ce	 sub‐
stanța	reală	a	acestui	fenomen	este	de	găsit	în	altă	parte.	Popu‐
lismul	reprezintă	o	îndemânatică	și	măiastră	translatare	a	priva‐
tului	către	public,	dublată	de	abilitatea	adițională	de	a	exploata	
frica	pe	deplin.	Frica	și	ura	sunt	surori	gemene,	după	cum	prea	
bine	știm.	Una	nu	se	îndepărtează	niciodată	prea	mult	de	cealal‐
tă.	

Însă	de	această	dată	nu	este	ura	organizată,	pogorâtă	din	Ura	
de	Două	Minute	a	lui	Orwell,	sau	din	sesiunile	de	isterie	colectivă	
și	orgie	a	urii	de	grup	orchestrate	de	Partid	și	practicate	în	Uni‐
unea	Sovietică	sau	în	alte	democrații	populare.	Dimpotrivă,	este	
frica	reală	a	unei	persoane	private,	ridicată	la	rangul	de	preocu‐
pare	publică	și	uneori	chiar	tradusă	într‐o	obsesie	de	masă.		

Se	 ridică	 întrebarea:	 frică	 de	 ce?	 Răspunsul	 este	 destul	 de	
simplu:	frica	de	acela	care	vine	ca	personificare	a	propriilor	in‐
securități	 și	 incertitudini,	 care‐și	 capătă	 numele	 de	 botez,	 de	
familie,	sau	trăsăturile	feței	pe	seama	acoperirii	excesive	a	pre‐
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sei	de	senzație,	 editorialelor	de	 tabloid	și	 teoriilor	conspirației.	
Frica	de	Islam	și	musulmani,	 frica	de	emigranți,	 frica	de	homo‐
sexuali	 și	 lesbiene,	 frica	 de	 pink‐iștii	 fără	 Dumnezeu,	 frica	 de	
conspirațiile	mondiale	evreiești.	Numiți‐o	voi.		

Am	devenit	acel	soi	de	Europă	despre	care	credeam	că	nu	ne	
va	accepta	niciodată	 ca	parte	a	 ei.	 I‐am	adoptat	 toate	 fobiile	 și	
stereotipurile	 care	 înainte	 funcționau	 împotriva	 noastră.	 Sau	
lumea	 a	 devenit	 o	 Unică	 și	 Globală	 Europă	 de	 Est	 și	 Centrală.	
Dacă	așa	stau	lucrurile,	schimbarea	poate	fi	ireversibilă.	

Toate	aceste	reflecții	vin	la	zece	ani	după	ce	versiunea	origi‐
nală	a	cărții	mele,	Forms	of	Hatred:	The	Troubled	Imagination	in	
Modern	Philosophy	and	Literature,	a	fost	publicată	de	Rodopi.	A	
trecut	mult	timp	de	atunci,	iar	Europa	Centrală	și	Răsăriteană	s‐
a	schimbat	dramatic,	în	special	după	extinderea	Uniunii	Europe‐
ne.	Pe	lângă	versiunea	originală	a	lucrării,	au	văzut	lumina	zilei	
edițiile	în	limba	italiană	și	în	lituaniană.	Ediția	în	limba	română	
dă	o	a	patra	viață	acestei	lucrări,	ceea	ce	mă	face	cât	se	poate	de	
fericit.	 După	 ediția	 română	 a	 cărții	 mele,	 Putere	 și	 imaginație.	
Studii	de	politică	și	literatură,	am	a	doua	șansă	de	a	mă	bucura	de	
viața	intelectuală	românească	insuflată	operei	mele.	

Ura	nu	este	nici	pe	departe	un	subiect	plăcut.	Este	un	feno‐
men	destul	de	 tulburător,	 a	 cărui	analiză	nu	promite	autorului	
relaxarea	nici	înainte,	nici	după	lansarea	cărții.	Am	analizat	ura	
ca	 pe	 ceva	 ce	 umblă	 tot	 timpul	 deghizat,	 pentru	 că	 ura	 nu	 se	
revelează	niciodată	–	dimpotrivă,	tinde	să	se	camufleze	în	critică,	
obiectivitate	 intelectuală,	 judecată	 liberă	de	valori,	neutralitate,	
patriotism	sau	preocupare	 civică.	Nici	o	 ideologie	modernă,	 fie	
ea	conservatoare,	liberală	sau	socialistă,	nu	a	scăpat	atingerii	ei.	
Ura	nu	poate	fi	redusă	la	psihologie	și	psihiatrie,	din	moment	ce	
poate	fi	găzduită	de	ideologii	politice,	teorii	filozofice,	literatură	
sau	practici	pedagogice.	

În	 lucrarea	mea,	 ura	 este	 analizată	 în	 patru	manifestări:	 ca	
versiune	modernă	a	goanei	după	umbre,	vânătorii	de	vrăjitoare	
și	demonologiei	(teoriile	conspirației);	ca	mecanism	al	translată‐
rii	propriei	alienări	 și	 crize	de	 identitate	 într‐o	 teorie	militantă	
care	promite	claritate,	certitudine	și	o	optică	socială	aproape	în	
alb	și	negru,	 lăsând	astfel	deoparte	complexitatea	deranjantă	a	
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modernității	 (naționalismul	 transpus	 și	 transferat	 din	 eseurile	
lui	 George	 Orwell);	 ca	metafizică	 a	 schimbării	 și	 transformării	
lumii	(în	favoarea	restaurării	trecutului	sau	în	special	a	viitoru‐
lui	revoluționar	–	ultima	lectură	fiind	bazată	pe	marxism,	ca	fe‐
nomen	sui	generis	al	modernității);	și	ca	metafizică	a	purității	de	
tip	 sânge‐și‐pământ	a	originii	noastre,	 care	neagă	violent	orice	
soi	de	aspect	complex	și	multidimensional	al	identității	și	cultu‐
rii	 (exemplificată	prin	provocarea	 filozofică	 ridicată	de	Oswald	
Spengler).	

Istoria	 modernă	 a	 României,	 plină	 de	 rupturi	 și	 provocări	
dramatice,	 face	 ca	 audiența	 românească	 să	 fie	 extrem	 de	 pro‐
fundă	 și	 atentă	 la	 ceea	 ce	 am	 încercat	 să	 transmit,	 ca	mesaj	 al	
acestei	cărți.	Din	acest	motiv	sunt	fericit	și	recunoscător	colegi‐
lor	 și	prietenilor	 români	pentru	această	oportunitate	 și	pentru	
insuflarea	unei	nou	val	de	viață	lucrării	mele.	În	fapt,	îi	sunt	ex‐
trem	 de	 îndatorat	 lui	 Vladimir	 Jarmolenko,	 Ambasadorul	
Lituaniei	 în	 România,	 pentru	 sprijinul	 său	 neîntrerupt.	 Mulțu‐
miri	 speciale	 îi	datorez,	de	 asemenea,	 colegului	meu,	Dr.	 Silviu	
Miloiu,	pentru	amabilitatea,	bunăvoința	și	prietenia	sa.	
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