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Epoca lui Gheorghe Gheorghiu Dej este probabil
cea mai controversatã perioadã din istoria contempo-
ranã a României. Prezentatã de unii autori numai prin
aspectele ei negative, ea nu poate fi analizatã în afara
contextului internaþional care a generat-o, România
intrând la finele celui de-al doilea rãzboi mondial sub
dominaþia Uniunii Sovietice, care ºi-a impus propriul
sistem politic, economic etc. Lipsesc încã multe din pie-
sele necesare compunerii unui tablou complet al aces-
tei perioade, îngreunatã ºi de accesul anevoios la multe
din documentele ce se gãsesc în arhive, în special cele
care privesc politica externã a României dupã 1948.

Volumul prezent, ce abordeazã o parte a epocii
Dej, este o carte ineditã prin ideea care a generat-o,
scrisã de douã personalitãþi ale vieþii academice, Mir-
cea Maliþa ºi Dinu C. Giurescu. Zid de pace, turnuri
de frãþie. Deceniul deschiderii: 1962-1972 prezintã
douã perspective asupra istoriei anilor 1962-1972,
asupra acþiunilor de politicã externã ale României ºi
a liderilor care au iniþiat aceste acþiuni ce au avut ca
rezultat scoaterea României din izolarea internaþionalã
de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial.

Prima parte a volumului prezintã perspectiva di-
plomatului Mircea Maliþa asupra deceniului 1962-
1972, pe care acesta l-a numit deceniul deschiderii,
perioadã care are un „profil propriu“ (p. 11), diferit
de cele anterioare prin acþiunile proprii de politicã ex-
ternã iniþiate de România, chiar din interiorul „lagã-
rului socialist“. Diplomatul relateazã evenimente ine-
dite la care a participat direct sau despre care a aflat
de la cei mai importanþi lideri politici ai momentului.
Aflãm astfel informaþii noi despre criza cubanezã sau
primãvara de la Praga ºi modul în care liderii români
au reacþionat la aceste evenimente; gãsim relatãri
despre cum au fost pregãtite ºi puse în practicã acþiu-
nile de deschidere spre þãrile din Orientul Mijlociu;
citim portrete ale lui Petru Groza, Ion GheorgheMaurer,
Gheorghe Gheorghiu Dej sau Nicolae Ceauºescu aºa
cum i-a cunoscut Mircea Maliþa ºi diferite în mare
mãsurã de imaginea pe care aceºtia o au în societatea
româneascã de astãzi.

Dar cel mai important aspect pe care ni-l dezvã-
luie Mircea Maliþa este existenþa unei strategii de po-
liticã externã a României, conceputã la cel mai înalt
nivel al statului, care, pusã în practicã, a permis afir-
marea pe plan internaþional a statului român. Este o
strategie de „supravieþuire“, aºa cum remarcã autorul
Strategiilor de supravieþuire în istoria poporului ro-

mân, ce susþine „teoria petelor în istorie“ a teoreticia-
nului Mircea Maliþa. Dacã pânã în anul 1958 Ro-
mânia aflatã sub ocupaþia militarã a Uniunii Sovietice
a trebuit sã „tacã“ ºi sã îndure regimul impus cu forþa
(atitudine similarã fugii în munþi din timpul nãvãlirilor
barbare), dupã retragerea trupelor sovietice s-a putut
concepe o strategie româneascã proprie de afirmare, ro-
mânii putând sã-ºi foloseascã din nou vocaþiile diplo-
matice ce i-au caracterizat din cele mai vechi timpuri.

În partea a doua a volumului, Dinu C. Giurescu
analizeazã informaþiile noi aduse de Mircea Maliþa cu
instrumentele istoricului. Relatãrile biografice au ne-
voie, în opinia istoricului, de confirmarea documen-
telor pentru a putea fi validate. Dinu C. Giurescu nu
contestã astfel aspectele pozitive din perioada lui
Gheorghiu Dej, cum a fost eliberarea unui numãr
semnificativ de deþinuþi politici sau iniþierea noului
curs în învãþãmânt prin renunþarea la modelul sovie-
tic, dar nu poate sã uite arestãrile în masã ºi regimul
de temniþe. Deºi aceste fenomene s-au petrecut sub
ocupaþia sovieticã Dinu C. Giurescu nu poate sã nu se
întrebe dacã „au dirijat sovieticii întocmirea listelor
cu oameni arestaþi, deportaþi, evacuaþi, cu domiciliu
obligatoriu care, pânã la începutul anilor ’60, au cu-
prins întreaga þarã?“ (p. 173). Cu alte cuvinte elita
politicã a României nu a avut nici o implicare în
aceste evenimente care au avut ca rezultat moartea a
numeroºi români ºi a unei mari pãrþi a elitei intelec-
tuale a þãrii? Iar rãspunsul la aceastã întrebare nu poate
fi dat decât de documentele de arhivã.

De remarcat este ºi capacitatea istoricului Dinu
C. Giurescu de a încerca sã descifreze enigmele pe-
rioadei comuniste detaºându-se de experienþele per-
sonale negative, pe care el ºi mai cu seamã tatãl sãu,
marele istoric Constantin C. Giurescu — care a cu-
noscut regimul închisorilor ºi al domiciliului obli-
gatoriu — le-au trãit în timpul lui Gheorghiu Dej.

Volumul este astfel o istorie a politicii externe ºi-n
special a diplomaþiei româneºti a anilor 1962-1972
aºa cum este vãzutã de doi profesioniºti. Mircea Ma-
liþa scrie din perspectiva participantului direct la eve-
nimente, Dinu C. Giurescu din perspectiva istoricului
detaºat; Mircea Maliþa relateazã din interiorul siste-
mului, Dinu C. Giurescu îl analizeazã din exteriorul
lui. Sunt douã faþete ale aceleiaºi realitãþi, ambele ge-
nerate de dorinþa de cunoaºtere a adevãrului despre o
perioadã tulbure a istoriei României.
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Uniunea Europeanã este astãzi un proiect mai bine
precizat dupã Tratatul de la Lisabona, care a suscitat
numeroase discuþii ºi controverse.

Volumul evidenþiazã direcþiile ºi orientãrile mar-
cate de Tratatul de la Lisabona, evoluþiile ºi tendin-
þele, precum ºi caracteristicile ºi o parte dintre conse-
cinþele acestuia. Considerat un mod mai bun de a ges-
tiona ideea europeanã, Tratatul de la Lisabona nu poate
sã se desprindã de contestaþiile ºi criticile care i s-au
adus cu privire la imposibilitatea de a depãºi slãbiciu-
nile remanente cu privire la crizele proiectului euro-
pean integraþionist ºi implicit marcat de criza econo-
mico-financiarã, fiind considerat doar o amânare ºi
chiar o problemã pentru rezolvarea dificultãþilor in-
terne europene.

Volumul este structurat în patru pãrþi ºi o intro-
ducere „Un tratat ajuns deja în faza «post»?“ (sem-
natã de Dan Dungaciu). Prima parte trateazã tema
„Instituþiile europene dupã Lisabona“, a doua subiec-
tul „Politica externã ºi de securitate“, a treia proble-
matica legatã de „Culturã ºi multilingvism“ ºi a patra as-
pecte corelate cu „Populismul ºi proiectul european“.

Aceastã presiune resimþitã dinspre vocile ºi luã-
rile de cuvânt actuale recomandã articolul introductiv
al coordonatorului volumului, Dan Dungaciu, acela
de a apela la o formã medical-metaforicã, punând Tra-
tatul în perspectivã, ca formã eºuatã încã de la ratifi-
carea sa, o variantã „nãscutã prin cezarianã“ ºi ajunsã
deja în faza „post-“, departe de a fi finalitatea proiec-
tului politic european, cu probleme rãmase pe agendã
ºi lipsite de vreo reformare revoluþionarã, cu goluri
vizibile marcate de constatarea cã: „Tocmai armãtura
inter-guvernamentalistã a acestui document este acum
atacatã“ (p.13), prin revenirea unor concepte precum
„federalism“, „statele unite ale Europei“, „stat federal“
sau „federaþie de state“.

Pãstrând distanþa faþã de aspectele care par a uza
Tratatul de la Lisabona chiar din interiorul sãu, Cristina
Arvatu Vohn, coordonatoarea volumului, aratã cã
deºi a fost un compromis realizat de liderii UE dupã
eºecul adoptãrii Tratatului Constituþional, acesta are
un aspect reformator, domeniile vizate fiind acelea
ale instituþiilor europene, adoptarea unui mod de luare
a deciziilor mai eficient ºi simplificarea raporturilor
dintre statele membre ºi instituþiile comunitare.

Ruxandra Iordache evidenþiazã aspectele legate
de consolidarea Parlamentului European cu atenþie
pentru efectele resimþite dinspre domenii cum ar fi agri-
cultura, ca potenþial ºi totodatã provocare pentru Uni-
unea Europeanã, insistând pe decuparea câtorva as-
pecte din activitatea eurodeputaþilor români în do-
meniu ºi studiind rapoartele de specialitate întocmite
de Comisia pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã a
Parlamentului European. Studiul vizeazã intervalul
ianuarie 2007 – ianuarie 2012, cu accent pe ideea de
contribuþie politicã proporþionalã pe fazele „de ascul-
tare-pasivitate“ (p. 68) ºi de valorificare a capitalului
cu care statele au intrat în Uniunea Europeanã.

Studiind reforma sistemului de securitate ºi apã-
rare al UE, Sanda Cincã urmãreºte aceste evoluþii ale
reformei în lumina specificãrilor Tratatului de la Li-
sabona. În vederea manifestãrii Uniunii ca actor pe
scena internaþionalã în secolul XXI, capitolul anali-
zeazã mãsura în care statele europene sunt stimulate
prin stipulãrile Tratatului sã acþioneze eficient ºi îm-
preunã pe scena internaþionalã ca agent promotor al
securitãþii ºi apãrãrii mondiale ºi ca furnizor coerent
ºi eficient ºi de securitate internaþionalã. Scopul poli-
ticii comune de apãrare ºi securitate (PSAC) este toc-
mai acela de a transforma Uniunea într-un asemenea
furnizor de securitate. „Potrivit Tratatului, luarea de-
ciziilor cu implicaþii militare este guvernatã de prin-
cipiul unanimitãþii ºi poate fi supusã dreptului de veto
din partea fiecãrui stat membru“ (p. 79). Studiul con-
statã existenþa unui proces de instituþionalizare a poli-
ticii comune în sfera securitãþii ºi apãrãrii, cu rol în
formarea unei comunitãþi de securitate ºi apãrare eu-
ropene, chiar a unei guvernanþe europene a securitãþii
sub rezerva nefixãrii prin Tratat a cadrului juridic ne-
cesar pentru a împinge acest domeniu înspre o abor-
dare integrativã (p. 89). Adversarii Tratatului susþin
cã acesta submineazã suveranitatea naþionalã ºi cã,
lipsindu-i capacitatea de a defini un mandat clar în
problemele de securitate internaþionalã, Uniunii Eu-
ropene îi lipseºte statutul de entitate politicã unitarã ºi
coerentã ºi o apãrare europeanã autonomã.

Dincolo de aceste aspecte disputate, Lucian Jora
regãseºte în Serviciul European de Acþiune Externã
dimensiuni funcþionale care depãºesc declaraþiile po-
litice retorice pentru identificarea unui echilibru între
principii declarative ºi realitatea politicã din teren.
Aspectele funcþionale þin în acest sens de un reflex al
coordonãrii, al cooperãrii la nivel de ambasadã, ofe-
rind cu precãdere în domeniul diplomaþiei publice
culturale recomandãri care sã þinã de creºterea capa-
citãþii de interacþiune a personalului delegaþiilor CE
cu comunitatea localã, de creare a unei baze de date
a acþiunilor relevante pentru diplomaþia culturalã,
pentru facilitarea comunicãrii, cooperãrii ºi schim-
bului de informaþii ºi proceduri. Astfel, se stimuleazã
ºi investigarea capacitãþilor de comunicare a comu-
nitãþilor din diaspora (p. 136-137).

Oana Simion reconfirmã faptul cã Tratatul de la
Lisabona nu va schimba dinamica relaþiilor UE-Ru-
sia, optând, dincolo de pãrerile analiºtilor de la Mos-
cova, pentru concepþia predominantã: aceea cã Tra-
tatul ar putea fi o piedicã în calea tacticii Rusiei de a
avea relaþii separate cu statele membre UE, în vede-
rea promovãrii propriilor interese (p. 143). Capitolul
identificã, de asemenea, succesele „cooperãrii“ cu
Moscova în mãsura în care parteneriatul UE-Rusia
pentru modernizare ar putea genera speranþe pentru
un angajament mai extins în domenii precum indus-
trie, comerþ, energie sau infrastructurã.
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Evaluând istoricul specific acestei problematici din
perspectiva relaþiilor internaþionale, Rodica Iamandi
ºi Alexandra Vasile investigheazã Politica Europeanã
de Vecinãtate ºi relaþiile dintre Uniunea Europeanã ºi
Balcanii de Vest, iar Ileana Stãnculescu evalueazã
Parteneriatul Estic drept rezultat survenit dupã sem-
narea Tratatului de la Lisabona, parte integrantã a po-
liticii de vecinãtate, accentuând atât ecoul sãu în sur-
sele suedeze, cât ºi inventarierea fondurilor de întra-
jutorare, transmise de cãtre guvernul suedez Republi-
cii Moldova.

Analizând concepte precum acela de culturã ºi
multilingvism, partea a treia a volumului colectiv
reuneºte studiile semnate de Carmen Burcea, Rudolf
Dinu ºi Flavia Jerca, articulând profilul acestui mul-
ticulturalism european ca termen intrus, revalorificat
din subtextul unui concept mult mai uzitat, acela de
globalizare. Se discutã termeni precum „unitate în
diversitate“, „multi-/plurilingvism“, „inter-/culturali-
tate“, „integrare ºi identitate“, „interculturalitate“ ºi
cu sensul de politicã concretã, având ca scop recursul
la un alt concept motivaþia (Carmen Burcea, p. 225).
Dealtfel, concluzia lui Rudolf Dinu ºi a Flaviei Jerca
are în vedere faptul cã se poate recunoaºte o moda-
litate inovativã de acþiune în domeniul culturii, prin
intermediul clusterelor ºi cã Tratatul de la Lisabona
poate sã sprijine, coordoneze ºi completeze — deºi
nu conferã Uniunii Europene putere legislativã în do-
meniul culturii — acþiunea statelor membre în sfera
culturalã (p. 237-238).

Aºezate încã din introducerea coordonatorului
volumului Dan Dungaciu drept reacþie la ritmul ºi di-
recþia imprevizibilã a construcþiei europene (p. 13),
studiile reunite în partea a-IV-a, „Populismul ºi pro-
iectul european“, readuc în atenþie rãdãcinile demo-
cratice ale populismului, notele de sociologie isto-
ricã, venite sã ghideze lectura din perspectiva ierarhiei
medievale, dar ºi a populismului modern, a populismului
resentimentar, precum ºi a unor aspecte care þin de
biopoliticã (Cristi Pantelimon).

Considerând populismul actual o formã soft a so-
cialismului secular, prin recuperarea ideilor filosofice
generale din proza, implicitã sau explicitã, a politicie-
nilor, Cristian-Ion Popa revede ideile constituite în
discursuri, fie acestea multiple sau rivale, de legiti-
mare a politicilor publice în societatea actualã, ofe-
rind noi interpretãri ºi ilustrarea afirmaþiei lui Philip
Pettit care considera dialogul politic actual un cod cu
care opereazã în sensul aserþiunilor ºi contra-aserþiu-
nilor dogmatice Babelul contemporan.

Fãrã a contura aici concluzii definitive cu privire
la acest proces aflat în evoluþie ºi pãstrând o distanþã
ºtiinþificã, dincolo de pesimism sau optimism exa-
gerat, volumul se încheie cu un posibil rãspuns dat în-
trebãrii dacã populismul european post-Lisabona este
mai degrabã un mit mediatic sau o realitate (Rãzvan
Victor Pantelimon), subliniind ideile de început ale vo-
lumului, exprimate ºi de capitolul introductiv, ce aratã
ca acest Tratat de la Lisabona rãmâne un proiect des-
chis, parte importantã a aventurii politice continentale.

Cartea Religion and Conflict. Radicalisation and
violence in the wider Black Sea Region a apãrut la
Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Inter-
naþionale în 2012, sub coordonarea unei echipe de
trei specialiºti ai domeniului Relaþii Internaþionale—
Iulian Chifu, Oana Popescu, Bogdan Nedea. Lucra-
rea face parte dintr-un program de cercetare desfã-
ºurat de Centrul de Prevenire a Conflictelor ºi Alertã
Timpurie din Bucureºti.

Colectivul numeros de autori a contribuit la o ar-
hitecturã elaboratã ºi amplã a conþinutului cãrþii, fie-
care dintre ei încercând sã acopere secþiuni diferite,
complementare, bine susþinute, ceea ce contribuie la
calitatea ansamblului. În plus, este o carte profund an-
coratã în actualitate, ceea ce este important deoarece
încearcã sã construiascã un punct de referinþã pentru
evenimente prea actuale sau care ar putea avea loc
chiar acum sau în viitorul apropiat.

Structura cãrþii cuprinde trei mari direcþii — Teo-
rie, Politici, Caucazul de Nord, pãrþi care la rândul

lor sunt împãrþite în capitole propriu-zise, astfel încât
sã furnizeze cititorilor instrumentele teoretice ºi
exemplele necesare pentru înþelegerea unui fenomen
complex ºi profund — conflictul — în resorturile sale
cele mai intime.

Partea de teorie este compusã din trei capitole,
semnate de Iulian Chifu, care îºi propun sã deseneze
un tablou cât mai complet al teoriei referitoare la con-
flict.

Astfel, în primul capitol — Conflicts, Conflicts
of Identity. Religious Conflicts. Characteristics and
Specificities — regãsim definiþii, tipologii, trenduri
de gândire, concepte conexe (precum identitate, reli-
gie, agresiune, violenþã, individ, grup, emoþii, nevoi
umane, Stat, naþiune, naþionalism etc.). Acest prim
capitol, deosebit de dens în explicaþii teoretice, este
menit sã ne atragã atenþia asupra dimensiunii multidis-
ciplinare a abordãrii, absolut necesarã pentru a ajun-
ge la originile ºi la cauzele cele mai profunde ºi as-
cunse ale conflictului. Cãci de la bun început se pune
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întrebarea: cum se face cã un individ sau un grup
ajung sã comitã ºi sã îºi însuºeascã acte de violenþã în
numele unei credinþe care i-a fãcut sã iasã din starea
de violenþã latentã ºi i-a împins la actul concret, cu
toate consecinþele sale?

Al doilea capitol se intituleazã Radicalization and
Violence in Islam. A Classification of Radicalization
Mechanisms. Fãrã a intra în miezul subiectului, ne li-
mitãm la a evoca precizarea pe care o face autorul
atrãgând atenþia cã nu existã o dependenþã obligatorie
între elementele triadei radicalizare — violenþã —
Islam, cã trebuie deci sã operãm cu nuanþe în aceastã
privinþã. Apoi, autorul aratã cã în spatele oricãrui me-
canism de radicalizare care transformã individul în
autor al unui act de violenþã — în numele unei cre-
dinþe, ideologii sau cauze politice — se aflã tulburãri
ºi neliniºti identitare, uºor de manipulat mai ales prin
intermediul religiei.

Al treilea capitol teoretic, intitulat Religion and
Conflict: Radicalism and Violence in the North Cau-
casus, îºi propune sã exploreze cauzele ascensiunii
violenþei ºi ale radicalizãrii fondate pe religie, în regi-

unea Caucazului de Nord. Astfel, obiectivul studiu-
lui este de a procura o bazã de informaþii, idei, teorii
referitoare la situaþia din regiune ºi la posibilele ei
evoluþii.

A doua secþiune a cãrþii — Politici — este con-
sacratã unor politici adresate Caucazului de Nord, cu
grija autorilor de a pune în luminã raportul cu Rusia
— moºtenitoarea fostei URSS; fenomenul teroris-
mului internaþional; istoria ºi curentele-cheie ce ex-
plicã escaladarea actelor de violenþã în numita regiu-
ne; actorii insurgenþei din Caucazul de Nord.

A treia secþiune — Caucazul de Nord — cuprinde
o serie de paisprezece studii care vin sã clarifice anu-
mite aspecte ce caracterizeazã teritoriile din regiunea
analizatã: Cecenia Inguºeþia, Daghestan, Kabardino-
Balkaria, Karachay-Cherkessia, Krasnodar Krai,
Adygea, regiunea Urali-Volga, Azerbaidjan, Georgia,
Ucraina. Acest tur al regiunii vine sã ilustreze pãrþile
anterioare ºi asigurã un volum substanþial de infor-
maþii, ceea ce face ca lectura sã fie deopotrivã dina-
micã ºi profundã.

La Editura Polirom, în „Colecþia Economie ºi so-
cietate“, a apãrut volumul Ce am fost. Cum au pierdut
Statele Unite supremaþia în lumea pe care au inven-
tat-o ºi cum o pot redobândi, de Thomas L. Friedman
ºi Michael Mandelbaum, traducere de Lucia Dos ºi
Miruna Andriescu.

Thomas L. Friedman este jurnalist câºtigãtor a
trei Premii Pulitzer (1983, 1988 ºi 2002) pentru arti-
colele semnate în The New York Times. Este autorul
bestsellerurilor From Beirut to Jerusalem (Farrar,
Straus and Giroux, 1989; premiatã cu National Book
Award pentru eseuri) ºi Longitudes and Attitudes: Ex-
ploring the World After September 11 (Farrar, Straus
and Giroux, 2002). De acelaºi autor, în România au
mai apãrut: Pãmântul este plat. Scurtã istorie a seco-
lului XXI (2007— Business Book of the YearAward),
Lexus ºi mãslinul (2008) ºi Cald, plat ºi aglomerat.
De ce avem nevoie de o revoluþie verde ºi cum putem
schimba viitorul într-o lume globalizatã (2010).Michael
Mandelbaum este profesor de politicã externã la
Johns Hopkins University. Printre lucrãrile cele mai
citate ale acestui autor se numãrã The Case For Go-
liath: How America Acts as the World’s Government
in the 21st Century (2006).

Din cuprinsul cãrþii reþinem capitolele: Diagno-
sticul; Ignorarea problemelor; Ignorarea istoriei;
Provocarea reprezentatã de educaþie; Eºecul politic;
Devalorizarea; Redescoperirea Americii; Terapia de
ºoc. Avem de-a face cu un eseu-expunere a ceea ce

autorii considerã a fi cauza problemelor ºi eºecurilor
politice ºi economice americane actuale. În opinia
autorilor, cauzele principale par a fi paralizia siste-
mului politic ºi pierderea valorilor tradiþionale. Solu-
þiile nu pot fi gãsite, considerã autorii, decât tot în is-
toria Statelor Unite, prin revigorarea prioritãþilor ºi
practicilor care i-au asigurat succesul în trecut. O par-
te a ideilor forþã ale cãrþii nu sunt noi, ba mai mult,
sunt pe agenda dezbaterilor politologilor de mai bine
de douã decenii. De exemplu, din paginile cãrþii a-
flãm cã astãzi þãri precum China sunt într-o continuã
ascensiune, în timp ce Statele Unite, care pânã recent
deþineau supremaþia în aproape toate domeniile ºi
aveau un nivel de trai invidiat de celelalte naþiuni, par
sã batã pasul pe loc. Nu se explicã însã cititorilor ceea
ce orice analist economic ar putea sã spunã ºi anume
cã este firesc pentru þãri cu un nivel de trai ridicat sã
stagneze, „sã batã pasul pe loc“, în timp ce pentru u-
nele þãri cu un PIB foarte scãzut un avans anual de
10% nu este neapãrat spectaculos. Dacã pentru o þarã
precum China creºterea de 100% a PIB-ului, de la
400 la 800 USD pe cap de locuitor, este posibilã într-un
deceniu, pentru SUA aceeaºi performanþã ar însemna
o creºtere a PIB de la 30.000 USD la 60.000 USD, nu
doar imposibilã, dar ºi nesustenabilã prin dezechilibrele
macroeconomice pe care le-ar implica.

O altã idee interesantã a autorilor: Statele Unite
îºi pot redobândi supremaþia economicã ºi politicã
dacã îºi rezolvã problemele politice ºi economice, iar
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soluþiile acestor probleme trebuie cãutate chiar în is-
toria americanã. Apelul la istorie, ca unic laborator
viabil pentru analistul politic, nu poate decât sã ne în-
cânte, cu condiþia ca acest apel sã fie fãcut istoriei ºti-
inþã ºi nu istoriei ideologie. Thomas L. Friedman ºi
Michael Mandelbaum considerã cã America nu mai
este cea mai puternicã þarã din lume, fiind o societate
bolnavã, cu o naþiune orbitã de propriul triumf da-
torat sfârºitului Rãzboiului Rece sau în urma unor ca-
tastrofe precum 9/11. Printre cauzele „bolii“ sunt e-
numerate ºi descrise în mod speculativ: rigiditatea
sistemului politic, nivelul tot mai scãzut al educaþiei,
legile ineficiente, liderii slabi ºi datoriile uriaºe. Alte
patru provocãri majore ale prezentului ar mai fi: glo-
balizarea, revoluþionarea tehnologiei informaþiei, de-

ficitele bugetare cronice ºi modelul american de con-
sum energetic.

Nu avem de-a face cu o lucrare academicã, ci cu
un bestseller scris în stil jurnalistic, care se citeºte
uºor ºi cu plãcere. Se porneºte de la idei pentru de-
monstrarea cãrora autorii cautã argumente, selectând
dintr-o complexitate fapticã ºi evenimenþialã doar
ceea ce vine în sprijinul acestor idei cu care se por-
neºte la drum — un demers metodologic cunoscut,
dar deloc plãcut analiºtilor politici ºi economici pro-
fesioniºti sau mediului academic. Este o lucrare reco-
mandabilã ºi profesioniºtilor din mediul academic,
fiind interesantã datoritã pasiunii cu care este scrisã ºi
ipotezelor neconvenþionale pe care le formuleazã,
ipoteze care, chiar dacã sunt adesea argumentate spe-
culativ ºi neconvingãtor, invitã la reflecþie.

La Editura Tehno Media din Sibiu a apãrut, în
2012, carteaViorellei Manolache,Homo Posthistoricus
— profil filosofico-politic, cea mai recentã din lista
amplã de lucrãri ale acestei autoare.

Originalitatea demersului sãu este susþinutã atât
în planul ideilor — o vastã cuprindere a abordãrilor
teoretice, exploatate ºi interpretate la maxim, privind
postmodernitatea ºi posthistoria, cât ºi în planul ex-
presiei scrise, cu un puternic accent personal, meta-
foric ºi bogat, dar care îºi pãstreazã acurateþea
explicaþiei.

Discursul se deschide cu un Avertisment, prin
care autoarea vorbeºte despre Plasarea în Posthistorie.
Cum se raporteazã una la alta postmodernitatea ºi
posthistoria? Autoarea rãspunde: „Acolo unde postmo-
dernismul cautã diversitate ºi fragmentare, posthisto-
ria nu vede decât unitate ºi nediferenþiere“ (p. 8). ªi
mai departe, deschide interogaþia de bazã referitoare
la situarea individului, marcat de continua sa deveni-
re: „Politic, suntem tentaþi sã ne întrebãm dacã acest
efort de situare în modernitate sau postmodernitate
are cu adevãrat sens, ºi mai ales în ce orizont înþele-
gem sã ne definim locul nostru în istorie“ (p. 8).

În aceastã încercare de a desena profilul filosofic
ºi politic al omului situat în postmodernism — expli-
cat ca „experienþã de sfârºit al istoriei, ºi nu ca stadiu

al ei“, ca „ameninþare a catastrofei atomice (apoca-
lipsã)“ — autoarea are în vedere multiple dimensiuni
ale existenþei umane, ce refac, din unghiuri distincte,
chipul individului ce trãieºte într-o epocã de „diso-
luþie a categoriei noului“, în care „progresul devine
routine“.

Ca atare, cuprinsul cãrþii ne poartã de la Apoka-
lyptein ºi Posthistorie — aruncând o privire ºi asupra
spaþiului românesc cu Apocalipsa româneascã pe pe-
liculã —, reface traseul ce duce de la Koinonia Po-
litike la Ultimul om ºi la Homo Posthistoricus, repe-
reazã atracþiile filosofico-politice ale lui Homo Post-
historicus ºi, în fine, îi descoperã decepþiile filoso-
fico-politice.

În finalul cãrþii, un capitol rezervat concluziilor
aduce în discuþie dimensiunea tehnico-mediaticã fãrã de
care existenþa omului actual ar fi de neconceput, ºi care
realizeazã o re-sacralizare a lumii, ale cãrei feþe ºi mai
ales capcane sunt evocate cu expresivitate de autoare.

Întregul parcurs este susþinut de un volum impresio-
nant de referinþe, de trimiteri ºi note, ale cãror conexiuni
sunt exploatate cu naturaleþe de cãtre autoare.

În acest volum cu un titlu atât de incitant pentru
tot cititorul cu spirit civic, profesoara, cercetãtoarea
ºi scriitoarea Ana Bazac, dupã ce semneazã un con-
sistent (deºi concentrat) ºi lãmuritor „Cuvânt înain-
te“, reconstruieºte sensurile unui concept a cãrui in-
tensiune eticã este aproape uitatã în contextul exten-

siunilor financiare ºi economice din cetatea globalã a
aºa-ziselor drepturi excesive în care indivizii ºi statele
îºi duc existenþa de o bunã bucatã de vreme.

Aici datoria este exploratã din perspectiva isto-
riei filosofiei ºi a axiologiei, a filosofiei analitice, a pra-
xeologiei, eticii, ontologiei, a filosofiei sociale, psi-



hologiei, logicii, istoriei, proiecþiei critice, dreptului,
managementului, sociologiei. Studiile reunite în
acest volum sunt semnate de Alexandru Boboc („Va-
loare, normã ºi preferinþã normativã. Consideraþii
asupra unor paradigme ale logicii normelor“); Rodica
Croitoru („Alegerea binelui suveran ºi necesitatea su-
poziþiei unui autor înþelept al lumii“); Constantin Sto-
enescu („Datorie ºi moralitate. Probleme ºi elucidãri
în filosofia analiticã“); Mircea Oancea („Logica de-
onticã cu agenþi ºi judecãþile morale“); Ruxandra
Rãºcanu („Dinamica structurãrii atitudinale a datoriei
ºi responsabilitãþii la copil ºi adolescent“); Simona
Cristea („Rãspunderea juridicã“); Aurelia Stãnescu
(„Angajatul între «simþul datoriei» ºi satisfacerea
propriilor nevoi — o nouã «lecturã» a fiºei pos-
tului“); Lucian Nãstasã („«Datoria vieþii noastre».
Context istoric ºi semnificaþie la Vasile Pârvan“);
Viorica Crãciunescu („Conceptul de datorie faþã de
generaþiile viitoare: implicaþii paradoxale“); Mihai
Dinu Gheorghiu („«Executaþi silit» ºi «cãzuþi la da-
torie». Familii de cuvinte în perspectiva unei socio-
logii a creditului“); Alexandru Surdu („Semnificaþia
culpei la Karl Jaspers“); Ana Bazac („Datoria bucu-
riei de a trãi ºi societatea“).

Constatând cã preferinþa presupune cunoaºterea
valorilor, iar valoarea „transcende“ obiectivãrile ei, sta-
tuând sau instituindu-se ea însãºi ca model, Alexan-
dru Boboc reliefeazã distincþia dintre „model“, funda-
mentat valoric de criteriile normative (de comporta-
ment), ºi „preferinþã“, care „Justificã alegerea valorii
ºi integrarea normativitãþii în comportament“ (p. 15).

Pornind de la cadrul moral al fiinþei raþionale
descris de Kant, a cãrui eticã bazatã pe datorie a de-
venit un fel de instrument filosofic necesar oricãrei
abordãri a acestei probleme, Rodica Croitoru recon-
figureazã „posibilitatea practicã a binelui suveran, ale
cãrui elemente sunt fericirea ºi virtutea“, a cãror uni-
re este posibilã doar ca sintezã a priori. Posibilitatea
coexistenþei virtuþii cu fericirea mundanã care presu-
pune atât realizarea binelui prin virtute, cât ºi a bine-
lui suveran se aflã în chiar cauza acestuia din urmã,
identificatã prin gândire cu Dumnezeu. Cum necesi-
tatea moralã a unui postulat al raþiunii practice a unui
autor înþelept al lumii este una subiectivã, datoria
„agentului moral“ constã în „pregãtirea în vederea
producerii ºi promovãrii binelui suveran în lume, pe
care raþiunea îl poate gândi numai prin supoziþia unei
inteligenþe suverane, a cãrei existenþã este unitã cu
conºtiinþa datoriei agentului moral“ (p. 30). Scopul
ultim al lui Dumnezeu se poate împlini numai dacã îi
este adãugat „respectul faþã de porunca sa, transpus
în moralitate prin urmãrirea datoriei impusã de legea
unicã a moralitãþii, care este legea sa. În acest fel,
ordinea lumii create, frumoasã prin raþionalitatea sa,
este încoronatã cu pregãtirea în vederea fericirii co-
respunzãtoare“ (p. 32). Altfel spus, credinþa în bu-
nãtatea ºi dreptatea Creatorului cerului ºi al pãmân-
tului este premisa recunoaºterii ºi a respectãrii legii
morale, cât ºi a realizãrii libertãþii ºi voinþei autono-
me umane.

Observând „desuetudinea“ conceptului de dato-
rie în discursul filosofic contemporan, Constantin
Stoenescu se reîntoarce de asemenea la Kant, dar ºi la
Hume, pentru a dezbate ºi analiza, pe aceastã bazã,
conceptul de datorie moralã „revigorat“ de G. E.Moore
(„The Nature of Moral Philosophy“), care pornind de
la analiza limbajului comun defineºte morala pe baza
ideilor de oligaþie moralã sau datorie. Sunt prezentate
de asemenea „argumentele lui Moore împotriva su-
biectivismului moral“, „critica naturalismului ºi ar-
gumentul întrebãrii deschise“, „Emotivismul ºi cog-
nitivismul“. „În loc de concluzie“, Constantin Stoe-
nescu considerã cã existã douã cãi posibile în filoso-
fia moralã, aºa cum este ea recuperatã de filosofia
analiticã: „una care duce înapoi la Kant, alta care
începe cu Mill“ (p. 52), ambele regãsindu-ºi cadrele
de analizã la Hume. Perspectiva kantianã privilegiazã
analiza conceptelor de datorie ºi moralitate, în timp
ce utilitarismul lui Mill dezvoltã perspectivele con-
ceptului de „acþiune moralã“, dar ºi acest aspect face
parte dintre reperele unei „tematizãri pornind de la
conceptul de datorie“.

Construind în limbajul specific formalizat siste-
me de logicã deonticã cu agenþi, Mircea Oancea for-
muleazã o observaþie generalã importantã pentru te-
ma acestei cãrþi: „Curba structurãrii atitudinilor de
datorie ºi responsabilitate alcãtuitã din multe subdivi-
ziuni este întotdeauna extrem de largã ºi cuprin-
zãtoare, dar este mereu, în orice societate, funcþie de
educaþia ºi modelele familiale, de influenþele gru-
pului de prieteni, de modã, care oricât de trecãtoare ar
fi, ca fenomen social se traduce tot prin imitaþie“ (p. 80).

La subiectul vast pus în discuþie de aceastã carte
Ruxandra Rãºcanu participã analizând „procesul de
insuficientã maturizare socio-afectivã ºi ca atare de
adaptare dificilã la solicitãrile tot mai specifice ale
perioadei pe care o traversãm“, propriu copiilor ºi
adolescenþilor.

Studiul Simonei Cristea aduce precizãri termino-
logice în relaþia dintre responsabilitate ºi rãspundere,
arãtând cã iniþial în gândirea juridicã a fost respins
conceptul de responsabilitate, acesta revenind mo-
ralei, în timp ce acela de rãspundere revine dreptului.
Autoarea defineºte rãspunderea juridicã astfel: „un
ansamblu de drepturi fie ale statului, fie ale persoanei
vãtãmate ºi de obligaþii ale autorului faptei antiso-
ciale, prin care se restabileºte ordinea de drept încãl-
catã, prin aplicarea sancþiunilor juridice“ (p. 85).

Studiul Aureliei Stãnescu identificã „segmentul
vieþii organizaþionale în care este reflectatã contri-
buþia individului ºi simþul sãu al datoriei“ printr-o
lecturã adecvatã a fiºei postului, insistând asupra
consideraþiilor privind îndeplinirea datoriei (ca obli-
gaþie impusã sau asumatã faþã de cineva), privitã din
perspectivã managerialã, psihologicã ºi juridicã, dar
ºi din perspectiva „extensiei“ datoriei, aceasta din ur-
mã constând în „comportamentul civic organiza-
þional“ (pp. 92-97), chiar dacã nu este recompensat.

În excelenta analizã a „crezului“ etic-profesional
al lui Vasile Pârvan, Lucian Nãstasã porneºte de la
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premisa cã pentru istoricul român „Datoria pare sã fi
fost Religia sa, în forma ei cea mai complexã, asocia-
tã, deopotrivã, cu libertatea ºi responsabilitatea“, iar
datoria propriu-zisã a vieþii noastre constã în „uma-
nizarea întru sublimul uman“, condiþie de creaþie a
„splendorii culturii româneºti“ (p. 122).

Dezbaterile filosofice contemporane legate de
problema datoriei faþã de generaþiile viitoare (in-
discutabilã la nivelul simþului comun) sunt analizate
riguros de Viorica Crãciunescu. Pe scurt, scepticismul
filosofic (reprezentat de Robert M. Adams, Derek
Parfit, Thomas Schwartz) legat de moralitatea acþiu-
nilor care ar putea afecta viaþa celor din posteritate se
rezumã la o paradoxalã „stare“ a unor indivizi poten-
þiali: pe de o parte, „ei nu existã încã“, pe de alta „exis-
tenþa lor depinde de ceea ce facem acum“ (p. 126). Din
aceastã dilemã autoarea studiului iese cu ajutorul lui
Kant: potrivit imperativului categoric formulat de
acesta, „din moment ce noi trebuie sã acþionãm astfel
încât maxima din spatele acþiunii noastre sã poatã
servi drept temei pentru o lege moralã universalã, ºi
din moment ce orice lege se aplicã în timp (...) teoria
lui Kant ne permite sã tragem concluzia cã avem de
onorat cel puþin o datorie de dreptate faþã de genera-
þiile viitoare“ (p. 136).

În incitantul studiu semnat de Mihai Dinu
Gheorghiu, care mai întâi prezintã analitic distincþia
dintre „datoriile materiale“ ºi „datoriile morale“,
asistãm la o spectaculoasã ºi deopotrivã speculativã
(în sensul originar al oglindirii fidele) cotiturã seman-
ticã. Abilul autor aratã cum între mecanismele „exe-
cutãrii silite“ ca expresie a „discreditãrii“ legate de
sensul material/financiar al datoriei ca raport de
schimb între oameni/instituþii ºi „cãderea la datorie“
ca expresie a „rãscumpãrãrii“ ºi finalmente a „înãlþã-
rii“ morale, între „cãdere“ (care înalþã, ca „delegare a
unei funcþii“) ºi decãdere existã o tristã legãturã în
vremurile unor tulburi liberalizãri ºi globalizãri.
Astfel, „datoriile suverane“ devin expresie a „discre-
ditãrii statului“, în timp ce „agenþii statului“ devin

„cãzuþi la datorie“, atât „în calitatea lor de «aparþinã-
tori» ai statului cãruia îi datoreazã «totul»“, cât ºi „în
calitatea lor de datornici particulari, a cãror privare
de resurse materiale îi predestineazã unor execuþii si-
lite“ (p. 156).

Despre complexa semnificaþie a culpei, „ridicatã
la treapta conºtiinþei sale metafizice“ (p. 163) de Karl
Jaspers, scrie Alexandru Surdu în aceastã carte.

Coordonatoarea volumului, Ana Bazac, într-un
amplu studiu final de mai bine de o sutã de pagini (cu
un titlu superb), aduce contribuþii majore la interpre-
tarea etimologiei poliglote a cuvântului „datorie“
(„care presupune a da, iar a da presupune reciproci-
tatea, deoarece dai ºi pentru cã þi s-a dat“) ºi de aici
la ideea de „rãspundere ºi internalizare“ a sentimen-
tului datoriei care implicã ºi dialogul în calitate de ce-
reri reciproce „ca fiecare sã se angajeze, adicã sã ia
asupra sa o parte din povarã“ (p. 174). În cele douã
capitole ale textului („Ontologia datoriei“ ºi „Unde
ne facem datoria?“) Ana Bazac discutã cu pasiune
probleme precum „Elementul intermediar între con-
ºtiinþa datorie ºi puzzle-ul de situaþii ºi cerinþe“, „Vir-
tutea ca obligaþie omeneascã“, „Etica bazatã pe dato-
rie“ la Kant, „Hegel ºi datoria ca revelare a raþiona-
lului real“, „Marx ºi etica datoriei în afara filosofiei
morale tradiþionale“, „Nietzsche ºi sensibilitatea
orientatã a dezorientãrii: datoria imposibilã“, „Rawls
ºi paradoxul inteligenþei coexistente cu non-eticul“,
„Un sinonim cartezian: generozitatea“, „O paginã de
analizã a datoriei în timpul «socialismului real româ-
nesc»“, „Fenomenologia simþului datoriei“, „Conþi-
nutul datoriei“, „Libertãþi/drepturi ºi datorie“.

Fiecare dintre acestea ar merita, desigur, o pre-
zentare mai puþin sumarã, dar în spaþiul permis de o
recenzie nu-mi rãmâne decât sã-i felicit peAna Bazac
ºi pe aceia care au rãspuns „prezent“ în acest volum,
pentru a-ºi fi îndeplinit cu aplomb datoria intelectualã
de a participa la o dezbatere necesarã pentru cultura
ºi societatea româneascã.


