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Sub egida Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionle „Ion I. C. Brãtianu“ a apã-
rut, în acest an, lucrarea Furtunã perfectã în
Europa, rezultatul unui volum considerabil de
muncã a unui colectiv alcãtuit din nu mai puþin
de 20 de autori, majoritatea cercetãtori în ca-
drul ISPRI. Contribuþiile consistente care alcã-
tuiesc aceastã carte abordeazã în mod siste-
matic – din perspective variate, aparþinând re-
laþiilor internaþionale, ºtiinþei politice, sociolo-
giei, studiilor de securitate, filosofiei politice,
istoriei – crizele multiple care pun în pericol,
mai mult decât oricând, construcþia europeanã:
criza economicã, criza refugiaþilor, terorismul,
problema Turciei, Brexit-ul, problema Greciei,
presiunile Rusiei, ascensiunea partidelor populiste
º.a.m.d. Aceste crize par sã conveargã spre ceea
ce literatura de specialitate numeºte „furtuna
perfectã“, sintagmã împrumutatã din limbajul
marinãresc, care desemneazã „cea mai rea «fur-
tunã» posibilã“ (p. 11). De asemenea, autorii
studiilor analizeazã ºi perspectivele Europei pe
termen scurt ºi mediu, precum ºi felul în care
presa occidentalã oglindeºte aceste probleme,
dar ºi modul în care ele se regãsesc, din pãcate
în mod aproape nesemnificativ, între preocu-
pãrile opiniei publice româneºti. De altfel, tre-
buie subliniat caracterul inedit al lucrãrii, care
este prima carte din literatura de specialitate ce
încearcã sã prezinte publicului românesc un
fenomen atât de sensibil ºi complex precum
criza europeanã actualã, cu atât mai greu de
surprins cu cât se aflã, încã, în plinã desfãºurare.

Prima parte a cãrþii, Criza europeanã:
dileme, texte ºi pretexte, se deschide cu un
studiu semnat de profesorul Dan Dungaciu,
directorul ISPRI ºi unul dintre coordonatorii
volumului, intitulat „Furtunã perfectã“ în
Europa. Spre un nou model de înþelegere a
crizei europene. Autorul subliniazã perimarea
vechilor modele explicative, care oferã o
viziune mult prea simplistã asupra realitãþii, ºi

oferã cititorilor un nou model de înþelegere a
crizei europene, construit pe paliere multiple,
scoþând în evidenþã faptul cã la baza crizei
generale europene se aflã o crizã mai profundã
decât cea economicã. Este vorba de criza
identitarã, o crizã de încredere a europenilor în
proiectul european, adâncitã odatã cu
ameninþãrile migraþiei ºi terorismului ºi cu
evoluþia crizei economice. Studiul se încheie cu
trecerea în revistã a diferitelor scenarii care ar
putea rezulta din aceastã crizã, parcurgând un
evantai larg de posibilitãþi, de la unele moderat
pesimiste (precum atenuarea fenomenului de
integrare europeanã), pânã la unele catastrofale
(izbucnirea unui nou rãzboi).

În capitolul Cultura strategicã a Uniunii
Europene. Dilemele de securitate ale unui proiect
anti-geopolitic, Lucian-ªtefan Dumitrescu scoate
în evidenþã pericolul reprezentat de o Germanie
prea puternicã, care nu mai este contrabalansatã
de SUA, susþinând ideea cã este foarte posibil
ca „furtuna perfectã“ sã porneascã, pentru a
patra oarã (dupã cele din 1871, 1914 ºi 1939),
tot din spaþiul german, ºi îºi pune întrebarea
dacã Uniunea Europeanã va mai rãmâne un
proiect politic kantian, adicã o organizaþie po-
liticã anti-geopoliticã, în condiþiile în care „se
produce metamorfozarea Germaniei Europene
într-o Uniune Europeanã germanã“ (pp. 59-60).

Gabriela Tãnãsescu, în studiul „Furtuna
perfectã“ ºi transformãrile culturii strategice
europene. Câteva consideraþii, analizeazã prin-
cipalii factori care submineazã cultura stra-
tegicã integratã a Uniunii Europene: existenþa
unor culturi strategice divergente, desfãºurarea
politicii europene de securitate pe mai multe di-
recþii ºi influenþa americanã, susþinând cã acest
context, dominat de factorul american, poate oferi
UE ºansa de a reveni la o viziune strategicã
adaptatã provocãrilor secolului al XXI-lea.

Darie Cristea ºi Diana Didã, în capitolul
Crizã de încredere sau crizã instituþionalã? Scã-



derea încrederii în instituþii ca simptom al
crizei instituþionale în spaþiul UE, susþin faptul
cã scãderea încrederii în instituþii în þãrile
membre UE reprezintã „un barometru al su-
portului public pentru modul în care se gestio-
neazã multiplele crize actuale în Europa“ (p. 93),
care este o consecinþã a faptului cã Uniunea
Europeanã nu are un plan de rezervã pentru si-
tuaþia actualã, în care nu mai poate furniza la
capacitate maximã valori esenþiale, precum
prosperitatea ºi libertatea.

Lorena-Valeria Stuparu, în capitolulGloba-
lizarea ºi semnificaþia populismului în Europa,
realizeazã o analizã conceptualã a populismului,
þinând cont atât de contextul istoric al apariþiei
ºi evoluþiei acestuia, cât ºi de manifestãrile sale
în cadrul statelor membre UE, ºi subliniazã pe-
ricolul pe care acesta îl reprezintã pentru con-
strucþia europeanã.

Cristina Arvatu Vohn, în studiul Perspec-
tive asupra viitorului Europei, face o trecere în
revistã a celor mai importante scenarii expri-
mate în spaþiul public (vest ºi central/est euro-
pean) cu privire la viitorul UE, de la cele mai
optimiste, care considerã cã problemele pot fi
soluþionate prin „mai multã“ Europã, pânã la
cele care cred cã Europa se întoarce spre Evul
Mediu ºi cã fracturarea ei actualã se accen-
tueazã.

Partea a II-a a cãrþii, intitulatã Provocãri mul-
tiple: faþete ale crizei europene, se deschide cu
studiul semnat de Cristian-Ion Popa, Ordnun-
gspolitik – soluþia germanã, care analizeazã
concepþia tradiþionalã germanã de „politicã a
ordinii“, scoþând în evidenþã politicile actuale
cu privire la investiþii, muncã ºi migraþie care
corespund acestei viziuni în Germania. Con-
form acestei concepþii, crizele europene de astãzi
nu sunt echivalentul unor dezastre naturale, ci
reprezintã „rezultatul cumulativ al unor încãl-
cãri îndelungate ale regulilor“ (p. 137).

Viorella Manolache, în capitolul „Europas-
torm“. Brexit – criza Europei în crizã, inter-
preteazã configuraþia Europei actuale din per-
spectiva metaforicã a „sindromului Dorothea“,
dupã numele celebrului personaj din Vrãjitorul
din Oz, Vechiul Continent fiind prins, la rândul
sãu într-un ciclon, de data aceasta cu epicentrul
la Londra.

Bogdan M. Popescu, în studiul Europa,
între criza legitimitãþii ºi Brexit, se apleacã
asupra crizei legitimitãþii democratice la ni-
velul instituþiilor europene, dar ºi al statelor
membre UE, ºi propune ca soluþie generalã

pentru a oferi un sens nou ideii de legitimitate
politicã „regândirea conceptelor de democraþie
participativã ºi reprezentativitate, prin sporirea
angajãrii civice, ca motor al integrãrii ºi dez-
voltãrii europene“ (p. 179).

Cristi Pantelimon, în capitolul TTIP – un
tratat controversat, oferã o perspectivã criticã
asupra Parteneriatului Transatlantic de Comerþ
ºi Investiþii, foarte puþin cunoscut/discutat de
cãtre opinia publicã din România, subliniind
faptul cã acesta reprezintã, pe lângã un instru-
ment economic, un instrument geopolitic.

Rãzvan Munteanu ºi Nicolae Þîbrigan, în
studiul Europa sub presiunea ameninþãrilor
hibride, analizeazã evoluþia paradigmei de
securitate, prin apariþia unor noi tipuri de con-
flict, specifice rãzboiului hibrid, caracterizat de
„folosirea forþelor armate proxy dar ºi a unor
mãsuri politice, economice, sociale, umanitare,
diplomatice ºi informaþionale, coroborate cu
implicarea populaþiei autohtone“ (p. 198).

Partea a III-a a cãrþii, intitulatã Apogeul fur-
tunii: migraþia ºi terorismul, se deschide cu
studiul Ruxandrei Iordache, Uniunea Euro-
peanã ºi candidatura turcã: cronica unei ade-
rãri în crizã, care se apleacã, dintr-o dublã per-
spectivã, turcã ºi europeanã, asupra dosarului
candidaturii Turciei ca membru deplin al UE,
dosar deschis în 1959 ºi aflat încã în lucru, ºi
care creeazã multiple presiuni asupra UE, mai
ales în contextul crizei refugiaþilor.

ªi studiul lui Lucian Jora, Aspecte de func-
þionalitate ale Acordului UE – Turcia privind
gestionarea migraþiei, are ca subiect relaþiile
dintre Turcia ºi UE, autorul concentrându-se,
însã, asupra implementãrii efective a Acordului
privind gestionarea migraþiei legale din 29
noiembrie 2015, ºi scoþând în evidenþã inca-
pacitatea UE de a-ºi apãra singurã frontierele
externe.

Oana Simion, în capitolul Migraþia pe ruta
Balcanilor de Vest ºi provocãrile la adresa
Uniunii Europene, subliniazã presiunea imensã
exercitatã asupra UE de numãrul record de
refugiaþi din 2015/2016, care demonstreazã ne-
cesitatea unei politici europene comune cu pri-
vire la migraþie.

Sanda Cincã, în studiul Tendinþe actuale ale
fenomenului terorist în Uniunea Europeanã,
analizeazã fenomenul noului terorism – ai cãrui
adepþi nu sunt veniþi din exterior, ci sunt cetã-
þeni europeni radicalizaþi – care scoate în evi-
denþã vulnerabilitatea statelor europene în faþa
unui duºman greu de identificat ºi de anihilat.
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Partea a IV-a a lucrãrii, Percepþii ºi eva-
luãri în presa europeanã, este deschisã de con-
tribuþia lui Henrieta Aniºoara ªerban, „Europa
Titanic“: Uniunea Europeanã printre semnale
de alarmã, care analizeazã felul în care sunt re-
flectate în presa europeanã potenþialele sem-
nale de alarmã pentru viitorul UE, generate, în
principal, de Brexit, de terorism ºi de migraþie,
care au potenþialul de a transforma Europa într-un
„nou Titanic“ (p. 321).

Carmen Burcea, în studiul Valuri de migranþi
în Mediterana sau naufragiul UE. Percepþii în
mass media, urmãreºte felul în care sunt repre-
zentate în presa europeanã valurile de migranþi
ºi încearcã sã identifice eventualele soluþii ale
acestei chestiuni care a transformat Europa într-o
„cetate asediatã“ ºi a scos în evidenþã lipsa pericu-
loasã de solidaritate dintre statele membre UE.

În ultimul capitol al cãrþii, Criza refugia-
þilor – Afacerea Dreyfus a extremei dreapta din

Franþa contemporanã?, Cristina-Georgiana Ivan
realizeazã o paralelã între Afacerea Dreyfus ºi
criza refugiaþilor, din punctul de vedere al avan-
sului câºtigat de partidele de extremã dreaptã
pe baza temerilor resimþite de populaþie, ºi scoate
în evidenþã pericolul reprezentat pentru con-
strucþia europeanã de partide precum Frontul
Naþional, care „se hrãnesc“ din crize.

În concluzie, aceastã lucrare, care – prin
tema de actualitate, precum ºi prin analizele
percutante pe care le cuprinde – se adreseazã
deopotrivã mediului academic, cât ºi tuturor
celor care sunt interesaþi sã cunoascã mai bine
lumea în care trãiesc ºi diversele evoluþii care
le afecteazã – mai mult sau mai puþin direct –
viaþa de zi cu zi, reprezintã o invitaþie serioasã
la lecturã despre un fenomen deosebit de com-
plex, al cãrui orizont nu pare sã se întrevadã,
din pãcate, într-un viitor prea apropiat.

Lucrarea constituie o amplã monografie
asupra fenomenului multipartidist postcomu-
nist românesc care constituie schimbarea po-
liticã cea mai spectaculoasã dupã prãbuºirea re-
gimului comunist ºi, totodatã, semnul cel mai
vizibil al evoluþiei României spre democraþie.

Reapariþia pluripartidismul în perioada
postcomunistã ºi evoluþia lui timp de un sfert
de veac este analizatã prin raportare la mode-
lele teoretico-explicative consacrate în litera-
tura de specialitate, anume cel instituþionalist
(Maurice Duverger), cel conflictual-istoric
(Jean Blondel) ºi cel al dezvoltãrii-moderni-
zãrii (Samuel Huntington). Acestora li se
adaugã modelele consacrate în teoria parti-
delor, ca legãturã dintre guvernaþi ºi guvernanþi
(M. Ostrogorski, J. La Palombara ºi M. Weiner),
ºi în teoria clivajelor (Stein Rokkan, Daniel L.
Seiler, Jean-Michael de Waele). În explicaþia
genezei pluripartidismul românesc este folositã
prioritar teoria clasicã, îndeosebi teoria situaþiei
conflictual-istorice, dat fiind cã noile partidele
s-au nãscut din implozia partidului unic, din

incapacitatea acestuia de a asigura reformarea
regimului politic. De asemenea, prioritar este
utilizatã categoria duvergerianã a partidelor de
interior, dat fiind cã partidele postcomunis-
mului românesc se constituie, în fapt, ca pre-
lungiri ale grupurilor cu existenþã parlamentarã
iniþialã.

Geneza partidelor din postcomunismul ro-
mânesc este explicatã pornind de la particulari-
tãþile istorico-politice ale procesului, de la dife-
renþele care îl individualizeazã în ansamblul
þãrilor foste-comuniste, de la mãsura în care el
reflectã deopotrivã „reafirmarea rãmãºiþelor
antecomuniste“ ºi „conflictele nãscute din prã-
buºirea comunismului“. În esenþã, pluralismul
postcomunist este prezentat în caracterul sãu
bidimensional discontinuu, anume ca neorigi-
nându-se în PCR – niciun partid neasumându-
ºi direct ºi declarat filiaþia cu PCR – ºi nici în
miºcãrile dizidente, anticomuniste ºi necomu-
niste. Ca atare, partidele româneºti sunt prezen-
tate ca fiind postcomuniste în sens istoric, ca
fiind constituite ulterior momentului schimbãrii



politice ºi, deci, fãrã vreo contribuþie la pro-
ducerea acestei schimbãri, ca partide post-
factum. Dubla absenþã de continuitate partidistã
este evidenþiatã ca reflectând caracterul parti-
cular al procesului schimbãrii politice, tranziþia
româneascã îmbrãcând forma „revoluþiei vio-
lente“, ºi nu pe cea a unei „revoluþii de catifea“,
adicã a negocierii dintre comuniºti ºi antico-
muniºti. Angajarea partidelor apãrute dupã
1989 – revendicate unele de la Revoluþie altele
de la tradiþia istoricã politicã româneascã ante-
comunistã – în opoziþia neocomuniºti-antico-
muniºti este prezentatã ca traducând o disputã
în termeni de legitimitate, constituirea organi-
zaþiilor partidice fiind modelatã în România,
spre deosebire de alte þãri estice, de „nevoile
elitelor politice“ mai curând decât de interesele
sociale ale alegãtorilor.

Prezentarea sistemului partidist din postco-
munism este precedatã de o schiþã a parcursului
de ºase decenii ale pluripartidismului „demo-
craþiei româneºti“ întrerupte de cele cinci
decenii de regimuri nedemocratice. Constituite
formal dupã momentul statuãrii regimului con-
stituþional, în 1866, partidele româneºti sunt
prezentate ca efect ºi condiþie a miºcãrii spre
modernizare ºi a naºterii statului român. Orien-
tãrile doctrinare – liberale, conservatoare, de
stânga –, partidele, grupãrile dizidente ºi for-
maþiunile partizane sunt prezentate în evoluþia
lor pe scena politicã a Regatului România pânã
la primul rãzboi mondial, în condiþiile siste-
mului de vot majoritar censitar, în „condiþiile
constituþionale“ ale arbitrajului exercitat de su-
veran ºi ale realitãþii politice a deþinerii puterii
executive în virtutea aºa-numitei „rotative gu-
vernamentale“. Evoluþia elementelor de con-
tinuitate partidicã, creºterea numãrului de par-
tide („boom-ul partidist“) ºi diversificarea op-
þiunilor partizan-ideologice dupã introducerea
votului universal ºi realizarea Marii Uniri în
1918 sunt circumscrise ca repere ale etapei re-
gimului politic de tip multipartid. Lucrarea pre-
zintã fenomenul de sporitã instabilitate politicã
care a însoþit „explozia partidistã“, de înlocuire
a „rotativei guvernamentale“ prin concepþia
monarhicã a „guvernãrii peste partide“ ºi prin
formulele guvernamentale compuse prin inter-
venþia decisivã a regelui, de conturare a unei
formule multipartidiste cu partid dominant ºi a
unei mecanici sistemice cu slab caracter com-
petitiv care a prefaþat lunga etapã a multiparti-
dismului. Procesul de involuþie a sistemului po-

litic dupã instaurarea autoritarismului regalist
în 1938 ºi anularea de jure a pluripartidismului
este prezentat ca precedent al instaurãrii mono-
partidismului – sub presiunea Moscovei, în
1945, prin actului dizolvãrii PNÞ ºi PNL ºi a
fuzionãrii PSD cu PCR – ºi al unui sistem po-
litic totalitar, de facturã sultanicã, bazat pe
„cultul personalitãþii conducãtorului“.

Analiza sistemului partidist postcomunist
românesc circumscrie constituirea partidelor în
condiþiile unei societãþi civile atrofiate, fãrã ex-
perienþã pluralistã, pe baza liderilor ºi antu-
rajelor lor. Constituite „de sus în jos“, lipsite de
consistenþã socialã ºi ignorând relaþia clasicã
grup social-grup politic, partidele româneºti
sunt considerate partide de anturaj, subdez-
voltate organizaþional, în care liderul are rol he-
gemonic ºi dominaþie charismaticã. Lucrarea
trateazã debutul pluralismului românesc,
anume faza „pluralismului hipertrofiat“ sau a
emergenþei unui proces exploziv care a fost
posibil în condiþiile unor prevederi legislative
foarte permisive. Este evidenþiat recordul can-
titativ al pluripartidismului incipient – în 20
mai 1990 erau înregistrate 88 de partide ºi 59
erau înscrise în competiþia electoralã, în 27 sep-
tembrie 1992 erau înregistrate 155 de partide ºi
66 erau înscrise în competiþia electoralã – ºi,
deopotrivã, paradoxul genetic al fenomenului
partidist, anume creºterea mai modestã a
numãrului partidelor care au depus candidaþi la
alegerile din 1992 faþã de alegerile din 1990
(mai mult de jumãtate dintre ele au refuzat
angajarea politico-electoralã în 1992), ºi, ca
urmare, predominanþa numericã a partidelor
non-politice, a organizaþiilor secrete, a organi-
zaþiilor care refuzau sã depunã liste cu can-
didaþi ca formã de protest, a „partidelor de
firmã“ sau de tip antreprenorial. Faza urmã-
toare a pluralismului românesc este analizatã ca
etapã a partidocraþiei, a sporirii restricþiilor
privind condiþiile de funcþionare a partidelor
politice (din anul 2000 pragul electoral a fost
fixat la 5% pentru partidele politice ºi 10%
pentru alianþe electorale; din 2003 plafonul mi-
nimal al membrilor fondatori ai unui partid a
crescut de 2,5 ori) ºi, în consecinþã, a reducerii
numãrului formaþiunilor calificate în Parlament
(5 în 2000, reprezentând 14% din formaþiunile
participante la alegeri) ºi a protecþiei partidelor
dominante ale sistemului. Lucrarea analizeazã
caracterul dominant sau conjunctural al parti-
delor câºtigãtoate în alegeri, tipurile de majori-
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tãþi parlamentare ºi consecinþele fragmentãrii
sistemului parlamentar de partide, adicã ale
dispersiei partizane ridicate a reprezentanþei
naþionale, asupra stabilitãþii celor guvernamen-
tale. Sunt examinate, de asemenea, regula algo-
ritmului politic sau partajarea proporþionalã a
puterii („amenajarea guvernamentalã post-
electoralã“), elementele de consociativitate,
modelul consensualist, coaliþiile minoritare,
partidele semi-guvernamentale (care nu parti-
cipã la coaliþiile guvernamentale, ci doar la cele
parlamentare susþinãtoare), fiefurile electorale.
Tipurile de sistem de partide sunt analizate
pentru toate alegerile parlamentare: 1990 – sis-
tem multipartidist dar dezechilibrat, 1992 –
tendinþa de configurare a partidismului clasic, a
multipartidismului pur, 1996 – dispunerea elec-
toralã a competitorilor dupã parametrii sis-
temului multipartidist pur, 2000 – sistemul de
partide ia forma multipartidismului cu partid
dominat, 2004 – multipartidism fãrã partid do-
minat, cu distanþã electoralã redusã între primele
douã partide ale sistemului, ambele cu tendinþa
de a juca un rol major în configuraþia politicã
postelectoralã, 2008 – pluralism limitat sau bi-
partidism, cu echilibrul dintre primele douã par-
tide realizat la un nivel relativ scãzut al voturilor,
2012 – tendinþã crescutã de bipolarizare.

O substanþialã parte a lucrãrii este dedicatã
istoriei analitice a pluralismului românesc, por-
nind de la „testul rãsturnãrii liderului fon-
dator“, care permite reconstituirea istoriei par-
tidelor prin intermediul crizelor de succesiune,

a depersonalizãrii organizaþiei ºi a durabilitãþii
ei. Sunt examinate în acest sens de o manierã
amãnunþitã Frontul Salvãrii Naþionale, Partidul
Social Democrat, Partidul Democrat Liberal,
Partidul Naþional Liberal, Partidul Naþional Þã-
rãnesc Creºtin Democrat, Partidul România
Mare, prin stabilirea gradului de instituþio-
nalizare a sistemului de partide ºi al caracte-
rului personalizat al actului partizan, al actului
politic în general.

Lucrarea este relevantã în ordinea identifi-
cãrii direcþiilor în care „a doua naºtere a pluri-
partidismului în România“ a modelat evoluþia
postcomunismului românesc, atât din perspec-
tiva „reactivãrii partidelor istorice“ sau a
reînnodãrii tradiþiilor democratice, cât ºi din
perspectiva noilor forme de organizare
partizanã. Ca atare, ea oferã multiple argu-
mente pentru explicarea geneticã a familiilor de
partide ºi a „istoriei“ lor particularizate în Ro-
mânia postcomunistã în raport cu celelalte þãri
din centrul ºi sud-estul Europei. Consider cu
deosebire remarcabilã întreaga analizã a prac-
ticii politice a pluripartidusmului românesc ºi a
nivelului diferenþiat al performanþelor lui de-
mocratice, analizã realizatã funcþie de efectele
„rãsturnãrii liderului fondator“ ºi ale crizelor de
succesiune. Analiza riguroasã ºi detaliatã a par-
tidelor cu succes electoral ale postcomunis-
mului românesc ºi a formulelor sistemelor de
partide se constituie într-o veritabilã istorie
postcomunistã a centrilor decizionali, organiza-
þionali ºi instituþionali.

Aºa cum aratã autorul în introducerea sobru
intitulatã „Premise realiste“, lucrarea Filosofia
politica a multiculturalismului urmãreºte în
principal „interacþiunea controversatã“ dintre
liberalism ºi culturã.

Dimensiunile filosoficã ºi politicã ale mul-
ticulturalismul în viziunea lui Lucian-ªtefan
Dumitrescu implicã deopotrivã analiza ºi abor-
darea criticã a ideologiei („deci un exerciþiu de
putere“) (p. 13) emanate de acest curent de gân-

dire, cunoscut fiind cã aici se regãsesc miº-
cãrile care revendicã recunoaºterea social-poli-
ticã a diferenþelor de identitate ale diverselor
grupuri minoritare, cât ºi dezbaterile teoretico-
normative din jurul acestora, propunerile de
soluþionare instituþional-legale ºi implicaþiile la
nivelul politicilor publice.

În acest sens, autorul încearcã sã explice, în
capitolul „Precizãri conceptuale ºi paradigma-
tice“ cã liberalismul pluralist este un „avatar al



liberalismului ortodox“, ceea ce conduce la o
afirmaþie precum: „Pentru susþinãtorii multicul-
turalismului, ideea lichefierii treptate a cultu-
rilor tradiþionale într-un ambient occidental vã-
deºte faptul cã, în raport cu referenþialul Ves-
tului, culturile imigranþilor sunt percepute doar
ca epifenomen“ care „ar trebui sã se dezagrege
rapid în contact cu civilizaþia exterioarã occi-
dentalã“, loc în care „hybrisul apusean înregis-
treazã punctul sãu cel mai înalt, acesta putând
fi de altfel motivul ce ar explica insuccesle
multiculturalismului“ (p. 25).

În acelaºi capitol, autorul îºi asumã sarcina
de a expune, reunind „Confuzii ºi lãmuriri con-
ceptuale. Multiculturalitate ºi multicultura-
lism“, subsecþiune care începe cu schiþarea con-
cepþiei lui Michael Murphy din Multicultura-
lism. A critical Introduction (2012) ºi se încheie
cu definiþia lui Brian Barry din Culture &
Equality. An Egalitarian Critique of Multicul-
turalism (2001) potrivit cãreia multicultura-
lismul este „programul politic al politicii de di-
ferenþiere sau, mai exect, varietatea pro-
gramelor (nu toate congruente unele cu cele-
lalte) care au fost susþinute în numele politicii
de diferenþiere“ ºi a cãrui concluzie aratã cã „în
vreme ce multiculturalismul este un alt –ism,
multiculturalitatea este o realitate socialã“ (p. 28).

Apoi, cercetarea lui Lucian-ªtefan Dumi-
trescu se desfãºoarã în direcþii ºi pe cãi de acces
multiple, care dau ºi titlurile urmãtoarelor ca-
pitole ale cãrþii: „Culoarul democratic“, „Tron-
sonul drepturilor pentru minoritãþi“, „Plura-
lismul valoric“, „Interacþiunea liberalism-mul-
ticulturalism“, „Liberalismul cultural, un li-
beralism cu profil naþional?“, „Identitatea na-
þionalã. O perspectivã liberalã“, „Un comuni-
tarism noneuropean“, „Reacþia republicanã la
dezbaterea multiculturalistã“, „Efectele per-
verse ale multiculturalismului pur. Relativism
cultural radical ºi democraþie purã“, „O per-
spectivã panoramicã asupra multiculturalis-
mului“.

Parcurgând la pas grãbit culoarul demo-
cratic, cercetãtorul întâlneºte autori centraþi pe
aspecte care intersecteazã filosofia politicã a
multiculturalismului, pe care, dupã ce abor-
deazã chestiunea „Idealism ºi realism în explo-
rarea tensiunii dintre doctrine comprehensive
distincte“, îi eticheteazã (pe unii dintre ei inte-
rogativ) dupã cum urmeazã: „Rawls. Un fals
pluralist?“, „MacIntyre. Bine sau justiþie?“,
„Maritain. Culturã democraticã cu vector creº-

tin?“, „Kymlicka. Culturã societalã subþire“,
„Tamir. Germenii naþionalismului liberal“.
Cum aproape toþi autorii invocaþi aici sunt pre-
zenþi ºi în Enciclopedia operelor fundamentale
ale filosofiei politice, trec la problematizãrile
pe care le impicã acest curent cultural-ideo-
logic în câteva planuri enumerate mai sus.

Privitor la pluralismul valoric este invocat,
între alþii, Peter Lassman, care în Pluralism
(2011), dupã ce sesizeazã cã „din punct de ve-
dere metafizic“, pluralismul valoric nu vede un
neajuns „reprezentat neapãrat de limitãrile ra-
þiunii umane în a discerne între alternative cul-
tural-politice dificil de cântãrit“, ci mai curând
în aceea cã „valorile sunt plurale ºi din acest
motiv intrã adesea în coliziune unele cu altele“,
ajunge la concluzia cã „teoriile filosofice ºi po-
litice care þintesc fãurirea unei lumi a armoniei
valorice (...) sunt, în realitate, utopice“ (p.101).

Referitor la „interacþiunea liberalism-mul-
ticulturalism“ este citat Gerd Baumann (The
Multicultural Riddle. Rethinking National,
Ethnic and Religious Identieties, 1999) potrivit
cãruia „un singur tip de culturã i-ar satisface pe
susþinãtorii multiculturalismului“, ºi anume „o
culturã care nu ar þine cont de etnicitate, de cu-
loare sau de un crez cultural specific“ (p. 107).

O astfel de afirmaþie nu intrã în coliziune
cu constatarea din subcapitolul „Naþionalismul
cu accente liberale“, potrivit cãreia: „La prima
vedere, naþionaliºtii liberali resping viziunile
esenþialiste ale culturii naþionale ºi constatã
clivajul existent, în cele mai multe situaþii,
între stat ºi naþiune. Cu alte cuvinte, deºi na-
þiunea este construitã în jurul etniei dominante,
realitatea politico-culturalã a naþiunii e departe
de a fi una omogenã, cu toate cã, trebuie adãu-
gat aici, rutina naþionalismului banal (M. Billig)
proiecteazã o imagine unitarã a naþiunii ºi, si-
multan iluzia congruenþei dintre stat ºi naþiune“
(p. 134). Considerat „un naþionalist liberal proe-
minent“, Will Kymlicka (“Misunderstanding
Nationalism“, 1999) susþine cã vectorul naþio-
nalismului ar trebui orientat în direcþia „culturii
societale subþiri“, distincte de „cultura societalã
vâscoasã, prin faptul cã promoveazã solida-
rizarea în jurul unor teme repere precum limbã,
lege ºi instituþii publice“ (p. 135).

La rândul sãu, Kok-Chor Tan (Justice
without Borders. Cosmopolitanism, Nationa-
lism and Patriotism, 2004) cãutând „o mo-
dalitate de asortare a naþionalismului liberal cu
cosmopolitanismul moral“, interpreteazã libe-
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ralismele lui Kymlicka, Tamir, Miller ca fiind
„simultan universale ºi individualiste“, pentru
ca Louis Dupont (“Cultural Diversity and Mo-
dernity. The Conditions of the Vivre
Ensemble“, 2011) sã remarce cã „Naþiunile
(…) au apãrut graþie faptului cã majoritatea a
impus o ordine legalã ºi un interes general, iar
asimilarea minoritãþilor naþionale a fost norma
generalã“. Astfel încât, „trecerea de la asimilare
la integrare, sau chiar la autonomie, ocazionatã
de multiculturalism, ar trebui sã se deruleze de
o asemenea manierã încât sã nu dezagrege in-
teresul general“ (p. 140). Este o remarcã foarte
importantã în contextul în care ºi alte minoritãþi
zgomotoase doresc sã îºi impunã propriile legi,
în dauna ordinii sociale.

O altã problemã dezbãtutã în context este
complexa problemã a identitãþii naþionale. Din
perspectivã liberalã, principalul argument este
furnizat de David Miller (Citizenship and Na-
tional Identity, 2005) care aratã cã „alãturi de
componenta istoricã, din care eclozeazã ºi com-
ponenta eticã“, identitatea naþionalã „se referã nu
la agregãri de indivizi distinºi prin trãsãturi parti-
culare, ci mai degrabã la comunitãþi, a cãror exis-
tenþã depinde de recunoaºtere mutualã“ (p. 152).

În lucrarea lui Lucian-ªtefan Dumitrescu
sunt prezentate ºi alte perspective, dintre care le
menþionãm pe aceea republicanã a lui Leo
Kuper ºi pe aceea conservatoare a lui Roger
Scruton, cât ºi opoziþia radicalã a lui Brian
Barry care vede (ºi nu este singurul) „conse-
cinþe funeste generate de multiculturalism“ atât
la nivel social, cât ºi epistemic, deopotrivã în
ºtiinþele sociale ºi în filosofia politicã (p. 243).

Legãturile multiculturalismului ca ideo-
logie cu globalizarea sunt surprinse de Slavoj
Zizek (p. 266), iar una dintre concluziile lu-

crãrii aici prezentate se referã la gradul de to-
leranþã al liberalismului, prin vocea lui Brian
Barry, „un liberal de formaþie republicanã“, po-
trivit cãruia „cea mai potrivitã expresie a to-
leranþei liberale constã în privatizarea culturii
minoritãþilor“ (p. 285). Astfel, premisa lucrãrii
lui Lucian-ªtefan Dumitrescu se regãseºte în
concluzie.

Cartea se înscrie între problematizãrile ac-
tuale ale unei teme încã la modã, fãrã a face
apologia multiculturalismului, ci dimpotrivã,
expunerea diverselor concepþii care legitimeazã
explicarea lui din perspectiva filosofiei poli-
tice, fiind întreþesutã cu pãrerile personale ale
autorului, poate uneori excesive, cum ar fi
aceasta: „Dincolo de faptul cã distincþia culturã
societalã subþire versus culturã societalã vâs-
coasã n-are cine ºtie ce prospeþime intelectualã,
pentru cã e o simplã teleportare a conceptului
ºcolii de la Copenhaga în domeniul studiilor
naþiunii ºi naþionalismului, iar de aici cãtre
zona filosofiei politice, lui Kymlicka îi lipseºte,
cel puþin aparent, abilitatea de a observa cã, în
funcþie de circumstanþe, naþionalismul civic se
poate transforma rapid într-unul etnic ºi, foarte
important, cã anumite state, în interacþiunea aces-
tora cu minoritãþile naþionale, au probleme ma-
jore de legitimare, datorate dependenþei de traseu,
emergenþei statalitãþii în zona fostelor periferii
imperiale ºi a altor factori culturali“ (p. 136).

Meritã apreciate felul în care autorul îºi sis-
tematizeazã numeroasele surse bibliografice la
care a apelat ºi demonstraþia cã discursul multi-
culturalist face parte din sfera valorilor demo-
cratice postmoderene, existenþa lui datorânu-se
în principal liberalismului ºi libertarianismului,
ceea ce nu înseamnã cã „ilimitatul“ revendica-
tiv al acestuia nu trebuie supus reflecþiei critice.


