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Abstract: This article aims to develop an image of the present and to
reveal certain sketches of the future, through the grid of several readings.
After a brief chronicle of the pandemic, it glosses over the changes that
occur on this background, resorting to the writings of well-known
philosophers and sociologists. Then it records various projections of the
post-Covid world, reviewing and confronting the views of reputable
historians and experts in international relations. Does not proceed to a critical
analysis of the sources, but put them in a dialogue that weaves a narrative
thread. It insists on the idea that the geopolitics of the future is marked by
dividing walls (physical and ideological), predicting a pandemonium.
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Premisã

Pandemia Covid 19 – etichetatã de un controversat istoric în vogã drept „cea
mai mare crizã a generaþiei noastre“1 – e un punct de inflexiune în evoluþia geo-
politicii internaþionale. Criza sanitarã iniþialã s-a convertit într-o crizã globalã.
De aici recurenþa sintagmelor «lumea post Covid» ori «schimbarea paradigmei».
Un virus cu potenþial letal, un vaccin experimental ºi o conspiraþie mondialã2

constituie triada reiteratã în ultimul an într-o avalanºã de colocvii academice,
tratative politice ºi dezbateri online. În acest hãþiº de informaþii e tot mai greu sã
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1 Yuval Noah Harari, „The world after coronavirus“, Financial Times, 20/03/2020, https://www.ft.com/

content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
2 Suspiciunile cu privire la existenþa unei conjuraþii au fost iscate fie de negarea virusului, fie de rapoartele

contradictorii privind originea virusului – «virusul chinezesc» / «creaþie umanã»; de ideea unei eventuale cone-
xiuni între Covid-19 ºi tehnologia 5G, care ar disemina virusul; de interpretarea pandemiei ca strategie a multi-
milionarului Bill Gates pentru a crea un mecanism de nanotehnologie cu scopul de a controla populaþia; de
zvonul unei plandemii, concepute de Illuminati, cu scopul instaurãrii unei noi ordini mondiale, º.a.m.d. Vezi
TED, «Bill Gates: ¿La próxima epidemia? No estamos listos», 3/04/2015, https://www.youtube.com/watch?v=
6Af6b_wyiwI; Kate Kelland, „«Crazy and evil»: Bill Gates surprised by pandemic conspiracies“, Reuters, 27/



discernem ºi sã structurãm o hartã mentalã care sã elucideze chestiunea pande-
miei ºi corolarul sãu. Comisia Europeanã chiar a considerat oportunã o definiþie
a teoriei conspiraþioniste cu scopul combaterii infodemiei3. Dincolo de discursuri,
proximitatea ºi omniprezenþa spectrului morþii e accentuatã de statisticile difu-
zate periodic în mass-media – peste 34 de mii de morþi în România, peste 1,2
milioane în Europa ºi peste 4,5 milioane la nivel global4. ªi dincolo de statistici,
imaginile – devenite virale – ne înfãþiºeazã o altã scenografie a morþii. Prive-
liºtea crematoriilor din India ori a hecatombelor din Brazilia rãmâne gravatã în
memoria multora dintre contemporani5. La fel imaginea patinoarului din Madrid
ori a camioanelor frigorifice din New York convertite în morgã6.

În epoca Covid se trãieºte fãrã spirit ºi se moare fãrã rit. Dar cum se prefigu-
reazã lumea post Covid?Veteranul Henry Kissinger, membru al grupului Bilderberg,
crede cã „pandemia va modifica pentru totdeauna ordinea mondialã“7. Cum? Au
fost avansate mai multe proiecþii în miezul cãrora se regãsesc fie relaþia SUA-
China, fie puterea globalã, fie metafora entropiei. Prin pâcla tranziþiei, se întrevãd
mai multe ziduri în edificarea «lumii noi» – între oameni, între actorii scenei in-
ternaþionale ºi între ideologii. Iar acest scenariu global e duplicat la scara Uniunii
Europene. Se va ivi vreo ferestruicã în aceste ziduri?

Împresuraþi de ziduri

O cronicã a pandemiei s-ar putea intitula astfel – Împresuraþi de ziduri. ªapte
miliarde de oameni se tem de coronavirus ºi de tãvãlugul schimbãrilor. Ne
(re)descoperim vulnerabili în faþa fricii, de altfel inerentã firii umane ºi perma-
nentã în istorie – e suficient sã facem recurs la convingerile lui Tucidide (intens
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4 European Centre for Disease Prevention and Control, https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-
eueea; https://www.worldometers.info/coronavirus/

5 Euronews, https://www.euronews.com/2021/04/22/covid-19-india-shatters-global-case-record-with-
314-000-infections-reported-in-a-day; https://www.euronews.com/2021/04/09/covid-19-countries-hit-new-rec
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coronavirus-victims-refrigerated-trucks/index.html
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revalorificate de cercetãtorii contemporani)8 ori sã ne reamintim scrierile istoricului
francez Jean Delumeau9. În mahalale sordide ºi în oraºe cosmopolite, pe melea-
guri anodine ºi în paradisuri exotice, pretutindeni se resimte aceastã fricã, care
se picurã încet-încet în noi ºi se prelinge apoi între noi ºi ceilalþi. Alimentarea
constantã a fricilor ºi izolarea, de astã datã ca strategie de supravieþuire, spulberã
coeziunea, alieneazã ºi atomizeazã societatea. Echilibrul între protejarea cetãþe-
nilor ºi lezarea libertãþilor civile devine astfel tot mai ºubred. Din casa-fortã-
reaþã, din faþa calculatoarelor, se comunicã virtual. Dar internetul înseamnã
libertate ºi dominare în acelaºi timp, dupã cum pharmakon poate fi remediu ºi
otravã deopotrivã (Jacques Derrida). Filozoful Edgar Morin atrage atenþia cã „fiecare
tehnicã aflatã în posesia noastrã riscã sã ne deposedeze de interogaþiile etice,
sociale ºi politice proprii minþii noastre“10. Spaþiile reale de comuniune se des-
trãmã, iar cyberspaþiul devine o prinsoare pentru o adunãturã de singurãtãþi, de
frici izolate, multe abia îngãimate. Iar aceastã morfologie a societãþii are, în mod
vãdit, reflexele sale în plan economic, cultural, politic. Cãci coronavirus este un
«fenomen social total» (Marcel Mauss) ale cãrui efecte se rãsfrâng pe toate
palierele. Distanþarea socialã – asupra cãreia reflectã ºi Slavoj Žižek, pornind de
la cuvintele lui Isus cãtre Maria Magdalena «Noli me tangere»11 – implicã ºi
detaºarea de o lume în plinã metamorfozã, al cãrei tâlc e tot mai greu de înþeles.
Apatici, confuzi, pesimiºti, mulþi recurg la procrastinare, amânã sã trãiascã, ºi
contemplã nãruirea unor repere, a unor structuri solide.

Mijirea zorilor acestei lumi a fost cuprinsã de Zygmunt Bauman în conceptul
de «societate ºi teamã fluide»12. Ulrich Beck a introdus conceptul de «societate
a riscului» pentru a releva rolul fricii în societatea globalizatã13. Giovanni Sartori
a scris despre sãrãcirea cognitivã a lui homo sapiens, redus la homo videns14, în
epoca multimedia. Iar Michel Foucault a redat relaþia perfidã dintre mecanismele
puterii ºi disciplinarea indivizilor prin metafora panopticului15.

Pe acest fundal angoasant – marcat de o fricã invazivã ºi contagioasã – se
înmulþesc profeþii celei de a patra revoluþii industriale ºi ai transumanismului,
care fac apoteoza tehnologiei, a viitorului digital ºi a inteligenþei artificiale, care
aspirã sã updateze fiinþa umanã de la homo sapiens la homo deus, suprimând
firescul ºi desacralizând lumea16. Aceastã imagine a lumii, care emuleazã parcã
distopiile imaginate de Aldous Husley (Minunata lume nouã, 1932) ºi George
Orwell (1984, 1948), face din retrotopie17 refugiul nostalgicilor.
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Ziduri între Marile Puteri?

Se schimbã statu-quo-ul. Vechea Ordine consacratã la finalul Rãzboiului
Rece e zguduitã. Indiciile sunt mai vechi, doar conºtientizarea lor e mai acutã.
S-ar pãrea cã noua arhitecturã a relaþiilor internaþionale se schiþeazã prin lentila
anta-gonismului sino-american. America nu mai e singurul pol de putere.
«Sfârºitul istoriei» prorocit de politologul Francis Fukuyama nu s-a împlinit:
„sfârºitul evoluþiei ideologice a umanitãþii ºi universalizarea democraþiei liberale
occiden-tale, ca formã definitivã de guvernare“18. În schimb, teza lui Samuel
Huntington, potrivit cãreia politica globalã se reconfigureazã pe baze culturale,
devine lec-turã obligatorie dacã vrem sã înþelegem cum se remodeleazã lumea:
„rivalitatea dintre superputeri este înlocuitã de ciocnirea civilizaþiilor“19.

Au existat interogaþii nuanþate20 ºi dezbateri contradictorii21 privind crepus-
culul hegemoniei americane, precum ºi profeþii aproape împlinite privind emer-
genþa Chinei (dacã evaluarea se face, dupã cum indicã Joseph Nye, prin prisma
celor trei dimensiuni ale puterii – economicã, militarã ºi soft). Au existat ºi re-
flecþii amare asupra cooperãrii dintre cele douã mari puteri. „O vreme a pãrut ca
un mariaj rupt din rai“ – scria Niall Ferguson, pãrintele conceptului Chimerica
(contopire a numelor celor douã state, care trimite cu gândul la o iluzie frântã ºi
care face totodatã aluzie la monstrul din mitologia greacã22). Au existat, în fine,
temeri cã rivalitatea dintre Washington ºi Beijing pentru leadership-ul mondial
s-ar putea afunda în «capcana lui Tucidide». Dupã tiparul rãzboiului pelopone-
siac, întreAtena ºi Sparta, profesorul GrahamAllison afirmã cã ascensiunea unei
mari puteri creeazã teamã în hegemon ºi poate duce la un conflict pentru supre-
maþie23. Mai cumpãnit, Samuel Huntington scria cã:

„În schimbarea echilibrului de putere dintre Occident ºi China, absenþa unei
înrudiri culturale nu trebuie neapãrat sã provoace un conflict armat, dar creºte
riscul apariþiei lui“24.

Oricum ar fi, concepte precum uni-/bi – polaritate deja nu mai redau comple-
xitatea relaþiilor internaþionale. Meandrele geopoliticii nu mai pot fi decriptate
prin prisma acestor concepte care au încapsulat realitãþi specifice veacului XX.
În urmã cu un deceniu, Niall Ferguson scria cã „asistãm la sfârºitul a 500 de ani
de ascendenþã a Vestului“25. Ulterior, Joseph Nye a dezvoltat aceastã idee:
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În acest secol se petrec douã mari transferuri de putere: tranziþia puterii între
state de la vest spre est ºi difuzia puterii de la guverne spre actori non-statali ca
rezultat al revoluþiei informaþionale globale26.

Aºadar, dupã apusul hegemoniei vestului, «difuzia puterii» – provocatã de
înmulþirea instituþiilor internaþionale care ºi-au asumat prerogative altãdatã ex-
clusiv statale (ONU, FMI, Banca Mondialã) ºi a actorilor non-statali (marile
corporaþii multinaþionale, organizaþiile neguvernamentale, etc.) care ºi-au sporit
puterea financiarã – ar putea conduce la o dezordine geopoliticã. Adevãrata pro-
vocare ar fi, de fapt, aceasta: „Entropia s-ar putea dovedi o ameninþare mult mai
mare decât China“27. Nu se pune atât problema unei tranziþii de la Pax Americana
la Pax Sinica, cât se insistã asupra dinamicii politicii internaþionale contempo-
rane, redatã de Randall Schweller prin metafora entropiei, preluatã din domeniul
fizicii. Iar aceastã dinamicã e marcatã de confuzie, instabilitate, volatilitate, lipsã
de predictibilitate, anomie:

„Epoca entropiei promite nu infernul rãzboiului hegemonic, prezis de scenariul
conflictului dintre Marile Puteri, ori raiul promis de concertul Marilor Puteri, ci
o perspectivã sumbrã asemãnãtoare unei stãri permanente de purgatoriu“ (tr. n.)28.

Clarvãzãtorul strateg Zbigniew Brzezinski anticipase acest mers al lumii:
„Pe termen lung, politicile globale vor tinde sã fie din ce în ce mai incompa-

tibile cu concentrarea puterii hegemonice în mâinile unui singur stat. Prin ur-
mare, Statele Unite nu sunt doar prima ºi singura superputere globalã adevãratã,
dar vor fi probabil ºi ultima“ (tr. n.)29.

Peste ani, Noam Chomsky împãrtãºeºte acelaºi gând – „nu va exista nici un
competitor pentru acest hegemon“ – ºi indicã altundeva concentrarea puterii:

„Nu ne putem face o idee corectã despre Cine conduce lumea dacã ignorãm
pe cei pe careAdam Smith îi numea stãpânii omenirii: în zilele sale manufacturierii
ºi negustorii Angliei, în zilele noastre conglomeratele multinaþionale, instituþiile
financiare uriaºe, imperiile comerciale ºi altele asemenea“30.

Zidul dintre globalism ºi suveranism

„În epoca entropiei, suveranitatea este în declin“31. O datã în plus, pandemia
a funcþionat ca un agent de developare al acestei realitãþi. Dar inventarul ame-
ninþãrilor globale nu se limiteazã la aceastã molimã. Încãlzirea globalã (topirea
calotelor glaciare, deºertificarea, etc.) ºi urgia naturii (inundaþii, alunecãri de
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teren, secetã, caniculã)32; insecuritatea alimentarã33 ºi criza refugiaþilor34 º.a. –
sunt chestiuni care figureazã pe agenda mondialã ºi anticipeazã o apocalipsã.
Aplecarea asupra unor astfel de teme cu inflexiuni malthusiene35 nu e nouã. Cu
mai multe decenii în urmã, rapoarte ale Clubului de la Roma propuneau o abor-
dare globalã36. Recent, în cadrul Forumului economic mondial de la Davos, s-a
propus o reformare a relaþiilor internaþionale. Nomen omen, Covid 19: Marea
Resetare37 propune o tabula rasa pe care sã se creioneze „un nou contract so-
cial“. ªtergerea trecutului (stat naþional suveran, regim democratic cu atributele
aferente) ar fi urmatã de instituirea unei guvernanþe mondiale care ar veghea
«satul-global» (Marshall McLuhan).

Potrivit lui Ulrich Beck, globalismul reduce complexitatea fenomenului glo-
balizãrii la aspectul economic ºi „dilueazã scheletul instituþional naþional al
primei modernitãþi“38. Retorica globalistã, (re)afirmatã în Forumul de la Davos,
ºi-a aflat un înverºunat opozant în fostul lider de la Casa Albã, defensor al suve-
ranismului. De la sloganul America first! pânã la tranºantele cuvântãri de la
tribuna ONU, Donald Trump a deplasat accentul pe suveranitatea statelor, în
sintonie cu principiile dreptului internaþional statuate în tratatul de la Westfalia
(1648):

„Viitorul nu aparþine globaliºtilor. Viitorul aparþine patrioþilor. Viitorul aparþine
naþiunilor suverane ºi independente, care-ºi protejeazã cetãþenii, îºi respectã
vecinii ºi onoreazã diferenþele care fac ca fiecare þarã sã fie specialã ºi unicã (…)
Dacã vrei democraþie, pãstreazã-þi suveranitatea. ªi dacã vrei pace, iubeºte-þi
naþiunea (…)“39

Iatã un numitor comun, la acea vreme, între SUA, Rusia ºi premierul maghiar
Victor Orban, de pildã. Victorios în confruntarea cu Trump, multilateralistul Joe
Biden a repoziþionat însã America: America is back!40 (adicã în tratatul climatic
de la Paris, în Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii ºi în postura de «jandarm»).
Degringolada care a urmat (retragerea din Afganistan)41 pare sã anticipeze însã
un pandemoniu, o erã a confuziei ºi a discordiei.
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Ziduri în Europa

ªi ºeful diplomaþiei europene, Josep Borrell, pledeazã pentru o creºtere a coo-
perãrii internaþionale – în cadrul ONU, OMS, FMI, G7, G2042. Pe de altã parte
însã, acelaºi înalt oficial UE admite existenþa unei încleºtãri, de altfel de netã-
gãduit, între „forþele centrifuge ºi centripete din interiorul Uniunii Europene“43.
Ori în aceste condiþii, în permutãrile pieselor pe «marea tablã de ºah» (Zbigniew
Brzezinski), rolul Uniunii Europene este departe de a fi acela al unui protagonist.

Uniunea Europeanã (în esenþã, pivotul franco-german) – cu convulsiile (criza
migranþilor; euroscepticismul), discrepanþele (între nord ºi sud; între unioniºti ºi
naþionaliºti), fisurile ºi sciziunile sale (Grupul de la Visegrád; Brexit) – cautã sã
se (re)poziþioneze, nu fãrã oarecare ºovãire, în balanþa globalã a puterii. Iar
ºovãirea vine din hibe structurale. Robert Kaplan indicã câteva vulnerabilitãþi
specifice acestui construct supranaþional:

„Uniunea Europeanã, dacã nu se destramã, cu siguranþã slãbeºte. Mai degrabã
decât un superstat unificat ºi coerent, Europa va deveni din ce în ce mai mult o
combinaþie puþin coerentã de state ºi regiuni, pe mãsurã ce se dizolvã intern –
dar ºi extern – în geografia fluidã din Eurasia, Levant ºi Africa de nord: lucru
dovedit de politica revanºardã rusã ºi de asaltul demografic al refugiaþilor
musulmani“44.

ªi tot Robert Kaplan reaminteºte o trãsãturã cheie a continentului – eteroge-
nitatea. Existã «mai multe Europe» – carolingianã, prusacã, habsburgicã, bizan-
tino-otomanã, mediteraneeanã – fiecare cu trecutul sãu istoric, cu centrul sãu, cu
sferele sale de influenþã ºi cu interesele sale.

Existã concomitent mai multe Europe, uneori aflate în conflict între ele, cãci
divizãrile economice pe care le vedem astãzi sub forma unei crize monetare îºi
au, de fapt, rãdãcinile în istorie ºi în geografie45.

Crizele recente – recesiunea economicã, terorismul, criza migranþilor ºi pan-
demia – au scos la ivealã clivajele din interiorul UE ºi absenþa solidaritãþii. Pare
cã nimic nu se coaguleazã în UE. În ciuda unui aparat birocratic baroc, viitorul
proiectului european, aflat încã în construcþie, e tot mai des ºi mai apãsat pus în
discuþie. Multe din sloganurile clamate – de la istoricul Unitate în diversitate
pânã la actualul Împreunã. Rezilienþã. Europa – s-au diluat în condiþiile în care
totul e supus reinterpretãrii. De la ideologii la sexualitate totul pare forþat sã intre
în alte ºabloane. Iar tendinþa de restrângere a competenþelor naþionale, de des-
tructurare a arhetipurilor, de nesocotire a unor ataºamente profunde (faþã de fa-
milie, neam, religie, patrie) nu poate decât sã agraveze fractura dintre simþirea
naþionalã ºi imperativele supranaþionale.
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Tim Marshall vorbeºte despre o «epocã a zidurilor» în Europa. Pe lângã zidu-
rile concrete, ridicate în ultima vreme la graniþele Europei (ca efect al «ciocnirii
civilizaþiilor», care i-a determinat pe mulþi sã abandoneze retorica multicultura-
lismului), existã ziduri invizibile, în interiorul UE, care demonstreazã cã forjarea
identitãþii europene rãmâne un deziderat greu de atins:

„UE nu a reuºit niciodatã sã înlocuiascã statul-naþiune în inimile celor mai
mulþi dintre europeni. S-ar putea argumenta cã întemeietorii sãi au acþionat prea
repede sau au fost prea aroganþi, crezând cã înfiinþarea unei Europe Unite va
avea drept rezultat o populaþie care sã se identifice mai întâi cu Europa ºi apoi
cu statul-naþiune. În 1861, Massimo d’Azeglio, unul dintre artizanii Italiei unifi-
cate, spunea: «Italia am fãcut-o; acum trebuie sã facem italieni». Chiar ºi acel
fapt s-a dovedit o provocare, în unele privinþe, procesul de omogenizare conti-
nuând ºi acum; cazul a fost valabil chiar ºi acolo unde regiunile aveau aceeaºi
religie, istorie ºi, într-o anumitã mãsurã, geografie. A crea mai întâi UE ºi Zona
Euro ºi apoi europeni este un proiect infinit mai dificil, în care interesele, nevoile
ºi prioritãþile foarte diferite ale Finlandei ºi Ungariei trebuie sã se armonizeze cu
cele ale Greciei ºi Portugaliei“46.

În loc de concluzii…

O cugetare a politologului Samuel Huntington credem cã redã sugestiv geo-
politica viitorului sub semnul motivului baroc fortuna labilis: „deºi multe lucruri
sunt probabile, nimic nu este inevitabil“47.
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