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Douã volume masive, apãrute recent la Editura
Machiavelli, editurã care ºi-a câºtigat o realã notorie-
tate prin restituirea unor pagini importante ale istoriei
noastre moderne, aduc în faþa cititorului român figura
unui important om politic, fruntaº al Partidului Con-
servator, a cãrui activitate se situeazã în perioada care
cuprinde ultimele douã decenii ale secolului al XIX-lea
ºi primele douã decenii ale secolului XX: Alexandru
Marghiloman (1864-1925).

Alexandru Marghiloman a fost nu doar unul din-
tre reprezentanþii importanþi ai retoricii politice româ-
neºti, din ceea ce spiritul comun numeºte încã la belle
époque, perioadã pe care cititorul de astãzi o poate
regãsi în momentele lui Caragiale, dar ºi o personali-
tate plinã de culoare.

Fiu al unui politician conservator buzoian, Iancu
Marghiloman, amintit în corespondenþa lui Bãlcescu
drept adversar al Revoluþiei de la 1848, devenit însã
ulterior sprijinitor al Unirii ºi susþinãtor al lui Cuza,
ºi al Irinei (nãscutã Isvoranu, dintr-o cunoscutã fami-
lie de boieri olteni), a cãrei frumuseþe pare a-l fi im-
presionat ºi pe amintitul domn al Unirii, Alexandru
Marghiloman a fost supranumit, având în vedere nu
numai ideile, dar ºi manierele sale, lordul valah. Do-
vadã a acestor maniere englezeºti este ºi locul sãu de
fondator al exclusivistului Jockey Club românesc, al
cãrui model se poate gãsi în capitala britanicã. Aceste
amãnunte biografice nu sunt lipsite de semnificaþie,
ele descriu o anume atmosferã politicã ºi culturalã ºi,
indirect, contribuie la definirea climatului social în
care are loc prima modernizare (ºi, cred, singura cu
adevãrat reuºitã) a societãþii româneºti, aceea care se
desfãºoarã pânã la Primul Rãzboi Mondial.

Alexandru Marghiloman a fost, în special în pri-
ma parte a carierei sale politice, un apropiat al curen-
tului junimist, condus din perspectivã politicã de P.P.
Carp ºi sub aspectul cultural de Titu Maiorescu. A-
cest fapt nu-l va apãra, însã, de ironica anchetã emi-
nescianã asupra originilor etnice ale familiei sale (v.
articolul cu titlul [„Preaosfinþia sa musiu Chiºu“], în
Eminescu, Publicisticã, ediþia D. Vatamaniuc,Acade-
mia Românã, Editura Univers Enciclopedic, 2000,
vol. V, p. 865).

Discursurile parlamentare ale lui Al. Marghilo-
man sunt mãrturie a unei activitãþi politice dense ºi
perseverente, în spiritul ideilor conservatorismului
românesc (deosebit, sub unele aspecte, de modelul
sãu englez). E imposibil sã redãm aici varietatea su-

biectelor oratoriei politice a lui Al. Marghiloman.
Deºi oarecum disparate, puse alãturi ele ilustreazã
bine moravurile politice ale epocii, dar ºi liniile di-
rectoare ale confruntãrii dintre liberalism ºi conserva-
torism ºi nu odatã putem recunoaºte influenþa ideilor
lui Carp ºi Maiorescu cu privire la formele fãrã fond
din societatea româneascã. Este unul dintre meritele
majore ale acestei ediþii a producþiei oratorice a lui
Marghiloman dintre anii 1895 ºi 1920 (aºa cum se
aratã într-o notã asupra ediþiei, prima parte a acestei
activitãþi oratorice a fost publicatã încã în timpul vie-
þii acestuia, în anul 1916).

Cititorul român va fi, fãrã îndoialã, interesat cu
precãdere de perioada cea mai discutatã a activitãþii
politice a lui Marghiloman, aceea a aºa-numitei lui
„germanofilii“. De altfel, cum se ºtie, Marghiloman
nu a fost, pânã la un moment dat, singur pe acest
drum, alþi oameni politici (P.P. Carp, de pildã, sau C.
Stere, literat ºi om politic, deopotrivã) au mers, din
motive diverse, în acelaºi sens. În Discursurile lui
Marghiloman se pot întâlni unele amãnunte care ar
putea explica adversitatea sa faþã de modelul demo-
craþiei liberale de tip francez practicat de liberali ºi
care, acesta, cred cã explicã oarecum (alãturi de tema
Ardealului) adeziunea liberalilor la cauza Antantei.

Un moment semnificativ ar putea fi cãderea Gu-
vernului Carp în primãvara anului 1912, în urma cu-
noscutei „afaceri a tramvaielor“. Cu acest prilej, Carp
preferase sã demisioneze, rãmânând solidar cu Mar-
ghiloman, ministru de interne în guvernul lui. În
fond, „afacerea tramvaielor“, care va rãmâne în me-
morie multã vreme, pare a fi fost, de fapt, un prim
moment de despãrþire a apelor în politica dâmbovi-
þeanã, vechiul prieten al lui Carp, Titu Maiorescu, de-
venind adversarul acestuia (lucrurile sunt bine expli-
cate de editor, Stelian Neagoe, într-o notã de la pa-
gina 735). De aici, tensiunile între taberele politice se
vor acutiza, cu deznodãmântul bine cunoscut, în lu-
mina cãruia Al. Marghiloman va trece drept un neîn-
þeles al politicii româneºti din epoca precedentã Marii
Uniri (trebuie vãzute, în legãturã cu acest subiect, ºi
reflecþiile editorului din prefaþa lucrãrii).

De altfel, lectura celor douã tomuri ale Discursu-
rilor lui Marghiloman oferã mai multe asemenea mici
satisfacþii de „detectiv al istoriei“, luminând unele
momente obscure ale istoriei României moderne.

Discursurile parlamentare ale lui Alexandru Mar-
ghiloman, lucrare însoþitã de note documentare foarte
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utile ºi care dovedesc o profundã înþelegere a meca-
nismelor vieþii politice din epocã, ca ºi, de altfel, în-
treaga documentaþie semnatã de Profesorul Stelian
Neagoe (o notã specialã meritã postfaþa, nu lipsitã de
accente dramatice, care relateazã atmosfera ultimelor
zile de viaþã ale lui Marghiloman, într-o Românie
care nu mai semãna prea mult cu Vechiul Regat, cã-

ruia el îi dedicase întreaga sa energie de om politic)
este, de aceea, o carte care îºi gãseºte firesc locul nu
numai în biblioteca cercetãtorilor specializaþi în isto-
ria politicã a României moderne, dar ºi în biblioteca
acelora pentru care prima modernitate româneascã
(evoluþia societãþii pânã la Primul RãzboiMondial) este
unul dintre momentele astrale ale istoriei României.

Dincolo de readucerea în dezbatere a temei cãde-
rii în istorie ca stare mereu actualizatã a indivizilor ºi
a lumii, ºi a istoriei religiilor ca domeniu care explo-
reazã în adâncime acest fenomen, cartea pe care o
prezint mai jos adaugã detalii ºi interpretãri noi por-
tretului intelectual ºi uman al filosofului ºi istoricului
religiilor Mircea Eliade.

În „Nota Editorului“ se precizeazã cã acest vo-
lum publicat în limba englezã este rezultatul semina-
rului internaþionalMircea Eliade between the History
of Religions and the Fall into History þinut în 2 apri-
lie 2012 la Cluj-Napoca, gãzduit de Departamentul de
ªtiinþe Umane al Institutului de Istorie al Academiei
Române „George Bariþiu“ din Cluj-Napoca ºi finan-
þat deAutoritatea Naþionalã Românã pentru Cercetare
ªtiinþificã, CNCS – UEFISCDI prin proiectul PN-II-
RU-PD-2011-3-0014: „The Intellectual Origins of
anti-Semitism. Cultural Elements and Symbolic Re-
presentations in Interwar Romania“.

Lectura problemelor istoriei religiilor ºi a filoso-
fiei istoriei realizatã de Henry Pernet ºi publicatã cu
titlul „Lasting impressions: Mircea Eliade“ este tot-
odatã o criticã „afectuoasã“ a metodologiei savantu-
lui român. Dupã reconstituirea autobiograficã a par-
cursului sãu în istoria ºi antropologia religiilor, punc-
tatã de câteva momente cheie ale întâlnirii esenþiale
cu Eliade, care se întinde pe câteva pagini bune,
Pernet expune câteva aspecte ale receptãrii critice a
operei savantului religiilor. Astfel, dacã prima versiu-
ne revizuitã a tezei sale de doctorat publicatã în 1936
cu titlul Yoga. Essai sur les origines de la mystique
indienne a fost lãudatã aproape în unanimitate de
specialiºti, consacrându-l pe Eliade ca orientalist, ce-
lelalte cãrþi ale lui Mircea Eliade nu au fost primite cu
aceeaºi bunãvoinþã (p. 19) – cel puþin de o parte din-
tre specialiºti ºi poate de aceea în repetate rânduri fi-
losoful religiilor menþioneazã cã lucrãrile sale se
adreseazã în egalã mãsurã publicului nespecialist, în
acest sens opera sa pedagogicã fiind incontestabilã.

De exemplu, Le chamanisme et les techniques
archaïques de l’extase (1951) s-a confruntat cu critici
puternice din partea unor specialiºti precum Eveline
Falck (care pune elaboratei, vastei ºi documentatei
lucrãri eticheta de „superficialitate“), Paul G. Bahn

(care contestã conceptul de „transã“) (p. 20). Pernet
însuºi, dupã ce enumerã autori care nu l-au menþionat
pe Eliade în unele lucrãri considerate de referinþã
pentru antropologia ºi religia comparatã (E.E. Evans-
Pritchard, Claas Jouco Bleeker) sau pe unii dintre aceia
care i-au atacat metoda, dar care care dovedesc o cu-
noaºtere incompletã a operei lui Eliade (cum ar fi Ed-
mund Leach), îºi exprimã propriile rezerve privitoare
la metoda ºi conceptele istoricului religiilor, evocând
propriul studiu din 1967 „pompos intitulat“ „From
history of religions to comparative science of reli-
gions“ în care contesta, între altele, conceptul funda-
mental de „om religios“ ca om deplin, considerând acest
postulat drept inacceptabil ca poziþie onto-teologicã
(p. 24).

Scopul acestor consemnãri ºi mãrturisiri critice
este acela de a sublinia o concluzie care nu îi aparþine
numai autorului comunicãrii „Lasting impressions: Mir-
cea Eliade“ în cadrul seminarului þinut la Cluj în 2012,
dar care aici este exprimatã limpede, când Pernet
afirmã cã Eliade a fost în mod fundamental un filosof
ºi prin urmare, istoria religiilor pe care a promovat-o
nu a fost o ºtiinþã în sensul riguros, ci un sistem nefal-
sificabil în care noþiunile principale erau considerate
drept postulate (p. 25).

Aici este momentul sã amintim cã dintre exegeþii
care nu numai cã nu „au ignorat“ sau „au refuzat sã ia
în considerare“ opera lui Mircea Eliade (dupã cum
constata DouglasAllen, consemnat în lucrarea de faþã
într-o notã de subsol), dar au argumentat importanþa
ºtiinþificã ºi valoarea umanistã ºi soteriologicã în di-
mensiunea filosoficã a istoriei religiilor practicate de
savantul român, Wendell Charles Beane constata cã
metodologia lui Eliade nu este antiistoriograficã, ci
mai curând simþul sãu istoriografic reflectã o dialec-
ticã creativã a romanticului ºi a istoricului, dacã prin
romantic se înþelege dorinþa umanã — în sensul de
cãutare umanã — de a realiza, de a obþine, înþelege-
rea idealã a fenomenului religios (Charles Beanne
Wendell, „Methodological, Pedagogical and Philoso-
phical Reflections on Mircea Eliade as Historian of
Religions“ în The Meaning and End of Mircea Elia-
de, Edited by Brian Rennie, State University of New
York Press, 2001). Acestor observaþii le pot fi adãu-



gate alte câteva titluri (permise de spaþiul unei recen-
zii) hermeneutic încrezãtoare în mesajul operei elia-
deºti: N.J. Girardot, Smiles and Whispers — Nos-
talgic Reflections on Eliade’s Significance for the
Study of Religion;Mac Linscott Rickets, Introduction
to „In the Shadow of a Lily“, înWaiting for the Dawn
– în volumul menþionat mai sus); David Cave, Mir-
cea Eliade’s Vision for a New Humanism, Oxford
University Press, 1993; Douglas Allen,Myth and Re-
ligion in Mircea Eliade, Routlege New York and
London, 2002; Edward P. Nolan, The Forbiden
Forrest: Eliade as Artist and Shaman, în Waiting for
the Dawn: Mircea Eliade in Perspective, David Car-
rasco and Jane Marie Law editors, University Press
of Colorado, 1991; Carl Olson, The Theology and
Philosophy. A search of the Center, MacMillan Aca-
demic and Professional LTD Houndmills, Basingstoke,
Hampshire and London, 1992; Guilford Dudley III,
Religion of Trial, Mircea Eliade and His Critics,
Temple University Press, Philadelphia, 1977; Robert
Ellwood, The Politics of Myth, A Study of C.G. Jung,
Mircea Eliade and Joseph Campbell, State Univer-
sity of New York Press, 1999; Ioan P. Culianu, Mir-
cea Eliade, Bucureºti, Nemira, 1995 (acesta din urmã
urmând exigenþele lui Popper ºi axându-se „numai
(pe) ceea ce nu este verificabil, nu ºi (pe) ceea ce ar
putea fi demonstrat ca fals“ pentru a arãta, între altele,
cã oricât de contestate ar fi conceptele eliadiene –
cum ar fi binomul hermenutic sacru/profan – este di-
ficil de gãsit altele mai pãtrunzãtoare pentru analiza
fenomenului religios în toatã complexitatea lui).

Aºadar, la rândul sãu considerându-l pe Mircea
Eliade mai curând un filosof al religiilor decât un sa-
vant cu o metodã inacceptabilã, Henry Pernet rea-
minteºte ºi onorurile de care s-a bucurat Mircea Elia-
de în lumea academicã mondialã (cum ar fi titlul de
doctor honoris causa conferit de numeroase Univer-
sitãþi ºi Academii) ºi îi recunoaºte numeroasele cali-
tãþi umane ºi intelectuale: simplitatea, generozitatea,
incredibila erudiþie, creativitatea, provocatoarele ºi
fertilele decriptãri introspective ºi intuiþii, umorul ºi
extraordinara sa omenie. Pernet mãrturiseºte cã legã-
tura dintre el ºi filosoful religiilor a fost specialã, re-
laþia de la student la profesor transformându-se în pri-
etenie ºi apoi în afecþiune – cu atât mai „remarca-
bilã“, cu cât el personal este un ateu care a îmbrãþiºat
istoria ºi antropologia în detrimentul transistoriei ºi
ontologiei, altfel spus, un „om modern“ în sensul dat
de Eliade (pp. 28-29).

Un „om modern“ în sensul dat de Eliade este di-
ferit de „omul arhaic“ prin coordonatele psihologice,
culturale ºi politice ale personalitãþii sale, dar ºi prin
aceea cã spre deosebire de acesta din urmã care în ca-
litate de membru al societãþii tradiþionale trãia în con-
formitate cu imitarea ºi repetarea arhetipurilor (mo-
dele sau paradigme sacre) datoritã cãrora putea înþe-
lege sensul „metaistoric“ al condiþiei sale – îºi trãieº-
te existenþa sub semnul terorii istoriei. Importanta
temã fenomenologicã a comparaþiei între omul arhaic
ºi omul modern este adusã în discuþie de Mac Linscott

Ricketts, prezent în volum cu studiul „Mircea Eliade
and The Terror of History“. Autorul lucrãrii de refe-
rinþã Mircea Eliade: The Romanian Roots. 1907-
1945, analizeazã riguros problema terorii istoriei prin
expunerea problemelor celebrei lucrãri eliadeºti Le
mythe de l’éternel retour: archétypes ét répétitions
(1949) despre care Eliade însuºi afirmã în repetate
rânduri cã este cea mai importantã din opera sa. Totoda-
tã Ricketts prezintã etapele elaborãrii acestei lucrãri
(începutã în 1944 cu titlul Cosmos and History ºi ela-
boratã în paralel cu Traité de l’histoire des religions)
în care autorul însuºi se confruntã cu teroarea istoriei
atât la nivel personal cât ºi la nivelul unei receptãri
acute a dramei colective legate de cel de-al doilea
rãzboi mondial ºi de sfârºitul acestuia care a condus
la împãrþirea lumii europene în sfere de influenþã.
Sinteza istorico-filosoficã a frãmântãrilor intelectuale
ºi umane ale scriitorului român din perioada redac-
tãrii volumului care valorificã pe filierã hegelianã ce-
lebrul concept de „teroare a istoriei“ (ºi asupra cãrora
am zãbovit ºi eu redactând articolele „Le mythe de
l’éternel retour: archétypes et répétitions“, respectiv
„Traité de l’histoire de religions“ pentru 111 lucrãri
fundamentale. Dictionarul operelor filozofice româ-
neºti, coordonat de Ion Ianoºi ºi apãrut la editura Hu-
manitas în 1997) are un efect cathartic asupra citito-
rului mai mult sau mai puþin familiarizat cu opera lui
Mircea Eliade. Cercetarea ºi interpretarea cãderii ºi re-
cãderilor disperate în istorie dar ºi a luptei spirituale cu
teroarea istoriei (finalmente o teroare a politicului)
întãresc o concluzie ºi o convingere mai veche lui
Ricketts ºi anume cã acest volum (ca ºi scrierile lite-
rare) îl recomandã pe Mircea Eliade ca om religios,
ca un „adevãrat credincios“ (p. 65) care gãseºte în
creºtinism rãspunsul la complicata problemã în jurul
cãreia este construit.

O parte consistentã a volumului (pp. 67-178) este
dedicatã cercetãrii efectuate de Liviu Bordaº asupra
unei probleme spinoase: „Ioan Petru Culianu, Mircea
Eliade, and Felix culpa. With the I.P. Culianu – M.L.
Rickets Correspondence“. Cum minuþioasa docu-
mentare ºi cercetare istoricã ar putea face obiectul
unei cãrþi de sine stãtãtoare care aduce în discuþie as-
pecte complexe þinând de istoria intelectualã ºi poli-
ticã, dar ºi de aceea exegeticã ºi propriu-zis filosofi-
co-ºtiinþificã, îmi rezerv plãcerea unei prezentãri de-
taliate a acestei contribuþii într-un text viitor.

Cartea se încheie cu studiul „Mircea Eliade and
The Fall into History“ semnat de Mihaela Gligor care
porneºte de la premise dimensiunii umaniste a operei
ºtiinþifice ºi literare eliadeºti pentru a prezenta în
aceastã luminã cariera de profesor de istorie a religi-
ilor a lui Mircea Eliade la Universitatea din Bucureºti
între anii 1934-1938, ca asistent al profesorului de
metafizicã ºi logicã Nae Ionescu. Cu o bazã docu-
mentarã mergând de la însemnãrile autobiografice,
jurnalistica cultural-politicã, eseurile ºi lucrãrile ºti-
inþifice eliadeºti pânã la lucrãri ale unor eliadologi
consacraþi precum M.L. Ricketts (Rãdãcinile româ-
neºti ale lui Mircea Eliade), Sorin Alexandrescu (au-

104 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 3



Lorena-Valeria Stuparu

Lucian Jora
Diplomaþia publicã a Uniunii Europene – Aspecte în dezbatere, Editura ISPRI, Bucureºti, 2014,
240 p.

4 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 105

torul profundei lucrãri Mircea Eliade, dinspre Portu-
galia, prezent în acest studiu prin intermediul unei re-
ferinþe la volumul nu mai puþin important Paradoxul
român), Douglas Allen, Norman Girardot, Florin
Þurcanu (Mircea Eliade. Prizonierul istoriei) dar ºi
ale unor critici (Daniel Dubuisson – Mythologies du
XXe Siècle. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade; Alexandra
Laignel-Lavastine – Cioran, Eliade, Ionesco: L’oubli
du fascisme) studiul Mihaelei Gligor este o încercare

reuºitã de a înþelege – atât cât se poate pe baza celor
ce pot fi studiate ºi pânã când se va publica Jurnalul
complet al filosofului religiilor, astfel încât sã se poa-
tã discuta „cu toate cãrþile pe masã“ (p. 200) – deopo-
trivã deciziile trecute dar ºi întreaga operã „legatã
prin multe cãi misteriose“ de viaþa savantului român.

Ceea ce, dupã pãrerea mea, poate fi concluzia
acestui volum binevenit ºi necesar în domeniul elia-
dologiei.

Semnalãm apariþia în peisajul editorial din Ro-
mânia a unei lucrãri cãrþi inedite prin tematicã ºi
abordare: Diplomaþia Publicã a Uniunii Europene –
Aspecte în dezbatere. Autorul cãrþii, Bogdan Lucian
Jora, cercetãtor la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Re-
laþii Internaþionale al Academiei Române, este deja
un nume cunoscut în rândul cercetãtorilor cu preocu-
pãri tangente diplomaþiei culturale, practicilor de ad-
vocacy, valorizãrii patrimoniului, creãrii ºi recreãrii
markerilor identitari atât la nivelul României, cât ºi al
Uniunii Europene.

Încã de la primele pagini autorul ne pune în gar-
dã vizavi de tentativa de inovare tematicã documen-
tarã ºi de metodologia de abordare a subiectului (este
un subiect despre care s-a scris destul de mult în ulti-
mii ani, ce e drept însã, nu în peisajul academic româ-
nesc) ºi intenþia sa de a crea un instrument de lucru
util practicienilor. Într-adevãr, autorul a reuºit în bunã
mãsurã sã ofere prin aceastã carte un astfel de in-
strument, prin încercarea de explicare a conceptelor
într-un domeniu dominat de confuzie conceptualã.
Inovarea tematicã ºi metodologicã pe care o gãsim ºi
în tentativa de a interpreta dinamica relaþiilor interna-
þionale din perspectiva comunicãrii cu cetãþenii, a ca-
pacitãþii de persuasiune a propriei culturi ºi imagini,
respectiv a relaþiilor culturale, este un demers puþin
abordat.

Ni se explicã în primele capitole, dedicate con-
ceptelor, originea ºi semnificaþia unor termeni precum
diplomaþie publicã, diplomaþie culturalã, advocacy,
comunicare publicã externã, imagologie, precum ºi
diversele accepþiuni în care sunt utilizaþi. Un plus în
sensul utilitãþii lucrãrii este ºi capitolul care expune
diferenþa conceptualã între diplomaþie publicã ºi pro-
pagandã, modul în care se pot identifica discursul
propagandistic sau impresia de discurs propagan-
distic lãsatã auditoriului. Alte argumente semnalate ºi
tratate de autor în cele 240 de pagini ale cãrþii sunt o
pledoarie în favoarea importanþei diplomaþiei publice
instituþionalizate (practicatã de ministere de externe,

institute culturale, instituþii publice) sau neinstitu-
þionalizate (practicatã de ONG-uri, universitãþi, firme
private sau chiar persoane fizice).

Din aceastã pledoarie putem sã punctãm: intro-
ducerea expresã în tratatele internaþionale a unei di-
mensiuni culturale, menitã sã faciliteze cunoaºterea
reciprocã; atenþia acordatã de Consiliul Europei ºi
Comisia Europeanã reconcilierii istorice; crearea de
noi manuale de istorie care interpreteazã istoria naþio-
nalã din perspectiva interculturalã; facilitarea schim-
burilor interacademice, dezbaterea academicã referi-
toare la noile medii de reprezentare a discursului po-
litic ºi istoriografic (în mod special spaþiul virtual).

Pentru a aborda diplomaþia publicã a Uniunii Eu-
ropene, atât cea destinatã publicului extracomunitar,
cât ºi propriului public, autorul a considerat necesar
sã punã în discuþie într-un capitol special care este lo-
cul ºi rolul memoriei colective în configurarea rela-
þiilor internaþionale ca variabilã în cercetare, aferentã
paradigmei constructiviste (cu privire la rolul identi-
tãþilor ºi ideilor).

În capitolul Diplomaþia publicã – strategie a re-
concilierii în Europa se argumenteazã modul în care
multiperspectivitatea este cheia diplomaþiei publice
de calitate (în accepþiunea sa diferitã de propagandã),
prin capacitatea de reprezentare a complexitãþii unei
realitãþi istorice ºi culturale. Discursul diplomaþiei
publice europene presupune capacitatea de oferire a
unui produs de reprezentare culturalã care este nego-
ciat ºi þine cont de opiniile oponenþilor atunci când
este vorba de aspecte controversate, iar acest lucru
depinde de abilitatea cu care artizanii produsului des-
tinat diplomaþiei culturale reuºesc sã-i asigure o di-
mensiune multiperspectivalã.

Miezul cãrþii îl gãsim în capitolul Comunicarea
publicã externã a Uniunii Europene, în care se argu-
menteazã modul în care construirea unei identitãþi
internaþionale bine conturate pentru Uniunea Euro-
peanã este o dimensiune esenþialã a „proiectului eu-
ropean“, o dimensiune a integrãrii europene în adân-
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cime, ce þine de aspecte sensibile susceptibile de a
stârni reacþii de respingere din partea structurilor tra-
diþionale ce invocã argumente de naturã identitarã,
dar ºi criterii funcþionale. Aici Lucian Jora se strã-
duieºte sã surprindã o realitate funcþionalã a diplo-
maþiei publice a UE cu elementele sale constitutive
(comunicarea publicã externã, diplomaþie culturalã,
advocacy, ascultare, schimburile culturale ºi acade-
mice, cunoaºterea opiniei publicului extern), dincolo
de principiile declarative pe care le gãsim în litera
tratatelor sau în discursuri fie europropagandistice fie
eurosceptice. Or, autorul susþine cã o realitate în do-
meniul diplomaþiei publice pornind de la realitãþile
funcþionale ale celor 28 de state membre, plus Co-
misia Europeanã cu direcþiile sale generale, cu a cã-
ror activitate este tangentã, presupune un reflex de
coordonare ºi cooperare de zi cu zi la nivel departa-
mental, în paralel cu dezvoltarea de instituþii în care
sã activeze eurodiplomaþi recunoscuþi ca atare.

Se concluzioneazã, cu argumente, cã pentru Uni-
unea Europeanã rãmâne o misiune dificilã a trans-

pune în realitate efectivã principiul unitãþii în diversi-
tate a culturilor ºi tradiþiilor membrilor sãi, într-o for-
mulã inteligibilã pe plan extern, acceptabilã ca nu-
mitor comun în care sã se regãseascã fiecare cetãþean
european.

Unele capitole, la prima vedere, pot pãrea citito-
rului neiniþiat redundante sau excesiv de teoretice,
având în vedere titlul cãrþii ºi aºteptãrile celor care o
cumpãrã, iar autorul stãruieºte puþin sau deloc în a
explica importanþa unor variabile precum memoria
istoricã sau evoluþia markerilor identitari naþionali,
regionali sau locali pentru configurarea diplomaþiei
publice a Uniunii Europene. Personal, apreciem cã ar
fi fost de dorit un text mai închegat în jurul paradig-
mei principale care este funcþionalitatea diplomaþiei
publice a Uniunii Europene conform titlului cãrþii, de
altfel incitant. Dincolo de aceste mici disfuncþionali-
tãþi explicabile pentru un episod dintr-o agendã de
cercetare (aºa cum o mãrturiseºte ºi autorul), gãsim
cartea într-adevãr utilã practicienilor, studenþilor ºi
publicului în general.


