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La Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale „Ion I.C. Brãtianu“ al Aca-
demiei Române a apãrut, în 2015, volumul in-
titulat Günter Verheugen: Negotiating the
Enlargement of the European Union, lucrare
colectivã ce reuneºte un numãr consistent de
contribuþii scrise în limba englezã, editatã de
Melania-Gabriela Ciot. Este vorba, aºa cum se
aratã în Introducere (On EU Enlargement Ne-
gotiations and the Negotiator), despre dorinþa
de a marca un moment cu o semnificaþie aparte
în evoluþia complexei entitãþi care este Uniunea
Europeanã de astãzi: pe de o parte, trecerea a
zece ani de la valul de extindere care a adus în
Uniune zece state europene din fostul bloc co-
munist – aºa numitul val de extindere cu nu-
mãrul cinci – dar ºi de la încheierea negocie-
rilor de aderare pentru România, care – îm-
preunã cu Bulgaria – avea sã adere la UE în
2007; pe de altã parte, volumul este dedicat lui
Günter Verheugen – profesor universitar dar ºi
comisar european pentru Extindere (1999-
2004), apoi comisar pentru Întreprinderi ºi In-
dustrie (2004-2009), vicepreºedinte al Comi-
siei Europene (2004-2009) – a cãrui expertizã,
dublatã ºi fundamentatã de pregãtirea sa acade-
micã, s-a concretizat în ducerea cãtre un bun
sfârºit a dificilei întreprinderi de deschidere a
Uniunii Europene cãtre spaþiul statelor central
ºi est-europene. Ne sunt reamintite în Introdu-
cerea semnatã de Melania-Gabriela Ciot mo-
mente din anii ’90 în care abia erau definite
contururile deschiderii UE cãtre centrul ºi estul
european: Comisia Europeanã, în 1997-1998,
avea o strategie neclarã privind statele candi-
date din Europa Centralã; în 1999, când devine
publicã alcãtuirea noii comisii, sub conducerea
lui Romano Prodi, Günter Verheugen preia por-
tofoliul pentru Extindere, venind cu o „strate-
gie ofensivã“, dar ºi cu o metodologie privind
negocierile de aderare, pe fondul unei viziuni

mai ample de a face din extindere instrumentul
cel mai eficient de promovare a valorilor Uniu-
nii în întreaga Europã (p. 11), dar fãrã a lãsa
la o parte intensificarea integrãrii europene
(deepening/approfondissement) ºi cãutând
soluþii de tip win-win pentru toþi actorii impli-
caþi (pp. 12-13).

Astfel încât nu este de mirare cã, aºa cum
se aratã în Introducere, Verheugen poate fi con-
siderat pãrintele fondator al Noii Europe, cu
trimitere la expresia deja consacratã ce face re-
ferire la pãrinþii fondatori ai primelor Co-
munitãþi europene. La fel ca ºi dupã al doilea
rãzboi mondial, când Europa vesticã a resimþit
nevoia de a se organiza pentru a se reface ºi
dezvolta, dar mai cu seamã pentru a se ridica pe
poziþia unui actor credibil în ordinea interna-
þionalã bipolarã, ºi dupã cãderea Cortinei de
Fier, Europa se afla în situaþia de a se redefini
într-un nou context internaþional, marcat de
eºecul URSS ºi al spaþiului sãu satelit, dar ºi de
afirmarea superputerii SUA, ºi profilarea, la un
orizont de timp nu foarte îndepãrtat, ºi a altor
poli emergenþi de putere. Günter Verheugen a
avut un rol aparte în tot acest demers de redese-
nare a Uniunii Europene într-o ordine interna-
þionalã din ce în ce mai complexã, asumându-ºi
acel leadership de altminteri necesar în tot
acest proces.

În continuarea textului introductiv, alte douã
contribuþii sunt extrase din ceremonia acordãrii
lui Günter Verheugen a titlului de Doctor
Honoris Causa de cãtre Universitatea Babeº-
Bolyai din Cluj-Napoca – Encomium for
Günter Verheugen, semnat de Ioan Aurel Pop,
rector al Univesitãþii Babeº-Bolyai ºi Laudatio
– In Honorem Günter Verheugen, semnat de
Senatul aceleiaºi Universitãþi. Ambele contri-
buþii sunt un prilej de a vorbi despre omul, pro-
fesorul ºi europeanul Günter Verheugen, dar ºi
despre sprijinul acordat de acesta României în



în dificilul proces de intrare în „elita instituþio-
nalã continentalã“ (p. 17) sau despre extinderea
ºi transformarea Europei în deceniile de con-
strucþie europeanã din timpul ºi de dupã Rãz-
boiul Rece. Ca rãspuns, Günter Verheugen sem-
neazã o contribuþie cu titlul EU Enlargement –
Results and Challenges; cazul României, o þarã
care încã nu ºi-a clarificat încã relaþia cu pro-
priul trecut, oferã un exemplu concret ce mã-
soarã raportul dintre rezultate ºi provocãri în
procesul de transformare – prin extindere – a
UE. Pe de altã parte, Verheugen abordeazã ºi si-
tuaþia actualã din Uniunea Europeanã. Criza fi-
nanciarã ºi economicã globalã, integrarea euro-
peanã, principiul solidaritãþii, particularitãþile ºi
consecinþele diferitelor valuri de extindere (în-
cepând cu Regatul Unit, Danemarca ºi Irlanda,
în 1973 ºi pânã la România ºi Bulgaria, 2007),
dar ºi sensibila problematicã a accederii Ucrai-
nei sau Turciei sunt tot atâtea teme ce provoacã
dezbateri ºi aºteaptã decizii din partea liderilor
europeni.

În studiul Prospect Theory – an Alternative
Method for Analyzing the Accession Negociations
Decision, Melania-Gabriela Ciot pune în relief
valoarea abordãrii psihologice în analiza deci-
ziilor din sfera internaþionalã, cu accent pe teo-
ria prospectivã – care oferã predicþii ºi expli-
caþii þinând cont de influenþa mediului extern, a
unor evenimente psihologice ce pot fi relevante
pentru analiza unor situaþii sau procese. Tabloul
dominat de teoriile realiste ºi neorealiste, de
premisa actorului raþional, se vede astfel nuan-
þat prin aplicarea acestei noi abordãri în studiul
relaþiilor internaþionale.

Ciprian Goriþã semneazã studiul Imple-
menting Commitments made in Accession Ne-
gotiations with the European Union. An Over-
view of the Public-Private Partnership Market
in Romania, o analizã cu accent tehnic ce sur-
prinde aºa-numitele proiecte PPP în contextul
capitolelor din negocierile de aderare, ºi venind
înspre prezent, pune în relief un decalaj al Ro-
mâniei faþã de alte state ale UE, slaba dezvoltare
a pieþei proiectelor PPP în România, precum ºi
lipsa unei abordãri strategice în acest domeniu.

Studiul Enlargement – a Smart Power
Instrument for the EU, semnat de Noemi Luiza
Szabo, analizeazã diferitele valuri de extindere
europeanã din perspectiva extinderii „unei zone
de pace, stabilitate, prosperitate ºi democraþie“,
folosind instrumentul teoretic furnizat de con-
ceptul smart power, aºa cum a fost teoretizat de
Joseph S. Nye. Autoarea, în urma unei analize

nuanþate care þine cont, în procesul extinderii,
de poziþiile vechilor ºi noilor state, dar ºi de
contextul mai larg al crizei globale, concluzio-
neazã cã extinderea „rãmâne motorul din spa-
tele evoluþiei“ UE (p. 119).

Loredana-Nastasia Pop aratã, în The Fifth
Wave of Enlargement and the European In-
terdependencies, învãþãmintele ce pot fi re-
þinute, pentru viitoarele evoluþii ale UE, din
marele val de extindere cãtre statele din Europa
Centralã ºi de Est, precum ºi felul în care dupã
cãderea Cortinei de Fier Europa a experimentat
o reconfigurare a hãrþii interdependenþelor dintre
vestul Europei pe de o parte, ºi centrul ºi estul
Europei, pe de altã parte.

Dragoº Pãun, în studiul The Euro. Impli-
cations of the Enlargement of the Eurozone.
Impact in the Modern Economy Context su-
bliniazã rolul pe care euro îl are în extinderea ºi
integrarea economicã a spaþiului european, dar
ºi ca „accelerator“ al uniunii politice, precum ºi
condiþiile în care euro ar putea juca un rol in-
ternaþional, în raport mai cu seamã cu rolul ºi
importanþa dolarului SUA.

Daniela Czimbalmos se referã în studiulUS
Interests in the Agriculture Negotiations of the
5th Wave of Accession to the EU la relaþiile
dintre UE ºi SUA, doi dintre cei mai puternici
actori de pe scena internaþionalã, din perspec-
tiva aderãrii a 12 state central ºi est-europene la
Uniunea Europeanã. Autoarea prezintã aspec-
tele pozitive sau beneficiile, mai cu seamã pe
termen lung, pe care SUA le-a asociat cu ex-
tinderea rãsãriteanã a UE, fãrã a lãsa deoparte
faptul cã totuºi, în urma noii configuraþii re-
zultate, relaþiile dintre SUA ºi respectivele state
central ºi est-rãsãritene vor presupune anumite
modificãri/adaptãri.

Arthur Lakatos, în studiul Romania and the
„Western“ World. A Short Overview of Ro-
manian Foreing Politics in the Last Decades,
face o trecere în revistã a relaþiilor României cu
Occidentul, în timpul Rãzboiului Rece, în pe-
rioada 1989-2007, dar ºi cu o privire înspre po-
sibile scenarii pentru viitor, în care pentru Ro-
mânia, plasând discuþia la un nivel teoretic, ar
fi de discutat opþiunile atlanticã, respectiv euro-
peanã. Într-un astfel de scenariu ipotetic, Ro-
mânia, susþine autorul, ar rãmâne un stat euro-
atlantic, adicã interesant atât pentru UE cât ºi
pentru SUA.

În încheierea volumului, Cristian Diaco-
nescu subînscrie preocupãrile concretizate în
contribuþiile anterioare unei întrebãri ce nu este

112 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 2



Ruxandra Iordache

Iuliana-Simona Þuþuianu
Rolul amnistiei în managementul crizelor. Evoluþii post-westfalice, Bucureºti, Editura
ISPRI, 2015, 246 pp.

3 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 113

doar un exerciþiu de retoricã: How much
Europe Do We Need? În contextul unei lumi
globale, sunt aduse în discuþie o serie de ele-
mente semnficative pentru discuþia privind
substanþa UE: megavalul extinderii cãtre rã-
sãrit, relaþiile cu state foste republici sovietice,
conflictele îngheþate, dificultatea sau chiar im-
posibilitatea altor extinderi cãtre rãsãritul Eu-
ropei, criza economicã ºi financiarã, criza refu-
giaþilor, atacurile teroriste, dependenþa ener-
geticã a UE, dar ºi poziþia statelor mari din UE
– Germania, Franþa, Regatul Unit – care au o

pondere deosebitã în ce priveºte stabilirea rit-
mului integrãrii, reticenþele, rezervele sau entu-
ziasmul faþã de evoluþiile UE. Toate acestea
sunt provocãri reale ºi de mare anvergurã
pentru Uniune, iar dezbaterea pe care o suscitã
este departe de a se fi încheiat. Despre toate
acestea, cititorii pot regãsi în studiile prezen-
tului volum numeroase informaþii, detalii,
nuanþe, interpretãri, ce invitã la o reflecþie cu
atât mai utilã pentru publicul autohton cu cât
analizele sunt de cele mai multe ori conectate la
cazul concret al integrãrii României în UE.

Lucrarea de faþã abordeazã instituþia am-
nistiei (contemporane) din perspectiva rolului
pe care îl poate avea în managementul crizelor
ºi a situaþiilor post-conflict. Deºi un concept
controversat pentru cã ridicã probleme morale
de genul cã salveazã vieþi omeneºti în detri-
mentul înfãptuirii dreptãþii faþã de victimele
celor exoneraþi de rãspundere penalã, autoarea
îºi propune sã arate cum s-a reconfigurat am-
nistia din perspectiva evoluþiei crizelor contem-
porane ºi a perspectivelor lor de soluþionare.
Pentru aceasta, clarificã actualele paradoxuri ºi
limite privind definiþiile ºi realitãþile amnistiei,
efectueazã o analizã criticã a acestui instrument
extrem de complex, pentru ca în final sã contu-
reze un posibil model de reconfigurare a am-
nistiei în epoca modernã.

În demersul sãu ºtiinþific, autoarea anali-
zeazã amnistia atât din perspectivã naþionalã,
evidenþiind relevanþa acestei instituþii în asigu-
rarea pãcii ºi securitãþii statelor, dar ºi din per-
spectivã internaþionalã, în contextul orientãrii
vectorului politicii penale internaþionale spre
perfecþionarea modalitãþilor de rãspundere pe-
nalã în cazul comiterii crimelor împotriva uma-
nitãþii.

În încercarea de a contura un model de re-
configurare a amnistiei în epoca post-westfa-
licã, autoarea se concentreazã îndeosebi pe na-
tura schimbãrilor intervenite în relaþia dintre
amnistie ºi rãspundere penalã în ultimele patru
decenii ºi invalideazã amnistia în contextul

producerii unor crime grave de drept interna-
þional. Acest instrument juridic al dreptului in-
ternaþional poate reprezenta „o alternativã via-
bilã pentru contracararea violenþei endemice
contemporane“ (p. 10), sugereazã autoarea, re-
levând totodatã apelul la amnistie ca mecanism
care faciliteazã tranziþia cãtre democraþie, re-
concilierea societãþilor divizate, evitarea unui
conflict prelungit ºi negocierea acordurilor de
pace.Aºadar, aprobã amnistia în managementul
crizelor ca instrument eficient pentru instau-
rarea unei pãci pentru o perioadã limitatã de
timp în vederea salvãrii de vieþi omeneºti ºi nu
ca toleranþã faþã de impunitate, de a-i absolvi de
rãspundere pe cei responsabili de sãvârºirea
crimelor internaþionale. Astfel cã, în cazul în-
cãlcãrii grave a drepturilor omului (crime îm-
potriva umanitãþii, genocid, crime de rãzboi,
alte încãlcãri grave ale drepturilor omului) ple-
deazã pentru obligativitatea urmãririi penale ºi
necesitatea intervenþiei tribunalelor penale in-
ternaþionale. Pentru realizarea acestui dezi-
derat, autoarea cerceteazã legitimitatea amnis-
tiei prin prisma exemplelor de bunã practicã
extrase din studiile de caz.

Partea introductivã a cãrþii, Instituþia am-
nistiei: O alegere între pace ºi justiþie? vor-
beºte despre amnistie ca exerciþiu al suverani-
tãþii naþionale, „o manifestare a puterii suve-
rane a statului de a acorda clemenþã“ (p. 30) ºi
instrument de realizare a pãcii ºi aratã totodatã
cã dreptul penal internaþional are puterea de a



invalida acele amnistii menite sã exonereze de
rãspundere persoanele care poartã principala
responsabilitate pentru sãvârºirea crimelor îm-
potriva umanitãþii ºi pãcii.

Cea de-a doua secþiune este una teoreticã,
care cuprinde evoluþia istoricã a amnistiei ºi
controversele asociate acesteia în dreptul inter-
naþional, din perspectiva îngrãdirii suveranitãþii
naþionale. Autoarea aratã cã amnistia acordatã
de state, ca mijloc de încetare a rãzboiului, se
practicã începând cu încheierea Tratatului de la
Pace de la Westfalia (1648) fiind extinsã ulte-
rior pentru a acoperi ºi conflictele interne, dar
în timp a cãpãtat diverse forme ºi a intrat în
contradicþie cu prevederile dreptului internaþional
ºi cu poziþia organizaþiilor politice ºi juridice
internaþionale care garantau respectarea drep-
turilor omului la nivelul comunitãþii globale. În
special Organizaþia Naþiunilor Unite are o po-
ziþie restrictivã asupra aplicãrii acestei mãsuri
ºi considerã cã aceasta favorizeazã un climat al
impunitãþii ºi afecteazã statul de drept.

Legat de controversele existente asupra
acordãrii amnistiei, autoarea centralizeazã ar-
gumentele pro ºi contra acestui instrument. Ca
argumente pro reþinem cã amnistia promoveazã
pacea ºi reconcilierea, oferã premisele unui
acord de pace, convinge combatanþii sã îºi de-
punã armele, sprijinã tranziþia cãtre democraþie,
reduce tensiunile interne, aderã la tradiþiile cul-
turale sau religioase, conduce la economie de
costuri; iar ca argumente contra, reþinem cã am-
nistia conduce la impunitate, obstrucþioneazã
instituirea statului de drept, slãbeºte noua orga-
nizare politicã, încalcã drepturile victimelor,
încurajeazã viitorii infractori, nu asigurã vinde-
carea rãnilor sociale, produce efecte negative
asupra justiþiei.

Principala secþiune a lucrãrii, Locul ºi rolul
amnistiei în prevenirea conflictelor ºi manage-
mentul crizelor post-westfalice, este alcãtuitã
din studii de caz selectate pe criteriile rele-
vanþei ºi al reprezentativitãþii geografice, care,
prin raportare la dilema pace-justiþie, eviden-
þiazã caracteristicile ºi tendinþele actuale ale
amnistiei. Autoarea realizeazã o analizã com-
parativã între procesele de tranziþie din anii ’80
pânã în prezent din anumite regiuni ale lumii
precum: America Latinã (Chile, Argentina,
Uruguay, Guatemala, El Salvador), Europa
(Turcia, Grecia, Spania, republicile fostei Iu-
goslavii, Regatul Unit al Marii Britanii ºi al Ir-
landei de Nord), Africa (Africa de Sud, Ru-
anda, Uganda, Sierra Leone) ºi Asia (Indo-

nezia, Timorul de Est ºi Cambodgia), arãtând
diferenþele dintre procesele naþionale de tran-
ziþie post-conflict sau de tranziþie politicã de-
mocraticã din fiecare þarã. Aceastã cazuisticã
relevã faptul cã toate procese de tranziþie au
avut o caracteristicã comunã, anume moºte-
nirea abuzurilor asupra drepturilor omului,
ceea ce a fãcut ca nevoia de justiþie sã devinã
primordialã, dar înfãptuirea dreptãþii dificilã.
Potrivit cazuisticii prezentate de autoare se des-
prinde concluzia cã mecanismul amnistiei a
predominat în Africa ºi America Latinã unde a
fost folosit ca mijloc de descurajare a folosirii
armelor, producând o predare negociatã a pu-
terii prin promisiunea amnistierii. În schimb,
tranziþiile din statele Europei de Est ºi ale fostei
Uniuni Sovietice, au fost caracterizate atât de
legi ale amnistiei, dar ºi de procese politice în
instanþã ºi legi ale lustraþiei. Aceste studii de
caz selectate de autoare reliefeazã pe de o parte
deosebirile de abordare ºi implementare a am-
nistiei la nivel geografic, iar pe de altã parte
evoluþiile pozitive înregistrate în materia drep-
tului penal internaþional, care au revoluþionat,
practic, instituþia amnistiei; ºi nu în ultimul
rând demonstreazã cã amnistiile acordate nu
fac imposibilã concretizarea rãspunderii penale.

Autoarea analizeazã apoi dihotomia „era
responsabilitãþii“ (în care predominã recursul la
mecanismele justiþiei penale internaþionale)
versus „era amnistiilor“ (în când statele suve-
rane uzeazã de acest instrument) pentru a arãta
care ar putea fi evoluþia amnistiei pe viitor. Din
datele ºi informaþiile pe care le aduce autoarea,
reiese continuitatea recursului la amnistiile de
jure ºi de facto în era responsabilitãþii. „Amnis-
tia nu trebuie consideratã un afront la adresa
justiþiei penale în era responsabilitãþii, dupã
cum nici era responsabilitãþii drept apusul erei
amnistiei. O combinaþie a celor douã dimen-
siuni poate aduce schimbãri pozitive în dome-
niul drepturilor omului ºi pentru instaurarea de-
mocraþiei“ (p. 173). Ca o concluzie, în prezent,
amnistiile nu sunt aprobate, dar nici interzise de
dreptul internaþional (cu excepþia cazurilor în
care persoanele se fac vinovate de genocid sau
crime împotriva umanitãþii), ci acesta stabileºte
limite cu privire la domeniul lor de aplicare.

Ultima parte a cãrþii, Reconfigurarea am-
nistiei prin prisma evoluþiei crizelor contem-
porane ºi a perspectivelor lor de soluþionare
surprinde modul în care instituþia amnistiei
poate fi modelatã în acord cu realitãþile ºi evo-
luþiile mediului de securitate actual, evidenþiind
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beneficiile amnistiei în cazul prevenirii conflic-
telor ºi managementului crizelor. În acest sens,
autoarea evalueazã rolul amnistiei în manage-
mentul crizelor care au avut loc în anul 2015.
Referitor la criza din Ucraina, aceasta considerã
cã amnistia ar putea fi necesarã, însã urmãrirea
penalã pentru sãvârºirea crimelor internaþionale
este puþin probabilã, iar în cazul crizelor din Siria,
Irak, Libia unde atrocitãþile comise de Statul Is-
lamic includ genocidul, o amnistie acordatã co-
mandanþilor ISIS este inacceptabilã, în schimb
soldaþii strãini care luptã pentru ISIS ar putea
beneficia de amnistie cu condiþia sã renunþe la
loialitãþile lor ºi, în plus, preºedintele Siriei,
Bashar al-Assad ar putea fi ofertat cu amnistia
condiþionatã pentru a pleca de la putere.

Volumul oferã un cadru original de analizã
asupra folosirii legitime a amnistiei ºi dile-
melor asociate acesteia ºi, aºa cum sugereazã
autoarea, „nu este doar o pledoarie pentru arta
de înfãptuire a justiþiei, ci mai ales pentru arta
de a echilibra nevoile justiþiei cu realitãþile po-
litice ºi sociale în anumite contexte particulare“
(p. 203). Lucrarea reprezintã un ghid pentru de-
cidenþii politici, experþii ºi practicienii din do-
meniul managementului crizelor.

Ca o concluzie, apelul la amnistie trebuie
sã se facã dupã o analizã profundã asupra fiecã-
rui caz particular în parte ºi cu evaluarea con-
textului politic ºi a intereselor pãrþilor im-
plicate, astfel încât sã reflecte corelarea ele-
mentelor de indulgenþã cu rãspunderea penalã.

Volumul reuneºte 16 din cele peste 60 de
lucrãri prezentate în cadrul Conferinþei Cre-
dinþa în epoca secularizãrii care a avut loc între
22-23 noiembrie 2013 în organizarea Facultãþii
de Teologie Romano-Catolicã a Universitãþii
din Bucureºti în colaborare cu The Council for
Research in Values and Philosophy, Catholic
University of America, Washington D.C. Mani-
festarea a fãcut parte din seria de conferinþe
Disfunctions between Church and People des-
fãºurate în cadrul unui proiect mai amplu de
cercetare – Cultural Heritage and Contemporary
Change: Philosophical Foundations for Social
Life – avându-i ca iniþiatori pe Charles Taylor,
José Casanova ºi George F. McLean. O altã
parte a lucrãrilor au fost publicate în volumul
Faith and Secularization – A Romanian Nara-
tive, al IX-lea din Romanian Philosophical
Studies ºi al VII-lea din Christian Philosophical
Studies, volum apãrut la Washington în 2014
sub coordonarea Pr. Prof. dr. Wilhelm Dancã ºi
recenzat în paginile acestei reviste. Lucrãrile
selectate în volumul de faþã ºi datorate unor
profesori universitari, cercetãtori ºi cercetãtori
postdoctorali, funcþionari publici superiori în
instituþii de profil ºi profesori din învãþãmântul

liceal care îºi desfãºoarã activitatea sau stu-
diazã în România, Italia, Spania, Rusia, Egipt,
India, Ucraina, Franþa, graviteazã în jurul abor-
dãrilor filosofice ºi teologice ale secularizãrii.

Studiul cu care se deschide volumul, cel al
Gabrielei Blebea Nicolae, cuprinde o abordare
originalã a istoricitãþii temelor care definesc
secularismul, începând cu secolul al XVI-lea,
secolul în care Bodin discuta în lucrarea Col-
loquium heptaplomeres de rerum sublimium
arcanis abditis natura adevãrului ºi îndemna la
toleranþã religioasã ºi trecând, prin secolul al
XVII-lea, la Spinoza care susþinea gândirea ca
bazã a credinþei ºi a calitãþii de cetãþean ºi de-
partaja libertatea interioarã de libertatea exte-
rioarã (cea „supravegheatã de stat“) în încer-
carea de a reflecta complexitatea raportului
dintre ele în configurarea libertãþii individuale,
într-o dialecticã a înþelegerii religioase ºi poli-
tice a binelui ºi dreptãþii. În afara registrului fi-
losofic al modernitãþii, într-un registru care
pune secularismul în termenii „crizei“, el apare
ca nefiind „o catastrofã“. Într-un al treilea re-
gistru, cel al rupturii dintre transcendenþã ºi
imanenþã („piatra de temelie a «metafizicii au-
tonomiei»), funcþie de care se legitimeazã regi-



murile democratice, secularismul apare ca ne-
putându-se lipsi de transcendenþã, în expresia
lui Marcel Gauchet o transcendenþã proprie de-
mocraþiei, „o auto-transcendenþã fãrã exterio-
ritate metafizicã ºi fãrã puteri supranaturale“.

Consacrat profilului religios al credinþei
creºtine într-o societate secularizatã în mod ra-
dical, o „lume aparent contradictorie ºi insigni-
fiantã din punct de vedere religios“, în care
paradigmele s-au schimbat ºi în care au emers
noi modele de culturã, credinþã ºi eticã, studiul
lui Ionuþ Chelariu (drd., Facultatea de Filosofie
a Universitãþii Pontificale „S.Anselmo“, Roma)
identificã cauzele filosofice ale „anonimatului“
sau ale „obscuritãþii religioase actuale“ – ale
„areligiozitãþii“ ce „riscã sã devinã structura
ontologicã a conºtiinþei creºtinului occidental“
– în concepþiile lui Marx, Freud ºi Nietzsche.
Autorul pledeazã pentru „dialogul onest cu cei-
lalþi“, pentru un „raport de încredere ºi cola-
borare“ al creºtinilor cu lumea secularizatã,
pentru experienþa personalã – în manierã pasca-
lianã – a consensului ºi a propriului crez care
conduce la depãºirea „areligiozitãþii“, la con-
diþia ce „riscã sã devinã structura ontologicã a
conºtiinþei creºtinului occidental“ ºi la o „de-
cizie de credinþã asumatã responsabil în împli-
nirea transparenþei conºtiinþei creºtine“ (p. 29).

Manifestarea credinþei într-un timp în care
Biserica nu mai este perceputã ca trup mistic al
lui Cristos, ci exclusiv ca o instituþie, soterio-
logia este diluatã în multitudinea de scopuri so-
ciale, creºtinismul a devenit „o preocupare mai
mult sau mai puþin superficialã, fãrã miza eter-
nitãþii ºi a unicitãþii sufletului“ (p. 34) – adicã
timpul societãþii liberale, al dezvoltãrii trans-
naþionale a pieþelor, al dezvoltãrii personale, al
unei societãþi dezinteresate de problemele ce-
tãþii ºi de orice fundament ultim pe care ar putea
sã se întemeieze principiile ºi argumentarea so-
lidaritãþii ºi a identitãþilor colective – este ana-
lizatã de Ionuþ Mihai Popescu (Departamentul
Oradea al Facultãþii de Teologie Greco-Cato-
licã a Universitãþii Babeº-Bolyai) într-o per-
spectivã optimistã. Argumentul sãu este cel al
adaptãrii formelor de manifestare a credinþei la
capilaritatea relaþiilor sociale astfel încât legã-
turile „lumeºti“ (vecinii, preferinþele politice,
sportive, muzicale sau de orice alt gen) care in-
fluenþeazã hotãrâtor cotidianul sã nu constituie
o îndepãrtare de Cristos, „ci câmpul de mani-
festare a libertãþii creºtinului, o provocare pentru
el ºi pentru Bisericã de a face, din legãturile ge-
nerate de opþiunile secundare, reþeaua densã de

valori care sã permitã bucuria ºi speranþa într-un
alt registru decât violenþa ºi consumismul“
(p. 49).

Un tip de raportare specificã la secularis-
mul contemporan, anume negându-i legitimi-
tatea ºi considerându-l o invenþie modernã, ne-
gând existenþa unei dualitãþi sacru/secular în
societate, ca ºi a unor spaþii, timpuri sau acti-
vitãþi seculare, este analizat de dr. Constantin
Ghioancã (Universitatea de Vest din Timiºoara,
Biserica Creºtinã Baptistã „Adonai“ Bucureºti)
la nivelul Bisericii Emergente, o miºcare ecle-
ziologicã dezvoltatã îndeosebi în Marea Bri-
tanie, SUA ºi Australia la sfârºitul secolului
al XX-lea ºi începutul secolului al XXI-lea. Cu-
prinzând o gamã largã de orientãri doctrinare ºi
practici bisericeºti ºi având un caracter teologic
ºi organizaþional destul de „fluid“ (inclusiv
online) – în general biserici „în miºcare“, „mu-
late pe culturã“, pe ce „vine la suprafaþã ºi este
nou, formându-se continuu“, biserici ce mili-
teazã pentru forme noi, pentru explorarea închi-
nãrii, misiunii ºi comunitãþii în diversitatea
contextelor contemporane –, Biserica Emer-
gentã are drept categorii de membri: relevanþii
(conservatori din punct de vedere teologic, dar
interesaþi de modernizarea stilurilor de în-
chinare, predicare ºi conducere bisericeascã),
reconstrucþioniºtii (din mediu evanghelic, pro-
pun biserici mai puþin formale, precum biseri-
cile din case) ºi revizioniºtii (liberali din punct
de vedere teologic, contestã anumite doctrine
evanghelice de bazã: autoritatea Sfintei Scripturi,
doctrinele despre iad, pãcat, mântuire). „Pentru
miºcarea emergentã nu secularismul în sine, ci
discuþiile asociate cu acesta constituie «punctul
de pornire pentru a regândi adevãratul scop al
Bisericii»..., „rãscumpãrarea sacralitãþii prin
«evanghelizarea postmodernã» fãcutã de insiders,
adicã cei ce considerã cã tot ce gãsim în socie-
tate «poate fi închinat Domnului»“ (p. 57, 59).

Într-o lucrare cuprinzãtoare, focalizatã
asupra discursului academic ºi politic al unor
intelectuali români care într-un mod lipsit de
onestitate se declarã creºtini ºi includ în ideo-
logia lor concepte ºi valori creºtine, Îl trans-
formã pe Dumnezeu într-un subiect oarecare de
analizã ºi Îi folosesc Numele pentru a avea
succes electoral – „oportuniºtii cerului“ care
manifestã un creºtinism fãrã Cristos –, au-
toarea, Rodica Pop (doctor în filosofie, con-
silier superior la Direcþia Judeþeanã pentru Cul-
turã Iaºi), reliefeazã maniera în care statul se-
cular îºi impune propria moralã, schimbând sem-
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nificaþia valorilor universale, ºi modul în care
Biserica Ortodoxã se implicã în rezolvarea
crizei lumii, pornind de la probleme esenþiale
precum fiinþa umanã, comuniunea ºi pãcatul.

Pornind de la semnificaþiile pe care Charles
Taylor le dã secularizãrii – circumscrierea cre-
dinþei în sfera individualitãþii, o practicã reli-
gioasã lipsitã de vitalitate ºi posibilitatea asu-
mãrii sau respingerii unei credinþe religioase –
Liviu Ciuraru identificã „cauzele acestei de-
viaþii intelectuale în schimbãrile conceptuale
din interiorul grupurilor elitiste ºi în hermeneu-
tica reformei protestante“ care au generat „o vi-
ziune antropocentricã a ordinii morale bazatã
pe disciplinã ºi beneficiu reciproc“ (p. 85). În
lumea modernã ºi contemporanã „dezvrãjitã“,
în care sinele dezintegrat (porous self) evadeazã
din aria socialã – în care „vectorii spirituali ac-
þionau asupra existenþei doar la nivelul corpului
social“, în care acþionau anumite „izvoare sacre
exterioare, la care persoanele aveau acces prin
medierea unui ministru abilitat“ (p. 86, 87) –
pentru a intra în cea a interioritãþii, când „reli-
giosul devine diseminat“ ºi „începe sã creascã
valoarea propriilor realizãri în spaþiul familial,
politic ºi profesional“, are loc „transformarea
sinelui“, transformarea imaginarului social (în
dimensiunea economicã a standardului bu-
nãstãrii, în cea a sferei publice ºi a suveranitãþii
populare), „devierea intelectualã“ a deismului
providenþialist, „relativismul etic ºi eclipsa po-
liticii“, toate determinând „impunerea subiecti-
vitãþii în detrimentul construcþiei unei colecti-
vitãþi autentice de egali“ ºi dispariþia sentimen-
tului de apartenenþã la o structurã religioasã.

Dezvoltarea temei sublime a „iubirii foarte
aproapelui“, a sensului creºtin al experienþei iu-
birii care implicã o întreitã dimensiune misticã,
esteticã ºi eticã este realizatã de Lorena Stuparu
(dr., cercetãtor la Institutul de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale al Academiei Române)
pornind de la înþelegerea credinþei ca experienþã
religioasã, ca rãspuns uman la graþia divinã, ca
recunoaºtere a sacrificiului Mântuitorului. Înte-
meind definirea experienþei religioase în Ocea-
nografia lui Mircea Eliade, „canonul“ expe-
rienþialiºtilor români din anii ’30 – ca „pre-
zenþã“ în care experienþa individualã îndepli-
neºte condiþiile autenticitãþii ºi angajãrii inte-
grale, ca „trãire“ care presupune identificarea ºi
distanþarea de obiectul experienþei –, autoarea
exemplificã experienþa creºtinã, actele de cre-

dinþã intelectuale ºi afective integrale împlinite
în mod ritual, în credinþa în Sfânta Treime ºi în
existenþa umanã, concretã a Fiului lui Dumnezeu,
în experienþa Lui istoricã, în modelul exemplar
care face accesibilã divinitatea lui Isus; în bu-
curia întâlnirii ºi bucuria naºterii – epifanii ale
iubirii – celor douã femei „ale cãror cuvinte
sunt purtate de la una la alta ºi transmise pânã
acum prin harul Duhului Sfânt“, Maica Dom-
nului ºi veriºoara sa Elisabeta, mama Sfântului
Ioan Botezãtorul; în Botezul Domnului la care
sunt prezenþi deopotrivã Duhul Sfânt ºi Dum-
nezeu ºi la care Sfântul Ioan Botezãtorul insti-
tuie sensul încãrcat de iubire ºi de devotament
al jertfei cristice, al „Mielului lui Dumnezeu
care ia asupra Sa pãcatele lumii“. Cu o deose-
bitã subtilitate este relevat raportul dintre obiec-
tul sacru, care se adreseazã sufletului, ºi obiectul
estetic, care se adreseazã simþurilor, dar ºi a
condiþiilor în care religia se adreseazã simþu-
rilor ºi estetica sufletului – „Dumnezeu se
simte bine în orice operã de artã, oglindã a sla-
vei sale“ (Evdokinov) (p. 98), iar opera de artã
se adreseazã simþurilor pentru a le spiritualiza
–, asemãnarea izbitoare între experienþa este-
ticã ºi experienþa religioasã constând în faptul
cã amândouã sunt într-o atitudine de contem-
plaþie faþã de obiectul lor. Autoarea trateazã în
acelaºi registru subtil ºi expresiv diferenþele
dintre cele douã tipuri de experienþe ºi de rapor-
tare la iubire ca la „instrumentul mistic de cu-
noaºtere“ ºi de contemplaþie activ-creatoare,
„iubirea ca exerciþiu de hermeneuticã încrezã-
toare“, iubirea misticã, „iubirea ca îndumnezeire“.

Lucrãrile pãrþii a doua a volumului – „Ex-
perimentul McCandless (1992) ºi paradoxul re-
ligiei naturale la J. J. Rousseau“ al lui Nicolae
Drãguºin (doctor în filosofie, cercetãtor postdoc-
toral al Universitãþii din Bucureºti), „Mutaþii
ale conceptualizãrii credinþei creºtine oglindite
în imaginarul artistic al scriitorilor români (de
la tradiþionalism la postmodernism)“ semnatã
de Daniela Varvara (ªcoala gimnazialã „Gheor-
ghe Lazãr“, Corbu, Constanþa), „The Sacred
and the Secular Are Compatible in the Global
World: The Perspective of Three World Re-
ligions with Some Constructive Suggestions“
prezentatã de Saral Jhingran (India), „Feuerbach,
Xenophanes and the too human God“ de David
Torrijos-Castrillejo (Universitatea Eclesiástica
San Dámaso, Madrid), „The Sacred and the Po-
litical: spiritual revolution by means of politics“
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datoratã lui Alexander Sautkin (Murmansk
State Humanities University, Rusia), „Roscelin
of Compiegne between Transcendentalism and
Nominalism“ al lui MohamedAhmed Suleiman
(Beni Suef University, Egipt), Analiza herme-
neuticã a simbolismului religios în lucrarea po-
lemicã Trenos (1610) a lui Meletius Smotrytskiy,
redactatã în ucraineanã de V. V. Scepanski
(Universitatea Naþionalã „Ostroh Academia“,
Ostroh, Ucraina), „Free Preaching as a Post-
Denominational Phenomenon in Victorian Li-
terature. The Post-Religious Profile of the Vic-
torian Age“ semnatã de Ioana Zirra (Lector la

Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Strãine), „La mission à «l’âge
séculier»“ a Pr. Daniel Blaj, doctor în teologie
catolicã la Universitatea Strasbourg, Maître de
Conférences la Centrul Teologic Meylan-
Grenoble) – ale cãror teze nu au fost enunþate
aici din lipsã de spaþiu, marcheazã din perspec-
tive diferite ºi printr-o multitudine de aspecte
concrete fenomenul secularizãrii ºi pe cel al
evoluþiei consacrate ºi înnoite a credinþei ºi
constituie fiecare în parte o excelentã sursã de
documentare pentru publicul specializat ºi, deo-
potrivã, pentru publicul larg.


