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Postfaţă

Într-un gest elegant, care se cuvine amintit, domnul
Alexandru Mamina m-a invitat să scriu o postfaţă la
această carte, deşi, după citirea manuscrisului, îmi
exprimasem unele poziţii diferite de opiniile Domniei
Sale. Este un semn încurajator că într-o societate
divizată şi intolerantă – ca aceea românească –, în care
dialogul a devenit practic imposibil, cineva nu numai
că este dispus să discute, dar îl invită pe interlocutor să-
şi spună opiniile divergente chiar între coperţile cărţii
sale. O prelungire a spiritului cavaleresc medieval într-
o lume grosolană şi exclusivistă.

Pe domnul Alexandru Mamina l-am considerat
întotdeauna un istoric – încă tânăr – hotărât să se
afirme în lumea ştiinţifică numai prin mijloacele
intelectului său, fără adeziuni şi servituţi la diversele
grupuri, care, gravitând în jurul puterii, pot asigura
promovări, burse şi călătorii în străinătate. Domnul
Alexandru Mamina apare ca un solitar, dar el trăieşte
intens, cu o puternică vocaţie de istoric, într-o lume de
idei, salvatoare, în climatul sordid şi fetid, care îl
înconjoară.

Ceea ce am preţuit şi preţuiesc la domnul Alexandru
Mamina, ca istoric, este refuzul de a cădea în
evenimenţial, îndreptarea permanentă către esenţa
problemelor şi nevoia – i-aş spune existenţială – de
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conceptualizare. Istoria scrisă de domnul Alexandru
Mamina nu este a unui narator, ci a unui gânditor.

Noua sa carte, Redefinirea identităţii. Pentru o social-
democraţie critică, poate cea mai bună dintre toate cele
publicate până acum, este – aşa cum o arată şi titlul – o
lucrare programatică, având drept obiectiv conturarea
unei noi individualităţi a social-democraţiei, într-o
societate în care stânga este prezentată de adversari ca
inutilă sau nocivă.

Avantajul celui care scrie o postfaţă este că, în
principiu, el se adresează unui cititor care a parcurs
cartea şi, deci, îi cunoaşte conţinutul; nu mai este
nevoie ca el să rezume punctele de vedere ale autorului
pentru a marca distanţele sale, de aceea voi prezenta
succint ceea ce mă separă de domnul Alexandru
Mamina, cu care, totuşi, sunt de acord asupra nevoii de
a avea o stângă, fie ea şi o social-democraţie cu
identitatea redefinită, în spiritul cărţii de faţă.

1) Lupta de clasă. După prăbuşirea regimurilor
comuniste din Europa de Est (1989-1991), s-a acreditat
ideea că falimentul lor înseamnă falimentul
socialismului. Absolut fals! Socialismul de tip sovietic,
impus ţărilor satelit din sfera de hegemonie a URSS, a
fost un fals socialism, un socialism pervertit de realităţile
multiseculare ruseşti, care nu avea nimic de-a face cu
socialismul, văzut ca o societate a libertăţii şi
prosperităţii. Neocapitalismului nu i-a fost greu să
învingă acest pseudosocialism şi să proclame apoi că
prăbuşirea lui însemna şi sfârşitul aspiraţiei de a crea o
lume fără exploatare şi fără inechităţi economico-
sociale.

Îndată după căderea regimurilor comuniste, pentru
a elimina orice idee sau speranţă de înlăturare – fie şi
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într-un viitor îndepărtat – a neocapitalismului, au fost
lansate două teorii, care să „îngroape” ideea că
neocapitalismul poate fi înlocuit, sau că marea realitate
a lumii contemporane rămâne lupta de clasă.

Mai întâi, Francis Fukuyama s-a străduit să
demonstreze că istoria s-a „oprit” – în sens hegelian – la
economia de piaţă (adică neocapitalistă) şi la
democraţia liberală (adică burgheză), ca forme optime
de organizare a societăţii, iar apoi Samuel Huntington a
văzut în şocul civilizaţiilor (occidentală, slavo-ortodoxă,
islamică etc.) esenţa desfăşurărilor actuale. Astfel de
teorii abat atenţia de la realitatea fundamentală a zilelor
noastre: lupta de clasă. Cine susţine astăzi lupta de
clasă riscă să fie etichetat drept comunist, nostalgic,
securist etc. Iată însă că cel mai bogat om din lume,
Warren Buffet, a avut curajul să spună lucrurilor pe
nume: „Există un război al claselor, este un fapt, dar
clasa mea, clasa celor bogaţi, este cea care îl duce şi
suntem pe punctul de a-l câştiga” („New York Times”,
26 noiembrie, 2006).

Neocapitaliştii au izbutit să integreze proletariatul în
economia de piaţă (neocapitalism cu nume schimbat),
să-i anestezieze conştiinţa de clasă şi să-l transforme
într-un cumpărător, mai bucuros să meargă la
supermarket decât să lupte pentru doborârea unei
orânduiri care îl exploatează. În prezent, este important
ca masa populaţiei, pe a cărei sărăcire se înalţă bogăţia
clasei exploatatoare, să-şi recapete conştiinţa de clasă şi
să înţeleagă că trebuie să se angajeze pe frontul luptei
de clasă, întrucât decalajele de bogăţie şi nedreptăţile
economice şi sociale nu vor fi eliminate decât printr-o
luptă perseverentă şi conştientă.



Alexandru Mamina

4

2) Un adevărat partid revoluţionar. Orice program
al partidelor de stânga, care porneşte de la acceptarea
sistemului neocapitalist, serveşte clasa exploatatorilor.
Falimentul aşa-zisului socialism real este utilizat de
neocapitalişti ca o dovadă că socialismul rămâne o
utopie, că economia de piaţă este singura formă viabilă.
Un partid revoluţionar, altfel spus, călăuzit de o
ideologie revoluţionară, a cărui premisă să fie
înlocuirea sistemului neocapitalist printr-un autentic
socialism, serveşte cel mai bine interesul maselor.
Socialismul – am mai spus-o – este ca o prăjitură foarte
gustoasă, când îi citim reţeta în cartea de bucate a
istoriei, dar care a avut imensa neşansă de a fi
preparată de cel mai prost bucătar: Uniunea Sovietică!
Deocamdată nu ştim cum arată adevăratul socialism,
dar asta nu înseamnă că, valorificând o bogată
moştenire teoretică şi învăţând din tragicele greşeli ale
trecutului, să nu se încerce elaborarea unei doctrine
care să satisfacă aspiraţiile de democraţie, echitate şi
bunăstare a maselor.

3) Căderea neocapitalismului. În 1989,
neocapitalismul apărea victorios, iar teoria lui Francis
Fukuyama confirmată. Astăzi, neocapitalismul este
pradă unei crize care acum două decenii părea de
neimaginat. În realitate, contradicţiile interne ale
neocapitalismului, în primul rând între muncă şi
capital, au continuat să existe. Prin constanta lărgire a
pieţei, neocapitaliştii au obţinut două mari avantaje: a)
sporirea propriilor venituri şi b) transformarea
muncitorului din combatant anticapitalist în
cumpărător, integrat sistemului. Societatea de consum
a dat un răgaz istoric neocapitalismului, după criza din
anii 1929-1933. Larga practicare a creditului a stimulat
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operaţiile de vânzare-cumpărare, dar, până la urmă,
coarda prea mult întinsă s-a rupt.

În acelaşi timp, decalajele dintre centrul capitalist al
lumii – Occidentul – şi zonele periferice – Lumea a treia
– s-au agravat. Un flux de populaţie sărăcită dă năvală
spre Occident, care nu ştie cum să se mai baricadeze în
dosul măsurilor care să stăvilească valul de imigranţi.

Situaţia actuală aminteşte de cea de la sfârşitul
Imperiului roman: criza sistemului sclavagist, asociată
cu migraţia popoarelor zise „barbare”. Aşa a dispărut
Imperiul roman, aşa va dispărea Imperiul neocapitalist.

S-ar putea ca rândurile de mai sus să fie pură utopie,
produs al unor lecturi de stânga şi al unei profunde
repulsii faţă de sistemul neocapitalist, cu toate
abuzurile, nedreptăţile şi ipocriziile sale. Practica o va
arăta. Oricum, cartea domnului Alexandru Mamina
rămâne un excelent prilej de meditaţie şi un hotărât
îndemn la acţiune. Starea de acum devine de neîndurat.

Acad. Florin Constantiniu


