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RECENZII
ISTVÁN MURÁNYI (ed.). ETERNAL RETURN? THE SPECTER OF

RADICALISM AMONG YOUNG PEOPLE IN EUROPE AND HUNGARY.
Budapest, L’Harmattan, 2015, 224 p., ISBN 978-2-343-08456-5

Eterna revenire? Spectrul radicalismului în rândul tinerilor din Europa
şi Ungaria

Actualitatea problematicii pe care o reprezintă radicalismul la nivel global
plasează acest fenomen în prim-planul vieţii sociale, numeroasele lui
manifestări necesitând explorări aprofundate din perspectivă sociologică.

În acest sens, volumul Eternal return? The Specter of RADICALISM among
Young People in Europe and Hungary, avându-l ca editor pe István Murányi,
reuneşte mai multe articole realizate pe baza datelor empirice culese în cadrul
proiectului MyPlace (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement),
care promovează o abordare pan-europeană în înţelegerea modului în care
participarea socială a tinerilor este influenţată de umbrele totalitarismului şi
populismului în Europa.

Primul articol din cadrul volumului: Patternuri/ Modele ale culturii politice în
Europa – alienare, indiferenţă, activism emancipator şi populist (Domonkos
Sik) descrie ţări şi regiuni, diferite ca bunăstare economică, pe baza unor
tipuri ideale, culturale şi politice, construite empiric, anticipând radicalizarea
în diferite ţări şi în Europa, pe baza rezultatelor de cercetare. Rezultatele
studiului conduc la ideea că, în Europa, consensul democratic este în pericol.
Ţările cu o cultură politică democratică sunt cele care au bunăstare economică
şi securitate materială. Cauzele radicalismului pot fi identificate astfel:
instabilitatea generată de perspectiva crizei economice, procesul de globalizare
şi conflictul de clasă reprimat. Acestea trebuie luate în considerare în procesul
de elaborare a politicilor de contracarare a radicalismului.

Autoritarismul vechi şi nou (Gyorgy Csepeli şi Gergo Prazsak), al doilea
articol din cadrul volumului, prezintă structura autoritarismului tipic pentru
societatea adultă din Ungaria şi încearcă să verifice care dintre contextele
social şi regional prevalează în explicarea atitudinilor dominante în formarea
autoritarismului. Rezultatele cercetării arată că autoritarismul este prezent
atât în Ungaria, cât şi în Europa Centrală şi de Est, iar alături de rasism,
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sentimentele anti-minoritare, xenofobie etc. au la bază incertitudinile,
intensificate de globalizare şi modernizare, la care răspund în special tinerii,
persoanele cu nivel redus de educaţie, bărbaţii şi cei care nu cunosc
oportunităţile Internetului. Prin libertatea de circulaţie Uniunea Europeană a
realizat un prim pas în lupta împotriva acestor manifestări, tinerei generaţii
revenindu-i sarcina să o continue.

Cel de-al treilea articol, intitulat Cum să previi o democraţie funcţională: epoca
„democraţiei de tip Luddendorf” în Ungaria (Zoltán Berényi), caută posibile
explicaţii pentru eşecul democraţiei în Ungaria şi disfuncţionalităţile acesteia.
Deşi după 1989 Ungaria avea printre cele mai mari şanse de a avea o tranziţie
reuşită către democraţie, în opinia autorului, aceasta a eşuat datorită
neimplicării civice, cu toate că structura instituţională şi cadrul legislativ ar fi
putut să se constituie în premise favorabile. Rezultatele de cercetare au arătat
că, în ultimii 25 de ani, în Ungaria, intoleranţa împotriva ţiganilor şi refugiaţilor
a crescut, iar voinţa de cooperare, acceptarea tratamentului echitabil,
încrederea interpersonală, dar şi în instituţii, şi respectul pentru lege au scăzut.
Astfel, ataşamentul faţă de valorile democratice a rămas la un nivel scăzut, în
ultimii ani crescând îngrijorător proporţia cetăţenilor care acordă preferinţă
valorilor nedemocratice. Consecinţa imediată a ataşamentului scăzut faţă de
valorile democratice este aceea că cetăţenii vor abuza de instituţiile
democratice în loc să le folosească în interesul lor. Astfel, pentru o democraţie
funcţională, ingredientul principal îl constituie cultura politică democratică,
înrădăcinată în minţile cetăţenilor. Însă modul în care pot fi învăţate valorile şi
normele democratice pentru a fi efective rămâne o provocare. Elementele
culturii politice democratice pot fi însuşite numai prin procesul socializării
politice, întrucât acestea nu ţin de moştenirea genetică. Lipsa unei componente
esenţiale a democraţiei, şi anume a controlului exercitat de cetăţeni asupra
elitelor politice, poate conduce la concluzia falsă că sistemul politic democratic
nu funcţionează şi, ca urmare, spre o deviere către metode autoritariste de
guvernare.

Zoltán Berényi şi István Murányi pleacă de la întrebarea Ce anume îi determină
pe oameni să se simtă atraşi de extremismul politic? şi analizează relaţiile
între indicatorii sociali şi susţinerea extremismului politic, în cadrul articolului
Corelaţia între socializarea politică fragmentată şi atracţia către extremismul
politic. Astfel, au constatat că un mediu de socializare nefavorabil şi o relaţie
negativă cu mediul politic întăresc bazele ideologiilor politice extremiste şi
prejudecăţile împotriva unor grupuri sociale externe/ minoritare. Condiţiile de
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socializare şi relaţia cu mediul politic determină în mare măsură nivelul
prejudecăţilor tinerilor, iar pentru reducerea acestor prejudecăţi guvernele ar
trebui să se focalizeze pe îmbunătăţirea socializării democratice şi pe cultivarea
unei relaţii pozitive a tinerilor cu mediul politic.

În Identitatea naţională a tinerilor din Ungaria în diferite medii de socializare,
un alt articol din cadrul volumului, István Murányi analizează rolul factorilor
socio-culturali şi socio-psihologici în influenţarea atitudinilor naţionale ale
tinerilor din două medii rezidenţiale diferite (Ozd şi Sopron), caracterizate prin
condiţii de socializare diferite semnificativ. Volumul cuprinde, de asemenea,
şi două studii de caz etnografice. Primul studiu – Radicalismul în societatea
civilă ungurească: radicalismul extrem al „Rongyos-ilor” (Ilona Lahdelma) –
descrie o parte specifică a societăţii civile bazată pe o asociaţie de conservare
a tradiţiilor în estul Ungariei, caracterizată prin radicalism apolitic. Concluziile
studiului conduc însă la ideea că grupurile respective reprezintă expresia
eşecului statului în mobilizarea tuturor cetăţenilor pentru a participa la viaţa
publică. Aceasta conduce la apariţia unor grupuri care promovează valorile
naţionale şi ataşamentul faţă de ele, în detrimentul globalizării şi
internaţionalizării. În Studiul de caz etnografic cu privire la activismul tinerilor:
activităţile extracurriculare într-o şcoală budistă din Ózd (Flórián Sipos), autorul
a încercat să afle ce fel de participare socială caracterizează socializarea
politică a tinerilor de etnie romă care studiază într-o şcoală budistă, într-un
mediu dezavantajat şi cu prejudecăţi împotriva populaţiei de etnie romă. Cele
două ipoteze de lucru, respectiv socializarea politică – sprijinită de o
metodologie şi pedagogie adecvate, socializare ce poate să conducă la o
participare civică activă, chiar şi în cele mai dezavantajate circumstanţe –, şi
experienţa excluziunii – care poate stimula participarea politică –, au fost
confirmate numai parţial.

Prin abordarea metodologică riguroasă şi multitudinea aspectelor investigate,
volumul reprezintă o bogată sursă de informare cu privire la variatele forme pe
care radicalismul le poate îmbrăca.

Textele adunate în volumul de faţă sunt relevante pentru spaţiul şi problematicile
asupra cărora se focalizează autorii, având, totodată, un caracter de regionalitate
specifică fostelor ţări comuniste din Europa, unde se manifestă o serie de
mentalităţi consubstanţiale autoritarismului şi totalitarismului.

CS dr. Ana-Maria Dalu




