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Abstract. The triple established relationship – Ulbricht – Peterborough –
Esposito – announced from the title of the present study, approaches the
continuing research of Alexej Ulbricht, the option for a specific area as
example, representative/nodal space for the current debates, dates and realities
of multiculturalism – Peterborough – and the philosophical-political aspects
of immunization logic, as filtered through and delivered by the Italian
philosopher, Roberto Esposito. The continued research, the specific area and
the named political philosopher option, converge towards the argumentsAlexej
Ulbricht provides for the state of beyond liberal multiculturalism immunization.
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O cercetare continuatã – un areal specific – un
filosof politic ca suport de investigare

Relaþia în trei timpi, anunþatã în titlul studiului de faþã, arondeazã demersul
continuator de cercetare al lui Alexej Ulbricht1 (demarat prin elaborarea tezei de
doctorat, finalizatã la ºcoala de Studii Orientale ºi Africane, de la Universitatea
din Londra, în perioada 2009-2012, ºi coordonatã de Stephen Chan), opþiunea
pentru un areal învestit cu repere exemplificatoare (etalon rezultat prin aplicarea
unui efect de tabloidizare în exces), considerat un spaþiu reprezentativ/nodal
pentru dezbaterile actuale cu privire la tema, datele ºi realitãþile multicultura-
lismului – Peterborough – ºi caracteristicile filosofico-politice ale logicii imuni-
tare, aºa cum sunt acestea filtrate de sistemul conceput de Roberto Esposito2 ºi
livrat de gândirea filosofului italian.
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Unitatea de sens a celor trei modalitãþi de lucru enunþate este confirmatã de
însuºi demersul lui Alexej Ulbricht, prin care este propus ca element ilustrativ, o
evidenþã contemporanã în dublou – Marea Britanie de astãzi, ca bun exemplu al
celebrãrii ºi al acceptãrii diversitãþii ºi ca reper negativ, al intoleranþei, chiar
aversiunii faþã de minoritãþi – ambele reflexe subsumate atonalitãþilor care înso-
þesc ºi accentueazã discordanþele dezbaterilor dihotomic-concurenþial prezente:
multiculturalitate vs. reacþii nefavorabile la adresa multiculturalismului. Raportul
are o mizã specialã, fiind destinat pentru revederea constructelor teoretic-ideatice
utilizate în/de practicã (ostilitatea creatã de diferenþa stabilitã între particulari-
tãþile multiculturalismului liberal ºi preceptele generale ale liberalismului), dar
ºi pentru a afirma, în manierã esposito-ianã (multiculturalismul liberal fiind
echivalat seriilor proceselor imunitare, cu interes deferit drepturilor, consensului
ºi recunoaºterii), cã „multiculturalismul liberal reprezintã un proces de imunizare,
preocupat de protejarea liberalismului împotriva ameninþãrii percepute a unei
diferenþe strãine“3.
Interesat, dar ºi preocupat de „starea situaþiei discursive în care ne aflãm“, ca

element-problemã de susþinere a argumentaþiei lansate de lucrarea numitã, Alexej
Ulbricht particularizeazã, cu rol director, climax-ul intervenþiilor ºi al pledoariilor
referitoare la multiculturalism, evidenþiind dubla declaraþie-verdict a premierului
David Cameron (prezentatã atât în contextul Conferinþei pentru Securitate de la
München, din 5 februarie 2011, cât ºi în cadrul Conferinþei Partidului Conservator,
axate pe fenomenul imigrãrii, din 14 aprilie 2011). Aceasta semnaleazã eºecul
multiculturalismului de stat, dar ºi interesul acordat gestionãrii/moderãrii efectelor
insuccesului înregistrat ca modalitate de învestire a reacþiei împotriva multicul-
turalismului cu rolul de poziþie evidentã, explicit etalatã. Transferul de accent
discursiv de la un punct al axei retoricii menþionate, la un altul, reprezintã, pentru
Ulbricht, (pre)textul de a constata cã situaþia expusã conþine mai mult decât o simplã
reacþie/luare de poziþie, confirmând cã existã o logicã intrinsecã a multicultura-
lismului liberal de contestare ºi de negare a propriei substanþe pe care o autoconþine
ºi care îl defineºte.
Dupã pãrerea lui Ulbricht, imaginarul britanic, aºa cum este acesta redat de

raportul BBC-ului realizat în anul 2009 conþine însemnele paradoxale de reunire
atât ale atractivitãþii (coloniale) a unui „El Dorado“, conceput drept un spaþiu
privilegiat în perimetrul cãruia imigiranþii pot trãi ºi prospera (chiar prin mijloace
ilicite), dar ºi un areal al inflexiunilor repulsive de spaþiu-junglã, metaforã supra-
licitatã de discursul inflamat de dreapta, cu referire la invazia strãinilor, la „dis-
trugerea britanismului“, la „oprimarea indigenilor albi“ („categorie asupritã a epocii
contemporane“), la „pericolul de colonizare al Marii Britanii“ – toate aceste
evenimente precipitate ºi reacþii isterizante, fiind alimentate ºi întreþinute cu argu-
mente fundamentate de patru registre/temeri reunite – securitate, economie,
culturã ºi probleme de mediu4.
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În procesul de consultare ºi de studiere al rapoartelor/materialelor/articolelor
din presã destinate oraºului Peterborough, Ulbricht împrumutã ºi aplicã metoda
de lucru orwell-ianã, aºa cum transpare aceasta din perioadaWigan Pier. Cercetarea
este pliatã pe palierul descriptiv, al implicãrii directe sau pe relevarea particulari-
tãþilor culturale, confirmând, orwell-ian5, vocaþia acestuia de observator ºi de
comentator captivat de problematica economico-culturalã a spaþiului dat, dar ºi
atitudinea sa criticã faþã de eºecul politicilor britanice ale momentului. Predispoziþia
descriptivã devine, la Ulbricht, o modalitate de afirmare a preferinþei pentru ceea
ce implicã descrierea unui loc/spaþiu intuitiv, acceptat drept reprezentativ, deopotrivã,
areal cumulativ al „dezbaterilor liberale actuale despre multiculturalism“, dar ºi
mediu de filtrare ºi de expunere al temerilor majore cu privire la imigraþie. Echi-
valent simbolic al cheiului din Wigan Pier, parte esticã a Angliei Mijlocii pasto-
rale, însumând 164 000 de locuitori, situat pe râul Nene, decretat „oraº nou“, în plinã
ascensiune, segment privilegiat al planului de relansare economicã, Peterborough
reprezintã „multiculturalismul britanic“, potenþial exemplu pentru o „poveste de
succes“, ofertat, însã, de tabloidele britanice cu eticheta de „sinecdocã pentru tot
ceea ce este greºit în Marea Britanie multiculturalã“6.
Alexej Ulbricht implicã direct spaþiul descris în etalarea/studierea dosarului

unificant de temeri la adresa securitãþii (cu insistenþã asupra anului 2007, a ra-
portãrilor ºi a rapoartelor întocmite actelor de violenþã ºi manifestãrilor exagerat
de dure, cu incidenþã sporitã, stare de fapt care întreþine afirmarea opiniei cã
multiculturalismul ar compromite securitatea localã ºi regionalã, ar ameninþa
securitatea naþionalã ºi ar perturba liniºtea cetãþenilor); economiei (imigraþia ºi
multiculturalismul constituie, mai întotdeauna, obiectul susþinut al criticii; pro-
blemei de fond îi este ataºatã reacþia cu privire la necesitatea de proporþionalitate
moderatã a imigraþiei, cu scopul de a evita suprasolicitãrile statului); culturii
(temere raportatã la asaltul noilor practici asupra vechilor cutume ºi obiceiuri);
naturii (în viziunea subiectului deosebit de presant pe care ziarele îl titrau
neliniºtitor în anul 2010, „Masacrul lebedelor“, operarea cu analogii negativ-
periculoase – compararea imigranþilor, calificaþi drept primitivi, prãdãtori cu
potenþial ameninþãtor crescut, cu distrugãtorii resurselor economico-naturale).
Pentru corecta interpretare a raportului pe care Marea Britanie îl întreþine cu

diversitatea, Ulbricht recurge la decupajul metaforic – din perspectivã
antiliterar-freudianã, aºa cum este considerat în sine romanul svevo-ian – al
secvenþelor apte a stabili analogia cu personajul Zeno Cosini. Intenþia se concre-
tizeazã în menþinerea unei relaþii duplicitare atât cu imaginea/proiecþia idealizatã,
cât ºi cu realitatea dinamicã, expresie a actelor concrete, consumate involuntar –
în cazul lui Zeno – ºi proiectate inconºtient, eronat. În opinia lui Ulbricht, „noile
incidente rasiste – desemnate drept excepþii ºi reminiscenþe ale trecutului –, pot
fi lecturate în paralel cu multele ultime þigãri ale lui Zeno – cele care nu-i mar-
cheazã deloc sfârºitul, ci, mai degrabã, sugereazã continuãri endemice fãrã sfârºit“7.
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Se impune, însã, în acest context, valorizarea relaþiei Svevo-Joyce, cel din urmã
interesat de un dublu reflex cultivat de romanele lui Svevo: tema – maniera în
care fumatul poate stãpâni „în acest fel“ inexplicabil, de neimaginat, pe cineva
ºi problematica timpului, a cãrui subtilitate inseratã aminteºte de dubla ipostazã
a Angiolinei din Senilità – gândeºte ºi plânge8. Ambele reflexe sugereazã, în
contextul de faþã, repere cu conotaþii spaþiale, fie cã este vorba de oamenii din
Dublin, de Triestul sfârºitului de secol al XIX-lea sau de Petersborough-ul
timpului nostru.

Alexej Ulbricht: imunizarea multicultural-liberalã

Premisa de la care demareazã studiul lui Alexej Ulbricht este aceea de a echi-
vala multiculturalismul liberal cu actul, modul ºi modalitatea de imunizare a
liberalismului, recurs care are în vedere gestionarea relaþiei cu alteritatea. Recursul
imunizant permite lansarea ºi livrarea de soluþii funcþionale unei duble situaþii diho-
tomice – pe de o parte, alienarea ºi ostilitatea sinelui faþã de celãlalt; pe de altã
parte, promovarea spiritului tolerant, ca ºi recunoaºterea ºi celebrarea diversitãþii,
ambele parte a multiculturalismului liberal, dar ºi note încorporate teoriilor libe-
rale ale multiculturalismului. Indivizibil, acesta este capabil de funcþionare efi-
cientã ca un sistem unitar, cu trimitere la o „gamã largã de teorii“, fie acomoda(n)te,
fie gestionate de pe poziþii adverse. Multiculturalismul liberal valorizeazã drepturi
ºi libertãþi specifice ale grupurilor, cultivã dialogul instituþionalizat, acceptã deo-
sebirile etno-culturale ºi tratamentul diferenþiat, demonstrând respect ºi toleranþã
faþã de specificul tradiþiei, al filosofiei ºi politicii care susþine diversitatea moºte-
nirii culturale ºi reafirmã strategiile adecvate cu rol în reglarea existenþei-în-comun.
Potrivit lui Ulbricht, „ceea ce armonizeazã teoriile liberale ale multicultura-

lismului este modul în care acestea percep tratamentul complet uniform, ca fiind
într-un anume sens injust, acordând valoare recunoaºterii ºi conservãrii diferen-
þelor. Ca atare, acestea se definesc ca fiind împotriva modelului vechi al statului
etnic omogen ºi împotriva asimilãrii, preocupate de o abordare alternativã“9. Re-
levantã rãmâne în acest sens, strategia de utilizare a teoriilor enumerate în valori-
zarea ºi preþuirea diferenþelor, în recalcularea limitelor pânã la pragul de nesub-
minare a liberalismului însuºi, afirmaþie care certificã statutul particular pe care
teoriile liberale ale multiculturalismului le deþin în arealul precizãrilor plus-radi-
cale, care intenþioneazã sã livreze prin multiculturalism, un sens ºi o accepþiune
controversatã, o criticã a structurilor societãþii civile. Dar, considerã Ulbricht, în
contextul persistenþei dominanþei ºi a dominaþiei valorilor liberale, multicultura-
lismul ataºat perspectivei explicate reprezintã formula implementatã în/de statele
liberale.
Demonstraþia lui Ulbricht insistã pe „carenþele semnificative ale multicultu-

ralismului liberal, în special, ºi ale liberalismului, în general“, deficienþe care nu
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aparþin exclusiv sferei tematice ºi perspectivei ideologice liberale, ci decurg din
„însãºi substanþa problematicã a multiculturalismului“: „multiculturalismul liberal
este caracterizat de o anumitã ostilitate cu privire la diferenþe, dublatã, în acelaºi
timp, de încercãri susþinute de acomodare ale acestora. Existã o ostilitate faþã de
diversitate în inima multiculturalismului liberal. Aºa numita reacþie împotriva
multiculturalismului reprezintã o tendinþã deja prezentã, chiar dacã în stare latentã,
în logica multiculturalismului liberal – tendinþã care poate fi cel mai bine înþeleasã
în termenii logicii imunitare“10.
Menþinând, în portativ subsidiar, teoriile liberale despre multiculturalism pe

care le potenþeazã cu sensul de imunizare împotriva diferenþei (accentuând osti-
litatea cu privire la diversitate), Ulbricht aduce în prim-plan coordonatele proiec-
tive ale unui novmod de gândire specific politicilor reînnoite alemulticulturalismului,
de depãºire a tendinþelor imunitare, prin plasarea sa dincolo de cuantumul infor-
maþional al liberalismului.
Demersul este, pânã la un punct, tributar perspectivei esposito-iene, potrivit

cãreia, în arealul conceptual de interferenþã a procesului imunitar cu democraþia,
sensul comun de derivare al comunitãþii ºi al imunitãþii din munus – lege, datorie
sau dar, poate aduce un plus de clarificare dezbaterilor contemporane destinate
democraþiei. Sensul termenului a fost ermetizat prin studiul comparativ demo-
craþie – comunitate, ultimul concept fiind acceptat drept „formã impusã din afarã“.
Esposito mizeazã pe afirmarea unui limbaj propriu, pe care filosoful îl invocã ºi
îl utilizeazã tocmai pentru evidenþierea comunitãþii ca modalitate de completare
a imunizãrii, prin eliminarea sintagmelor de în afarã ºi de înãuntru, sperând,
astfel, sã salveze comunitatea de derapajele negative ale imunitarului11. Esposito
lanseazã ºi comenteazã dispozitivele imunitare regãsite în „abordarea drepturilor
subiective, a libertãþii personale“ ºi a categoriei persoanei, sugerând drept cadru
teoretic, arealul nedelimitat de „subiectivismul metafizic al scenei politice“,
ocupate de un „subiect predefinit care concepe prin libertate obiectul triadei cu-
cerire-posesie-extindere“.
Filosoful italian susþine, prin urmare, cã politica modernã este autoimunitarã;

sistemul imun fortifiat se repoziþioneazã împotriva mecanismelor pe care trebuia
sã le apere, distrugându-le; în acelaºi sens, „modernitatea târzie nu este altceva
decât deconstrucþia imunitãþii“, ca reacþie autoimunã. Dacã „imunitatea este res-
ponsabilã cu protejarea sinelui“, autoimunitatea se identificã cu „etapa de tranziþie
de la deconstrucþie la biopolitica afirmativã“12.
Dacã termenul de imunizare semnificã o „interiorizare progresivã a exterio-

ritãþii“ ºi dacã reflexul comunitãþii este unul de dat exterior, de limitare ºi de res-
tricþionare a politicului, situaþia particularã în care este plasat acesta presupune
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precizarea cãilor menite sã anihileze „riscul unei expuneri iminente care ameninþã
comunitatea“, prin „fundamentarea graniþelor solide, a unor limite insurmontabile“13
care sã contracareze sau sã atenueze contagiunea violenþei.

Roberto Esposito ºi paradigma/logica imunitarã

Recursul lui Alexej Ulbricht la argumentele logicii imunitare, aºa cum sunt
acestea expuse de filosoful italian Roberto Esposito, suportã raportarea la no-
durile afirmativ-conceptuale emise printr-o triplã completare ºi printr-un dublu
mecanism de schimbare a unghiului filtrant de receptare. Convenim, astfel, cã rolul
de filosof cu plus de dinamism în arealul ideilor imunitãþii, via Baudrillard, Derrida,
Harraway, Heller sau Sloterdijk, a lui Roberto Esposito (ritm accelerat – ideatic
– de solicitãrile actualului ºi ale actualitãþii), tocmai prin relaþia (numitã avantaj,
de Ulbricht) permite situarea imunitãþii atât în orizontul biopolitic, cât ºi în ra-
portul nemediat cu comunitatea (dublã perspectivã din care Ulbricht extrage un
alt tip de criticã a atitudinii liberalismului privind categoria Celuilalt). Ulbricht
insistã, în mod special, asupra paradigmei imunitãþii, aºa cum transpare aceasta
din tripla (inter)conexiune esposito-ianã – communitas – immunitas – bíos – pe
care o concepe ºi acceptã derularea actului de încorporare a unui element exterior
înlãuntrul corpului, cu scopul fortifierii acestuia în detrimentul elementului strãin,
a incluziunii parþiale a diversitãþii (echivalate exterior-ului lui Esposito), cu scopul
reconceptualizãrii fundamental-esenþiale a termenului de comunitate.
Recunoscându-i lui Esposito statutul de pilon al gândirii politice italiene, amen-

dând atenþia gradatã ºi defazat-latentã care i se acordã în lumea academico-ºtiinþificã
de culturã englezã, Ulbricht valorizeazã studiile de început ale filosofului, dintr-o
raþiune de ordin pragmatic: aplicarea optimã a acestora „pentru a gândi în mod
productiv multiculturalismul liberal într-o manierã ineditã“. Abordarea esposito-
ianã a immunitas-ului faciliteazã glisarea de la imunitatea naturalã, înspre imuni-
tatea dobânditã, asigurând parcurgerea traseului de la condiþia pasivã, la inducerea
activã. De asemenea, reîncarcã paradigma imunitãþii cu valenþe de reacþiune, de
contraforþã, în ideea în care, profilactic, mecanismul imunitar funcþioneazã utili-
zând ceea ce el însuºi opune prin reproducerea unei forme identice, dar controlate:
protecþia imunitarã nu este o strategie ºi nu implicã formule de opoziþie frontalã,
ci reclamã actul de neutralizare ºi contaminare.
Logica lui immunitas funcþioneazã ca non-negare, negare a negãrii, mai-mult-

decât-afirmare: „douã rele mai mici blocheazã rãul mai mare, în interiorul aceluiaºi
limbaj“. Practica protecþiei homeopate lasã amprente asupra constituþiei obiectului,
nu numai datoritã mecanismului compensator de sustragere, ci tocmai prin extra-
gerea ºi anihilarea rãului, fãrã a reuºi substituirea acestuia cu ceva mai bun. Din
aceastã perspectivã, Esposito defineºte viaþa drept obiect al imunizãrii: prezervarea
vieþii corespunde unei forme/formule restrictiv-scindate, decretând, graþie carac-
terului aporetic-structural al procesului imunitar, funcþionarea sa dinspre interior,
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înspre afarã. Immunitas nu este o categorie privativã, ci expresia negativã a lui
communitas; imunitatea reprezintã limita internã care traverseazã comunitatea,
pe coordonate, deopotrivã, constitutive ºi privative.
„Opera lui Esposito vine dintr-un context special italienesc“, afirmã Alexej

Ulbricht, punând în discuþie similitudinile ºi/sau deosebirile faþã de Giorgio
Agamben sau Antonio Negri.
Se impune [aici] o primã precizare necesarã: în arhiva semnalelor critice cu

privire la opera esposito-ianã, se amendeazã tocmai non-particularitatea tradiþiei
italiene, demonstratã prin tentativa de a aºeza termenul de communitas în des-
cendenþa ideaticã a lui Bataille, Blanchot, Nancy, Heidegger, Weil sau Nietzsche,
dar se ºi admite cã imanenþa ºi relaþia acesteia cu domeniul vieþii este tributarã
lui Foucault sau Deleuze. Argumentele cu care opereazã Agamben, Negri sau
Esposito rãmân tributare filiaþiei de idei germinate de ºcoala francezã de gândire,
iar, pe de altã parte, se observã intenþia de a reduce domeniul filosofic, doar la o
poziþie, la o investigaþie ºi/sau la o schemã conceptualã. Existã, astfel, o diferenþã
italianã care se poate releva în – prin orizontul diferit faþã de limbajul filosofic
continental ºi faþã de cel supralicitat de filosofia analiticã, concretizat prin: pozi-
þionarea chestionãrii limbajului în limitele unui cadru lãrgit social ºi politic; re-
ducerea diferenþei dintre prerogativa teoreticã ºi cea politicã; opþiunea pentru un
realism revigorat de tradiþia fragmentãrii ºi a descentralizãrii, ca transcendere a
delimitãrii ontologiei de eticã14.
„Opera lui Esposito decurge din contextul italian; este important sã ne amintim

cã acesta nu este doar un context politic, dar ºi un context al unui discurs special
despre imigraþie ºi multiculturalism în Italia“. Afirmaþia precedentã este comple-
tatã de Ulbricht care considerã cã opera esposito-ianã nu reprezintã o intervenþie
directã faþã de situaþia imigranþilor sau a romilor (lucrãrile lui Esposito sunt datate
ºi publicate anterior conflictelor survenite în spaþiul Schengen), dar constatã cã
fluxul sãu ideatic nu poate fi disrupt de „conjunctura în care problema graniþelor,
a imigranþilor ºi a diferenþelor ocupã un loc important în discursul politic“:
„Esposito vede Italia existând la graniþã, ºi considerã graniþa ca fiind locul potrivit
al biopoliticii, situat la intersecþia discursurilor eterogene“15.
În dialogul inedit cu autoarea (V.M.)16, abordând statutul biopoliticii afirmative,

Roberto Esposito recurgea la comentarea procesului de migraþie modern/actual,
la ceea ce se „întâmplã în prezent la porþile Europei, pe þãrmurile sale“, la „masa
în creºtere de fiinþe umane care experimenteazã, în fiecare zi, posibilitatea de a
trãi o nouã viaþã – departe de rãzboaiele þãrilor din care emigranþii încearcã sã
fugã – dar ºi posibilitatea de a o pierde. Cadavrele pe care marea le aduce pe þãr-
murile europene, cu precãdere pe cele italiene, reprezintã semnele unui impas
tanatopolitic în care biopolitica riscã sã eºueze ºi sã se piardã. O biopoliticã afir-
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mativã ar fi în mãsurã sã opreascã acest masacru, sã ofere adãpost masei de fiinþe
umane aflate în derivã, gãsind o formã de echilibru raþional cu populaþiile care
trãiesc deja în Europa“.
Fãrã a aplica grila unei anterioritãþi-posterioritãþi ideatico-teoretice, demersul

continuu-continuat al lui Roberto Esposito, acela de a aplica datele filosofiei po-
litice actualitãþii, îºi confirmã conþinutul, semnificaþia ºi direcþia actualã, subliniind
necesitatea adaptãrii arhitecturii ideatice a Europei la reactualizarea ºi clarificarea
distincþiei fink-iene (concepte operaþionale – concepte tematice) elasticizate prin
categorii constitutiv-filosofice, capabile de a oferi situaþia de facto (cu referire la
recentul op al filosofului, Da fuori. Una filosofia per l’Europa17) a Europei ºi
stadiul actual al „filosofiei europene“. Privatã de sugestii culturale pertinente, de
programe ºi de soluþii practice, filosofia europeanã de astãzi arondeazã sub semnul
unei „gândiri de crizã“, tentativele de regestionare ale politicilor europene ºi se
concentreazã asupra rolului ºi a locului acestora în prefiguraþiile în schimbare ale
Europei. Esposito se referã insistent la modalitãþile de configurare a „frontierelor
Europei“, de revedere a tezei potrivit cãreia, „Europa a fost dintotdeauna supusã
unui efect de contaminare ºi de modificare, de depãºire ºi de amânare“, poziþie/
proiecþie pliatã valenþelor unui „în afarã“ hibridizant, constitutiv necesar al
Europei actuale, reamplasat în textura biopoliticii afirmative, ca soluþie/marcã a
gândirii italiene. Europa contemporanã nu este una politicã, ci managerialã, eco-
nomico-financiarã, distanþatã de comunitate, lipsitã de legitimitate ºi marcatã de
un puternic deficit democratic.

Brexit-ul ºi inflexiunile naþionalismului austriac sunt semnale explicite ale
fenomenului pe care Esposito îl denumeºte sindrom identitar, responsabil cu/de
extinderea spaþiilor de excludere sau/ºi considerat registru al reacþiilor patologice
întreþinute de dinamica/forma globalizãrii ºi de fondul de rejectare al contaminãrii
globale, stãri de fapt ilustrative pentru slãbirea autoimunã a organismului comu-
nitar. Repercusiunile acestora nu constau numai în întârzierea/defazarea conservãrii
procesului unificant, dar ºi în ameninþarea directã la adresa coordonatelor acestuia,
prin persistenþa dozelor destabilizatoare de reacþii anti-integrare.
Analizând criza prezentei situaþii dificile, Roberto Esposito avanseazã, ca po-

sibilã soluþie salvatoare, regândirea construcþiei politice europene, fãcând apel la un
„conflict social care sã restaureze puterea politicã a procesului constitutiv european“.
Opinia a fost subliniatã ºi în dialogul menþionat anterior, care propune o construc-
tivã regândire a raportului de forþe între politic ºi economic, de redare ºi de recu-
noaºtere a dominanþei primului asupra celui de-al doilea.

Dincolo de logica imunitar-liberalã a multiculturalismului

Unghiul filtrant de interpretare/abordare, sugerat de Alexej Ulbricht, este acela
de a integra multiculturalismul liberal în seria de mecanisme imunitare, cu dublu
reflex în imunizarea liberalismului faþã de diversitate, ºi a relaþiei pe care comu-
nitatea o întreþine cu aceasta.
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Relevând amploarea gândirii liberale, în dezbaterea axatã pe tema ºi pe datele
multiculturalismului, sau poziþionând imunitatea în raport cu bioputerea, pentru
a extrage de aici caracteristicile paradigmei imunitare, Ulbricht comenteazã termenul
de comunitate, aºa cum este acesta teoretizat de Roberto Esposito („proprietate
specificã“ a subiecþilor care reuneºte trei elemente: atributul „care îl calificã ca
aparþinând aceluiaºi întreg“18; derivare alternativã; totalitate a persoanelor unite
de obligaþii ºi de datorii19 sau diviziune fãrã împãrþire, lucrul care prin sine este
opus propriei distrugeri20), pentru a arhitecturiza un triplu construct de interes,
de trei teme, cu rol esenþial pentru problematica dezbãtutã: drepturi, consens ºi
recunoaºtere. Fãrã a alinia ºi/sau a sintetiza teoria liberalã la o singurã temã, con-
siderând cã temele enumerate se regãsesc în proporþii variabile în structura ideaticã
a pleiadei gânditorilor liberali, Ulbricht acordã atenþie liberalului reprezentativ21
pentru o anumitã problematicã (problema drepturilor civice ºi ale omului, printr-o
„logicã imunitarã deschisã“, aptã a stabili cã menirea multiculturalismului este
aceea de a întãri liberalismul ºi drepturile individuale – Will Kymlicka; procesul
de deliberare ºi de afirmare a consensului pe care îl susþine Parekh, drept meca-
nism imunitar de contracarare a intruziunii individuale a diferenþelor asupra
liberalismului – Bhikhu Parekh; recunoaºtere ºi toleranþã – Charles Taylor22).
Constatarea fireascã formulatã deAlexej Ulbricht se referã la „procesele libe-

rale care întrupeazã logica imunitarã“ ºi „paradigma imunitarã care acþioneazã
în interiorul liberalismului“, afirmaþii pe care le verificã prin raportarea (cu accente
diferite) perechilor de gânditori Kymlicka-Balibar, Perkh-Rancière ºi Taylor-Povinelli/
Brown la reperul-etalon Roberto Esposito.Aceastãmodalitate este esenþialã nu numai
pentru a desemna imunitatea, ca trãsãturã specificã a liberalismului, dar ºi pentru
a preciza statutul indivizilor concreþi, în momentul în care devin indivizi-parte ai
procesului imunitar.
„Dincolo de“ impune, în accepþia lui Alexej Ulbricht, proiectarea unei reale

alternative ca ºi evaluarea unei scheme de gândire reactive care sã vizeze dife-
renþa ºi coexistenþa productivã, decretând cã „o comunitate politicã rezonantã la
diferenþele individuale nu este supradeterminatã de o tendinþã imunitarã“.
De fapt, demersul are în vedere „cartografierea cognitivã a comunitãþii politice“,

prin recursul la ritmul lefebvre-ian, ca modalitate de suplinire/depãºire a teoriilor
universale ale multiculturalismului, cu recunoaºterea acestuia ca experienþã
umanã intensã/intensificatã. Deloc întâmplãtor, pentru cazul reprezentativ ales –
Peterborough – ritmanaliza23 cu accente urbane traduce [aici] experienþa ad-hoc,
intensã, localã, a multiculturalismului real, consumat, transpus în cotidian. Fãrã
intenþia de a se ralia teoriei generale a multiculturii (în spiritul criticilor liberali),
Alexej Ulbricht recurge metodologic la metode ºi strategii care identificã mo-
mentele de convivialitate, apte a explica coliziunea diverselor experienþe culturale.
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În sine, modalitatea de a exemplifica rãmâne una esposito-ianã, conturând
predilect esenþa comunitãþii receptate ca substanþã de fond, susþinutã de noþiunea
libertãþii afirmative, oportunitate de a ilustra dezideratul detaºãrii „libertãþii de
liberalism ºi a comunitãþii de comunitarism“; se concretizeazã, aºadar, o soluþie
salvatoare, elucidantã, de depãºire a limitelor, prin amplasarea în spaþiul unui
immunitas inversat, rãsturnat de forma deschisã ºi pluralã a lui communitas.
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