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Abstract. The study In (Con)Text Eurotaoism reloads, nuances and
comments the essentializing notes, ideas and writings offered for
publication in the Encyclopedia of International Relations (a fundamental
project of the Institute of Political Sciences and International Relations
„Ion I. C. Bratianu“ of the Romanian Academy, Bucharest). The direct stake
of this initiative lies in researching the sense-transporting endeavor which
guides and facilitates the translation of a conceptual alloy already soldered
into the domain of political philosophy, inside the specific network of
modes which ensure its functioning a as a clearly defined concept inside
the wider area of international relations. If one could perchance quantify
a generous file of opinions pertaining to an analysis of Peter Sloterdijk’s
work about Eurotaoismus, Contributions to a critique of political kinetics,
the present study will limit itself to using the already-mentioned work as a
foundation/launching pad for a „started discussion“. In this sense one can
valuate the exact formulations and personal conditions through which
Eurotaoismus links it to actual, major interest themes.
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Prezentul studiu reia, nuanþeazã ºi comenteazã notele, ideile ºi însemnãrile
esenþiale propuse spre publicare în Enciclopedia Relaþiilor Internaþionale (proiect
fundamental al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C.
Brãtianu“ al Academiei Române, Bucureºti). Miza directã a iniþiativei constã în
cercetarea demersului transportator de sens care ghideazã ºi faciliteazã translatarea
unui aliaj conceptual bine sudat de pe terenul filosofiei politice în reþeaua speci-
ficã a modalitãþilor care asigurã funcþionarea acestuia, ca un concept clar definit,
în arealul relaþiilor internaþionale. Trebuie menþionate însã câteva elemente parti-
culare (demne de semnalat) încã din start: conceptul discutat nu îºi pierde valen-
þele, conþinutul ºi semnificaþiile filosofice, prin transparentizare ºi autoreglare
semanticã, ca ºi prin vehicularea dinamicã de sens, ci permite sã fie depistat/ghicit
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ºi plasat în contexte adecvate; dacã se poate cuantifica un dosar generos al opi-
niilor referitoare la importanþa ºi valoarea lucrãrii lui Peter Sloterdijk intitulatã
Eurotaoism. Contribuþii la o criticã a cineticii politice, studiul de faþã se va limita
doar la a utiliza opera indicatã ca suport/rampã de re-lansare a „discuþiei iscate“;
se valorificã, în acest sens, tocmai formula ºi condiþiile proprii prin care Eurota-
oism-ul se racordeazã la temele actuale, de real interes; subcapitolul individualizat,
dedicat valaho-europeanului Cioran, demonstreazã existenþa conceptului ºi defi-
neºte statutul filosofului martor al evenimentului.
Considerat comentariu avizat, adresat zonelor ideatic-problematice cu scopul

de a clarifica „mersul actual al lumii“, Eurotaoism-ul îºi depãºeºte intenþia ºi
calitatea primã – constând în a atrage atenþia asupra relaþiilor cu Asia, în a oferi
soluþii pertinente la importurile asiatice (fãrã a le eluda), în a lansa noi criterii de
gândire criticã – ºi devine concept, asumat ºi teoretizat de filosoful german Peter
Sloterdijk1. Sensul termenului compus este acela de criticã alternativã atât a
modernitãþii, cât ºi a „mobilitãþii planetare ca falsã revoluþie permanentã“2.
Constituit din „oligoelemente“ (via Nietzsche, Heidegger, Bloch, Cioran ºi Lao

Zi) ºi subsumat procesului de asianizare, Eurotaoism-ul filtreazã ºi decanteazã
noi formule de reprezentare, incluse unei renaºteri clamate de semnele negative
ale timpului. Acestea sunt identificate atât în blocajele consolãrii, automulþumirii
sau autoînþelegerii competente din era postcreºtinã, în reacþia scepticilor faþã de
nou, care întrevãd în modernitate un mod epuizat, incapabil de a produce contra-
forþe, cât ºi în secularismul luminat (cu dublu angajament faþã de autodeterminare
ºi faþã de tehnologie), ca expresie a atitudinii de „delãsare globalã“3.
În logica renaºterilor, Eurotaoism-ul este conceptul care admite sã fie dedus din

reflexul unei asiomanii, considerate drept mecanism de supravieþuire care ape-
leazã la o antichitate improprie, pe care o etaleazã în ipostaza de model, printr-o
familiaritate indusã, marcatã de improbabilitãþi ºi de „fascinante stranietãþi“.
Integrat schemelor de renaºtere, Eurotaoism-ul poate fi acceptat ca termen-parte
al unui registru ghidat de „schimbarea ontologicã de semn“4.
Termenul survine pe terenul precar al unei culturi a panicii, a nihilismelor

reafirmate ºi a detensionãrilor subiectului, în momentul regândirii cineticii ºi a
mobilizãrii, definind prin renaºtere plasarea în prezent a culturilor vechi, sub un
semn nou ºi prin culturã alternativã, varianta oferitã ca remediu repercusiunilor
inevitabile ºi insuportabile, derivate din crizele generate de insatisfacþie.
Deferind opþiunii de utilizare a conceptului hibrid de Eurotaoism o triplã accep-

þiune de start, Sloterdijk (chiar dacã iniþial nu ezitã sã conteste conceptul, pentru
ca apoi sã-l susþinã) traseazã direcþii de aplicare ºi de vehiculare ale acestuia,
estimând cã modul sãu de funcþionare nu este manifest, ci este marcat de abilitatea
de a se insera în contexte.
Aºadar, termen polisemantic, Eurotaoismul presupune, deopotrivã, un anumit

grad de informaþie teoreticã ºi o capacitate asociativã pragmaticã, fiind considerat
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atât o „formulare involuntarã“, cât ºi un concept în care sunt combinate sensuri/
semnificaþii ºi elemente îndepãrtate unele de altele (Euro + Tao), sau reprezintã
o „ºansã ratatã“ tocmai pentru cã teoretizeazã „lucruri esenþiale despre jocul po-
laritãþilor“, cu referire explicitã la „procese care ne privesc“5.

Ghicindu-l pe Cioran în ecuaþia
Eurotaoism-ului: statutul de martor

Existã în structura combinatorie a conceptului de Eurotaoism, încãrcat de sens
moderat, acceptabil ºi lipsit de excese manifeste în text, câteva trimiteri explicite
la Emil Cioran ºi o deschidere, un pseudo preambul, apreciat ca motto al ultimului
subcapitol – „Pentru o ontologie a lui a-mai-fi-încã“ – care conþine urmãtorul pasaj
din „De l’inconvénient d`être né“: „N-aº rezista sã stau în paradis nici mãcar un
«sezon», ba nici mãcar o zi. Cum sã explic atunci nostalgia pe care o am faþã de
el? Nu o explic, ea sãlãºluieºte în mine de totdeauna, a existat dinainte ca eu sã
fiu“ (Sloterdijk, 2004: 154).
Modalitãþile lui Sloterdijk de a se raporta la euro (parizianul) Cioran pot fi

arondate unui dublu registru, cu menþiunea necesarã potrivit cãreia ambele pro-
cedee sugereazã afirmarea ºi rezolvarea unei ecuaþii de sudurã a lui Euro + Tao,
decretând, în fapt, ca unic parcurs rãmas deschis, calea misticã.

Invocarea ºi atragerea în discuþie
a lui Cioran, ca martor/probatoriu direct

Modalitatea implicãrii lui Cioran este aplicatã sloterdijkian printr-o dublã
evidenþã la pãtrat: Cioran este martorul unei sensibilitãþi marcate, deopotrivã, de
metafizicã ºi cinism, având centrul de greutate plasat în efemer, care semnificã
aventura unei cãderi în timp, în direcþia de epuizare a afectului imobilistic, ºi
care sugereazã contactul direct cu „fiinþa gânditã ca verb“ ºi cu „subiectul perce-
put ca activitate“ (Sloterdijk, 2004: 62).
Deloc întâmplãtor, mãrturia lui Cioran este aºezatã de Sloterdijk în relaþie

directã cu experienþa traumaticã a primei ieºiri a lui Gautama din palatul tatãlui sãu,
reificând refuzul imaginii funeste – a vedea sub proprii ochi chipul bolnavului,
al cerºetorului ºi al mortului.
Un al doilea pasaj reorienteazã drama existenþialã – „neajunsul de a te fi nãscut“

– spre actul contaminant, concretizat prin procedeul solidar de a implica pasajul
mediant (Lao Zi ºi acceptarea spaþiului amplasat dincolo de riscurile devenirii ºi
de seninãtatea suveranã a lumii de afarã, cea din urmã echivalatã celei dinlãuntru)
într-o relaþie cu martorul-prezent-ideatic. Este un angajament ºi o coparticipare
la efortul de reparaþie al lumii (prin contraforþa eºecului de sorginte heideggerianã,
substitut al efectului de detensionare), care instaureazã, de fapt, o stare particularã
ai cãrei „elocvenþi martori“ sunt Cioran ºi Beckett (Sloterdijk, 2004: 89).
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Ambient – conductor de sens. Martor indirect

Demarând de la mottoul enunþat, Sloterdijk apeleazã la Cioran pentru a oferi
un plus-sens zonei evenimentului, ºi stabileºte cã, sub presiunea automobilitãþii,
se articuleazã ideatic o dinamicã autopotenþatoare, aparþinând subiecþilor cinetici
angrenaþi pe ruta deschisã dintre/între putere ºi puþintã; fiinþarea actualã se reac-
tiveazã dinspre bornele aºteptãrii ºi ale degradãrii realitãþii, sub incidenþa unei de-
veniri amânate.
Sloterdijk anunþa, intenþionat, încã din premisele lucrãrii, tehnica de proiecþie

manifest-concentratã a conceptului ºi invita lectorul sã ghiceascã funcþia ºi
(con)textul în care acesta va fi plasat ºi utilizat. Conformându-ne unei astfel de
grile/indicaþii de lecturã, se poate ghici (la sugestiile lui Sloterdijk din You Must
Change Your Life. On Anthropotechnics) ºi preciza, de asemenea, rolul ºi locul
lui Emil Cioran în conjunctura creatã de sensul cu care opereazã Eurotaoism-ul.
Argumentul pe care îl lanseazã Sloterdijk susþine cã Eurotaoism-ul poate fi

integrat unei anumite stãri nietzescheene, aproximate în perimetrul unei practici
cinice ºi a unei estimãri juste a tensiunii de diagnosticare ºi înregistrare a simpto-
matologiei cãderii, prin conturarea filosofiei resentimentului pur6.
Dar, mai mult decât atât, Cioran poate fi invocat ca martor al conceptului tocmai

prin inedita abordare de stabilire a contactului cu pragul deschis ºi totuºi blocant
practic al „inexistenþialismului asiatic“ (imposibilitatea europeanului de a renunþa
la arsenalul de vanitas pentru a urma budismul, act care ar implica abandonarea
postulatului realitãþii ºi al lui Dumnezeu), fãrã obligativitatea de a subscrie sau
de a se înscrie efectiv ontologiei budiste7.
Adept, deopotrivã, al actului de detestare al realitãþii lumii, dar ºi beneficiar

al profitului ideatic rezultat în urma unei stãri astfel generate filosofic, Cioran
acceptã situaþia creatã ºi se racordeazã la modul absolut sofist de „realitate a
realitãþii“.
Se percepe, în arondarea ipostazei demartor al conceptului (Cioran – prezenþã,

de altfel, constantã în politica de traducere ºi publicare a autorilor români în China)
ºi a statutului de etalon al momentului (Nietzsche), o anumitã predispoziþie slo-
terdijk-ianã pentru demersul de recunoaºtere a semnelor care coabiteazã în spaþiul
orizontalitãþii, fãrã a se pierde din vedere tensiunea verticalã. Se demonstreazã,
astfel, cã procedeul de construcþie al unui concept implicã investigarea minuþioasã
a atitudinii filosofice pe care acesta o reclamã. Dar, mai mult decât atât, presupune
ºi o dozã de secundaritate pe care Sloterdijk o identificã în contextul actual, marcat
de indispoziþiile prezentului, în care critica raþiunii se limiteazã la un reflex de
cercetare al cauzelor corespondenþelor ºi non-. Registrul indispoziþiilor remarcã
prezenþa diplomaþilor ca tehnicieni ai concilierii secundare ºi relanseazã, astfel,
sistemul unei filosofii de ordin secund, ghidate de claritate, de gestionare a mate-
rialului ºi comunicabilitate.
Prin propunerea ghicirii de sens ºi prin stratagema de a atrage în teoretizare

evidenþele a ceea ce nu se spune, dar se deghizeazã în concept, Sloterdijk între-
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vede în Eurotaoism dinamica predispoziþiilor camuflate, în defavoarea intenþiilor
fãþiºe, explicite.
Comentatã prin filtrul interpretativ al lui Günter Wohlfart8, o atare modalitate

de nuanþare semanticã depinde de direcþionãrile afluxului postmodern, nefiind
altceva decât o modã printre altele. Se constatã cã predispoziþia de a discuta
despre Tao ºi Zen activeazã un mod de raportare la cunoaºterea ºi filosofia orien-
talã prin care se plonjeazã, involuntar, în arealul unui „neo-iraþionalism“ („înþelep-
ciune orientalã“). Tendinþa pare a aparþine proiectului filosofic german actual (la
distanþã sau în proximitatea previziunilor astrologico-mistice care anticipau con-
stituirea unei „metode chinezo-germane“), aparent interesat de exportul filosofic
ºi totuºi blocat curricular în marea absenþã a programelor universitare, speciali-
zate pe relaþia Europei cu Asia de Est.
Investigaþiilor cu privire la transformãrile resimþite în spectrul parapsiholo-

giei ºi la existenþa protagoniºtilor suficient de competenþi pentru a se implica
într-un atare dialog, prin educarea în spiritul Zen al Vestului ºi al Eurotaoismului,
li se riposteazã pe un ton neutru, prin adoptarea unei poziþii rezervate. Se vrea o
distanþare de confuziile unui escapism esoteric, ori o delimitare de neglijarea fa-
miliarului ºi se lanseazã o invitaþie de racordare la modelul care posedã însemnele
de strãin, îndepãrtat, necunoscut, având recul în adâncirea decepþiei ca senti-
mentul acut care pecetluieºte întoarcerea. De aici se deduce cerinþa imperativã
de a nu echivala actul „de a învãþa de la Est“ cu un reflex exotic, de trend, ci de
a oferi perspectiva unei confluenþe productive cu gândirea asiaticã.

Context ºi contexte. Eurotaoismul ieri (1997) ºi astãzi (2016)

Iniþial, aplicabilitatea termenului de Eurotaoism era restrânsã la prognoza ºi
diagnoza fenomenelor care asigurã funcþionarea exclusiv politicã, culturalã ºi
filosoficã a Europei postmoderne9 (Burgess, 1997). Atributul forte al conceptului
– deductibilitatea – poate fi recuperat ºi prin disponibilitatea acestuia de a se plia
axei UE-China-SUA, exprimând, în termenii lui Sloterdijk, fundamentul Noii
Gândiri sau, din perspectiva oficialilor europeni, „noua ordine a secolului 21“.
Integrat volumului colectiv al lui Peter Burgess, Cultural Politics and Political

Culture in Postmodern Europe (1997), Eurotaoism-ul vine sã completeze lista
marilor teme care preocupau solicitant nodurile de recalculare a desemnelor ºi
însemnelor de diagnozã ale stãrii europene: originile ºi finalitãþile (încheierile)
culturii europene (Burgess – necesitatea ºi imposibilitatea identitãþii culturale
europene; Østergård – umanism european ºi relativism cultural; Barth – Gaon –
documente, organizaþii sociale ºi regiuni ale umanitãþii); depistarea ºi refacerea
identitãþii culturale europene (autoimaginea europeanã – Eriksen; Rusia – celã-
lalt pol al Europei – Neumann; divizare ºi integrare – Waage; identitatea ºi ex-
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pansiunea unui acum al comunicãrii – Johansen); redeschiderea unui subiect
tentant ºi relansarea discuþiei despre locul sau spaþiul european (de la Berlin –
Tunander – înspre sfârºitul lumii – Hemer – ºi în Europa post-naþionalã, la Bruxelles
– Eriksen); relaþia naþiune – culturã (sfârºitul naþiunii – Guéhenno, uitarea –
Gallo sau contradicþia naþiune politicã-naþiune culturalã – Holm). Este surprin-
zãtor sã se constate cã Eurotaoism-ul este compatibil cerinþelor unui dosar aplicat,
aparent la distanþã de instanþierile filosofico-culturale cu privire la întemeierile
ºi solicitãrile proiectului european, bazat pe o interpretare pragmaticã care vizeazã
zona securitãþii ºi a securizãrii vestului Oriental, recompus din/prin Eurotaoism,
prin revederea statutului Turciei – celãlalt stat al Europei (Neumann &Welsh) ºi
prin reafirmarea metaforelor imperiale ale securitãþii europene (Wæver).
Parte a unei cartografieri care rãspunde în aceeaºi cheie metaforicã solicitãrilor

de securitate ale Europei, într-o configuraþie aproape deloc schimbatã de ieri ºi
pânã astãzi, realitãþile saeculum-ului imprimã conceptului trei valori de flux: atracþia/
fascinaþia reînnoitã a Estului asupra Vestului, prin avertizarea asupra unei renaº-
teri false, prin care Vestul îºi redirecþioneazã demersurile de cãutare ale viitorului,
neoperând, de fapt, altceva decât reconstrucþia virtualã a trecutului fãrã niciun
rol în conturarea miturilor fondatoare ale viitorului; de aici, semnalarea faptului
cã renaºterea asiaticã nu este altceva decât un reflex de auto-alienare culturalã;
relaþia lume creºtinã-Imperiu Otoman, ca traiectorie/axã pentru dezvoltarea or-
bitelor istorice-europene; revederea conceptelor-cheie – civilizaþie, progres, raþiune,
securitate – direcþionate spre dependenþa negativã (cu referire la Est ºi Turcia) ºi
revizibilizarea neomedievalismului, prin referiri la Imperiul Mesopotamian, apt
a redeschide dezbaterea re-centrare – de-centrare, prin propunerea alternativei
de centre non-suverane teoriilor care þin de domeniul securitãþii europene10.
În pledoaria lui Burgess, urmatã de dispunerea concretã, funcþioneazã, astfel,

metoda raportãrii la pivoþi îndepãrtaþi (în sens istoric), dar se reafirmã ºi modali-
tãþi/tehnici de extragere a unor semne novatoare (la zi), în sensul variantelor sub-
sumate predispoziþiei postmodernismului de a „indica creºteri în zona reflecþiei“,
ºi de a articula o miºcare care sã confirme atât teoria anacronicelor ºi inconsisten-
telor forme ale trecutului („tot ceea ce þine de ieri este dezarticulat“), cât ºi ipoteza
cã însuºi prezentul este instabil („un efemer care înlocuieºte un alt efemer“11).
Sloterdijk deconspirã formula unei asiomanii moderne, echivalentã unei po-

sibile renaºteri, marcatã, însã, de forma vetustã, angrenatã fondului nou, modern,
formulã validantã, dar ºi dublu blocantã: pe de o parte, se constatã imposibilitatea
regenerãrii a ceea ce a fost epuizat, iar pe de altã parte, enunþarea unor pretenþii,
unor aºteptãri prea mari de la ceea ce este trecut/finit. Opinia sloterdijk-ianã este
aceea potrivit cãreia, tendinþele asianizante ale Occidentului nu pot reprezenta cu
nimic mai mult decât simple tatonãri de direcþie.
Astãzi, Eurotaoism-ul transmite, din perspectiva filosofiei realului, în spaþiul

controlat de disonanþa instauratã între fundamental ºi urgent (surprinzãtor, tocmai
când Europei i se solicitã reafirmarea responsabilitãþii istorice), un semnal de orien-
tare a atenþiei asupra resorturilor Euroasiei imaginate sub control chino-european
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ºi de etalare a politicii SUA faþã de Asia, prin plasarea Chinei într-o poziþie cen-
tralã. Voci importante ale Europei remarcau, în sensul sloterdijkian al „reflexiilor
asupra principiilor“, cã UE are mai multã nevoie de China, decât China de UE,
ºi prevesteau oportunitatea unei posibile explicaþii referitoare la structura dualã
a conceptului de Eurotaoism-ul din care se deduce cã Euro este slãbit ºi Tao este
puternic.

Craig Willy12 avertiza (atât în articolul EU-China Trade: Western Laissez-
Faire or Asian Nation-Statism?, cât ºi în Europe must adapt to the reality that
we are living in a world increasingly dominated by Asia) cã, prin politica promo-
vatã, Bruxelles este incapabil de a câºtiga competiþia cu Asia. Prin urmare, Asia
a fost somatã sã afirme ºi sã demonstreze superioritatea modelului asiatic de dez-
voltare faþã de cel european ºi, astfel, sã reevalueze limitele deschise ale intero-
gaþiei Europa germanã sau Europa chinezeascã? Eurotaoism-ul conferã un
plauzibil rãspuns, pe care îl avanseazã Sloterdijk, reiterând, de pe terenul social-
democraþiei clasice germane, deopotrivã, posibilitãþile, dar ºi dificultãþile de
„întrupare credibilã a principiilor politice în acþiunea cotidianã“, adâncind „vidul
de credibilitate“ – consolidarea relaþiilor Chinei cu Europa vs. scepticismul Uniunii.
În prizã directã, de stabilire nemediatã de contact, Dan Tomozei13 invita, prin
Dialoguri la Beijing, la o aprofundare a studiului realitãþii chineze ºi a profilului
chinez, interesat de fundamentarea clasicã a relaþiilor politice, diplomatice ºi eco-
nomice, dar ºi de conservarea propriului model ºi de adoptare a unei „poziþii de
rãspuns ºi ripostã“ la discrepanþele economice interne.
În structura unitarã a Eurotaoism-ului, primul termen este asaltat (fãrã a eluda

raportul de dependenþã care confirmã statutul Chinei de cel mai important partener
comercial al UE, dupã Statele Unite), de cel de-al doilea, recunoscându-se în
semnalele cu privire la prejudicierea, la alertarea ºi la intenþia de divizare a Uniunii,
un plus-sens atribuit Chinei, considerate „membru secret“ al UE ºi partener inte-
resat de Europa (a se vedea iniþiativa Conferinþei Europene ºi parteneriatul CEE
al statelor din Europa Centralã ºi de Est)14.
Prin prisma mesajului, deopotrivã avertizant, dar ºi retorico – clarificant al

interogaþiei „Secolul XXI va fi al Chinei?“, Filon Morar15 îºi formuleazã comen-
tariile în strânsã corelaþie cu cele douã afirmaþii care au rol director/prefaþator al
investigaþiei: o raportare la timp diferitã a chinezilor, comparativ cu aceea a euro-
penilor, care relevã insistenþa de a particulariza sistemul, de a „gândi în perioade
generoase de timp“/în prevalarea „timpului lung“ ºi, de aici, în aptitudinea de a
formula o politicã consonant-etapizantã – având ca obiectiv creºterea bazei eco-
nomice, prin multiplicarea resurselor financiare ºi manifestarea ca putere regio-
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12 Craig Willy, „EU-China Trade: Western Laissez-Faire or Asian Nation-Statism?“, 2013, disponibil la

http://www.craigwilly.info/2013/10/31/eu-china-trade-atlantic-laissez-faire-or-asian-nation-statism/, accesat la
24 martie 2016.

13 Dan Tomozei, Dialoguri la Beijing, Sibiu, Editura Universitãþii „Lucian Blaga“, 2013.
14 Stefanie Bolzer, Johnny Erling, „Das Heimliche EU-Mitglied“, în Die Welt, 2012, disponibil la

http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article110769880/Das-heimliche-EU-Mitglied.html, accesat la
11 februarie 2016.

15 Filon Morar, „Secolul XXI va fi al Chinei?“ (I ºi II), în Revista 22, 2005, http://revista22.ro/1755/.html
ºi, respectiv, http://revista22.ro/1734/.html, accesat la 10 martie 2016.



nalã ºi globalã; ºi o raportare la spaþiu – „de la distanþã (s.n.) China pare un
hibrid inedit, eficient, marcat de centralism politic ºi relaxare economicã bine con-
trolatã“. Cum se explicã miracolul chinez?, se întreba Filon Morar, în acelaºi
sens ºi cu aceeaºi privire/opticã a europeanului, „trãgând ocheade ezoterice“ (mereu
cu ochii larg-deschiºi) spre milenara Chinã. Explicaþia se bazeazã tocmai pe argu-
mentele cu care opereazã Eurotaoism-ul în gestionarea timpului, cu tot decalajul
creat între tradiþia fundamentalului ºi a urgentului. Diferenþa de timp consistã în
conservarea lacunarã a simplei captãri a atenþiei impuse de reperele „discursului
filosofic al prezentului“, menþinut european la stadiul ºi statutul de pre-schiþã,
prin sondarea ºi utilizarea medialã a solicitãrilor urgentului; de fapt, un timp inter-
mediar în care rãgazul/amânarea fundamenteazã spiritul european prin arondarea
evenimentului unei þinte finale16.
În ceea ce priveºte spaþiul, metoda sloterdijk-ianã este una geometrizantã ºi

prezintã interes în proporþionalitatea condiþionatã de adaptarea mijloacelor la
scopuri, de armonizarea instrumentelor la condiþiile specifice, de orientarea realistã
cercetare-scopuri, de corectitudine, de elaborarea tezelor pornind de la premise,
de mãsurarea aºteptãrilor ºi de recunoaºterea subiecþilor raþionali17. Problema geo-
metriei aplicate privirii de la distanþã, pe care o propunea Filon Morar, re-adân-
ceºte statutul de cerc sau de sistem, marºând pe formula de raportare, în fapt, la
propria unicitate.
Andrei Marga18 evidenþia autenticitatea celor trei dimensiuni care compun pro-

filul chinez – confruntare, coevoluþie, coexistenþã cooperativã, iar Henry Kissinger19
reitera „tiparul China“, ca factor modelator al politicii globale. Conjugate, cele
douã constatãri reuºesc sã reconfirme fluxul ºi impulsul (recunoscute de Sloterdijk)
implicate armonios în conceperea termenului Eurotaoism, tributar definiþional
insertului de înþelepciune Dao-De-Jing: „cine stã pe vârfuri nu stã în picioare. Cine
stã proþãpit nu merge înainte“20 (Sloterdijk, 2004: 96).
Dacã bãtrâna Europã se confruntã cu dificultãþi, nici Statele Unite nu progre-

seazã, ci dau impresia cã stau pe vârfuri ºi nu avanseazã, convertind, în opinia
lui Sloterdijk21, mai vechiul Good morning, America!, într-o „decontractare
transatlanticã“, cu rezonanþã în (con)textul unui „The Tao of Politics“.
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