
Prefaţă

Sarcina de a prefaţa o carte precum cea a lui
Alexandru Mamina este una dificilă din mai multe
motive. Pe de o parte, cititorul este pus în faţa unei
lucrări de anvergură enciclopedică, cu profunde
implicaţii critice, structurate însă clar şi convingător. Pe
de altă parte, cititorul care nu împărtăşeşte neapărat
convingerile politice ale autorului este confruntat cu
dileme morale şi doctrinare nu întru totul confortabile.
În mod cert, cartea lui Alexandru Mamina nu este  o
lectură comodă pentru cititorul avizat şi mai ales pentru
cei care îşi asumă o identitate aflată la dreapta
eşichierului politic. Este la fel de adevărat însă că
dezbaterile ideologice din România suferă de o prea
mare comoditate. Demersul autorului este în aceeaşi
măsură lăudabil şi pentru încercarea sa de a clarifica
corpusul ideologic al stângii şi evoluţia ei în epoca
modernă şi contemporană (un punct de interes,
indiferent de orientarea politică a cititorului, pentru că,
aşa cum arată autorul, originea intelectuală a marilor
dezbateri contemporane din spaţiul occidental nu este
atât de recentă cum ar părea la prima vedere).

Cartea lui Alexandru Mamina aduce în prim-plan un
întreg spectru de idei şi de dezbateri ideologice care
frământă stânga contemporană. Maniera explicativă a
autorului, de a prezenta practic evoluţiile intelectuale ale
stângii în urma celui de-al doilea război mondial (şi mai
ales în urma stabilirii tot mai clarei diviziuni între stânga
democrată şi cea comunistă), este perfect adaptată
spaţiului românesc – în care lipsesc atât întreprinderile
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de anvergură cu privire la evoluţia stângii, cât şi
introspecţiile cu privire la ce ar trebui să reprezinte
valorile de stânga în societatea contemporană. Astfel,
deşi periplul este unul amplu (referinţele la dezbaterile
„originare” ale stângii europene: socialişti – anarhişti sau
social-democraţi – comunişti sunt binevenite şi
completează argumentaţia autorului), el rămâne unul
cantonat în aria modernităţii.

Există însă în centrul cărţii un paradox extrem de
interesant. Teza lui Alexandru Mamina este în acelaşi
timp una revoluţionară şi conservatoare. Mixajul nu este
însă paradoxal decât la prima vedere (în definitiv, sensul
originar, astronomic, al termenului de „revoluţie” este
cel de întoarcere la poziţia iniţială). Textul este unul
revoluţionar pentru că Alexandru Mamina
fundamentează un veritabil concept al „social-
democraţiei critice” – social-democraţia este capabilă,
consideră autorul, să ofere răspunsuri provocărilor
contemporane şi să ilustreze extrem de coerent un model
de identitate şi de societate politică, în urma
transformărilor şi dezbaterilor care au marcat evoluţia
acestui curent ideologic în ultimii cincizeci de ani. Teza
este revoluţionară pentru că proclamă „imperialismul”
ideologic al social-democraţiei, în cadrul unui model
extrem de bine argumentat. Indiscutabil, el nu este imun
la criticile venite din afara paradigmei – interogaţiile
liberale clasice (cât de „mare” trebuie să fie statul, care
este limita redistribuţiei resurselor, care trebuie să fie
echilibrul dintre egalitate şi libertate, care este relaţia
dintre egalitate şi egalitatea de şanse) sunt aplicabile
argumentaţiei lui Alexandru Mamina. Şi unele viziuni
moderne (venite în special pe filiera neo-liberală) sunt în
egală măsură reperele critice ale dreptei în faţa tezei
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autorului – care este eficienţa corectitudinii politice sau
care sunt limitele libertăţii de opinie. Este însă evident că
autorul îşi asumă criticile paradigmatice ale social-
democraţiei – motiv pentru care, „din exteriorul” tezei
social-democrate, argumentele lui Alexandru Mamina
sunt dificil de criticat (aceasta şi pentru că, în repetate
rânduri, autorul punctează opţiunile sale intelectuale,
asumându-şi în mod conştient şi punctele de tensiune
ale propriei concepţii).

Cartea este în acelaşi timp una conservatoare din
două motive – pe de o parte, Alexandru Mamina
abandonează într-o mare măsură raţionalismul specific
social-democraţiei în pronunţarea valabilităţii tezei sale.
Argumentele stângii devin înainte de toate convingeri
morale ale autorului şi nu imperative deduse din
raţionamentele ideologiei. Cu alte cuvinte, nu există
nimic transcendent sau inexorabil în susţinerea valorilor
social-democraţiei, la baza opţiunii individuale stând în
primul rând un set de convingeri etice.

Cartea are un aer conservator şi din alt motiv – soluţia
lui Alexandru Mamina nu este neapărat inovaţia
doctrinară sau rediscutarea ideologică a fundamentelor
social-democraţiei, ci aplicarea tezelor social-democrate
(legitimate politic de transformarea lor postbelică).
Autorul consideră că o mare parte a disputelor
contemporane din spaţiul politic nu sunt neapărat noi
dezbateri, ci doar reluări punctuale ale unor dispute
ideologice care fie au fost deja rezolvate în favoarea
uneia sau a alteia dintre cele două mari familii ideologice
(aşa cum este de exemplu cazul regimului politic –
Alexandru Mamina argumentează foarte coerent că
premisa de la care construcţia instituţională a statului
trebuie să pornească este cea a democraţiei liberale), fie
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nu pot găsi un răspuns în afara opţiunilor personale ale
individului (în definitiv, politica fiscală este rezultatul
unui compromis şi unui consens naţional, nu al unui
calcul de oportunitate – punct cu care şi un conservator
poate fi lesne de acord –, competiţia teoretică nu are
valabilitate majoră în cadrul socialului).

„Social-democraţia critică” a lui Alexandru Mamina
este perfect conştientă atât de amendamentele pe care a
trebuit să le sufere din partea dreptei (acceptarea
conceptului de „democraţie liberală” ca premisă a
organizării statului, acceptarea economiei de piaţă în
varianta ei socială – aşa cum au făcut social-democraţii
germani în urma Congresului de la Bad Godesberg) şi de
transformarea ei aproape dialectică (aportul lui Gramsci
sau al Şcolii de la Frankfurt). „Social-democraţia critică”
este un răspuns perfect adecvat provocărilor
contemporane, susţinut, consideră autorul, de evidenţa
empirică a influenţei stângii asupra societăţii occidentale
în perioada postbelică. Soluţia lui Alexandru Mamina
este una în esenţă gramsciană – cunoaşterea mai bună a
tezelor social-democrate şi a capacităţii lor de a oferi
soluţii de guvernare devine un mijloc prin care social-
democraţia în particular şi ideile stângii în general pot
deveni parte a suprastructurii gramsciene. Practic,
analiza lui Alexandru Mamina consideră că problemele
actuale imputate stângii, în ciuda tuturor succeselor
acesteia, au drept origine hegemonia culturală a unor
idei intrinsec ostile proiectelor de stânga.
Autopotenţarea propriilor atribute poate marca
transformarea ideilor de stânga din culturi de opoziţie în
culturi de mainstream.

Este dificil de estimat în ce măsură social-democraţia
este totuşi în afara hegemoniei culturale gramsciene – în



Redefinirea identităţii

5

definitiv, cel puţin în Europa putem vorbi despre un
model social-european şi despre societăţi în care
politicile de stânga au devenit parte integrantă a
consensului civic naţional. Pe de altă parte, inclusiv
adepţii politicilor de dreapta nu pot omite din calcul că
incidenţa crizei financiare mondiale a lansat mai multe
întrebări si mai multe oportunităţi stângii după o
perioadă de dominaţie a ideilor neo-liberale (aşa cum
arată de altfel şi autorul).

Un alt aspect frapant al cărţii, şi deopotrivă de interes
pentru cititorul român, este faptul că dezbaterea la care
participă autorul nu este neapărat una „românească”.
Automat, concluziile spre care poartă argumentele
autorului sunt valabile şi pentru spaţiul românesc
(efortul intelectual de rezumare a transformărilor
moderne ale stângii este de aceea binevenit). Cartea însă
devine o participare originală la o dezbatere intelectuală
occidentală despre ce este şi ce ar trebui să fie stânga – şi
în special social-democraţia – în actualul context politic.
De aceea, este cu adevărat important că teza lui
Alexandru Mamina este complementară, de exemplu, cu
ideile regretatului Tony Judt publicate în ultima sa carte,
Ill Fares the Land, care are în prim-plan tocmai rolul pe
care social-democraţia ar trebui să îl joace în prezent.

Conceptul de „social-democraţie a fricii” – lansat de
Judt iniţial într-o conferinţă şi dezvoltat ulterior în cartea
sa, rezonează puternic cu „social-democraţia critică” pe
care o propune Alexandru Mamina. Pentru Judt însă,
tonul este unul mai sceptic şi mult mai puţin optimist.
Judt se opreşte asupra câştigurilor concrete aduse de
social-democraţie, pe care astăzi nu numai că nu le mai
identificăm cu stânga politică (considerându-le aprioric
parte a contractului social) şi pe care suntem în pericol
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de a le pierde (neînţelegându-le istoricul şi semnificaţia):
educaţia publică, transportul în comun, sănătatea
publică etc. Diferenţa dintre cele două viziuni este însă
categorică. Dacă pentru Judt apelul trebuie să fie unul
care să limiteze „pierderile” social-democraţiei (rămasă
unică alternativă de organizare socială), în cartea lui
Alexandru Mamina social-democraţia este o opţiune
care se impune prin calităţile ei intrinseci. Judt pledează
în favoarea social-democraţiei având în vedere lucrurile
pe care le putem pierde. Alexandru Mamina pune în
prim-plan ceea ce putem câştiga.

Există în carte, în ciuda apelului pasionant al
autorului pentru social-democraţie, mai multe elemente
intelectuale şi de construcţie care fac din eseul lui
Alexandru Mamina o lectură plăcută şi incitantă pentru
adeptul dreptei politice (dincolo de traseul incitant al
ideilor autorului). În primul rând, Alexandru Mamina se
plasează direct în descendenţa tradiţiei iluministe –
trecerea de la Adam Smith la Bentham sau respingerea
în stil popperian a argumentelor nedemocratice
platonice sunt fără îndoială o pledoarie pentru
recuperarea ideilor de stânga ale liberalilor clasici (primii
„stângişti” ai scenei politice din punct de vedere istoric).
Faptul că argumentele unor liberali clasici pot servi
foarte bine unei teze social-democrate este un semnal că
inclusiv pentru dreapta politică fetişizarea textelor
canonice şi superficialitatea ideologică sunt în continuare
probleme structurale.

În al doilea rând, Alexandru Mamina încearcă să
deschidă un dialog intelectual între tradiţia dreptei şi
tradiţia stângii – dincolo de partizanate sau
individualisme. Alexandru Mamina arată că una dintre
marile probleme contemporane este tocmai
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hiperraţionalizarea discursului public. În loc să ne
întrebăm dacă o politică sau un demers public este bun
sau rău, dezbatem costurile sale, metodologia de aplicare
sau aspectele lui tehnice, ocultând astfel dimensiunea
morală a problemelor cu care societatea contemporană
(şi mai ales una într-o tranziţie accelerată, precum cea
românească) se confruntă. Aceasta este consecinţa
directă a dezideologizării politicii publice, a
raţionalizării schematice a întregului nostru
comportament. (Aşa cum arată un alt scriitor de stânga
cu care Alexandru Mamina rezonează, Eric Hobsbawm,
una dintre marile probleme ale modernităţii este
uşurinţa cu care acceptăm jumătăţile de măsură,
ierarhizându-le efectiv în baza costurilor lor de
oportunitate: alegem lista sau candidaţii unui partid
acceptând indezirabilii cuprinşi în acestea, alegem un
ansamblu de politici publice care cuprind şi măsuri
greşite, toate în baza selectării „răului mai mic” sau a
„binelui mai mare”). Dezideologizarea – pierderea
capacităţii de a distinge între „binele” şi „răul” politic
este o realitate dificilă însă nu numai pentru stânga.

Societatea modernă pare a îşi fi pierdut claritatea şi
soliditatea convingerilor. Aceasta este premisa de la care
Alexandru Mamina porneşte în argumentarea tezei sale.
Cititorul „de dreapta” al cărţii are bineînţeles argumente
pentru a critica unele dintre soluţii. Ceea ce este cu
adevărat incomod pentru el este că în unele dintre
soluţiile propuse şi în afirmarea premisei Alexandru
Mamina are dreptate.

Prof. Bogdan Teodorescu


