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NOTE DE LECTURÃ / RECENZ I I
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Volumul Romania and the European Union-Ac-
cession and Beyond, editat de dr. Phinnemore, ºeful
catedrei Jean Monnet de Studii Europene de la
Queen’s University, Belfast, Marea Britanie, a fost
bine mediatizat în þara noastrã ºi a fost lansat de cãtre
Ministerul de Externe.

Studiul urmãreºte parcursul României cãtre inte-
grarea în UE ºi încearcã o punere într-un context mai
larg. Din acest motiv, cartea este structuratã în patru
mari capitole: Contextul integrãrii; Drumul cãtre UE;
România în UE; România ºi noii vecini ai UE. Cei
care participã cu articole la acest volum vin din zone
profesionale variate, de la analiºti politici la politi-
cieni: dr. Duncan Light, Alina Mungiu Pippidi, Alan
Smith, Daniel Dãianu, Barronesse Emma Nicholson,
Leonoard Orban, Lazãr Comãnescu, Adrian Severin,
Dragoº Negrescu,Valentin Lazea, Mihai Rãzvan
Ungureanu, Sergiu Celac, Erhan Icener ºi Othon
Anastaskis.

Faptul cã se publicã în strãinãtate o lucrare în ex-
clusivitate despre România ºi marºul sãu cãtre Uniu-
nea Europeanã este prin el însuºi pozitiv. În primul
rând, pentru cã despre România se publicã, se ºtie ºi
se spune prea puþin. Profesorul Phinnemore este prin-
tre puþinii ºi, foarte probabil, cel mai vizibil ºi activ
specialist din Marea Britanie care a arãtat un interes
constant de-a lungul anilor pentru România ºi „peri-
peþiile“ sale euro-atlantice1.

Avantajul unei lucrãri colective este varietatea,
aria largã de cuprindere, diferenþa de opinii. Deza-
vantajul sãu este cã, lãsându-se o oarecare libertate de
alegere a subiectelor articolelor, libertate constrânsã
evident de subiectul general al cãrþii, se pot atinge as-
pecte mai puþin importante ºi mai puþin relevante, în
timp ce altele, poate mai demne de a fi fost comen-
tate, sunt lãsate în afarã. Este firesc sã fie aºa datoritã
eclectismului preocupãrilor celor care au acceptat sã
participe la întocmirea unei astfel de lucrari. Nici lu-
crarea de faþã nu face excepþie. De exemplu, articolul
Baronesei Nicholson abordeazã, cum era ºi de aºtep-
tat, problema adopþiilor internaþionale. Este adevãrat
cã subiectul a produs la vremea lui multe probleme
României. Pe de altã parte, însã, aºa cum s-a dovedit
mai târziu, acest aspect coroziv al relaþiilor UE —
România a fost un fel de mult zgomot pentru nimic...

Þinând cont însã de tonul laudativ la adresa Româ-
niei, este de bãnuit cã doamna Nicholson a dorit sã-ºi
facã indirect o mea culpa la vechile sale acuzaþii,
multe dintre ele criticate acum deschis de cãtre pro-
prii colegi ca fiind nefondate. În contrast, ºi în ace-
eaºi parte a volumului „Drumul cãtre UE“, este arti-
colul profesorului Daniel Dãianu care formuleazã o
întrebare fundamentalã pentru interesele României:
cât de pregãtitã este aceasta din punct de vedere eco-
nomic sã facã faþã integrãrii în UE? Rãspunsul care
s-ar desprinde ar fi: nu prea. România va fi supusã la
presiuni financiare ºi ale pieþei specifice UE la care
se adaugã ºi cheltuielile implementãrii acquis-ului
comunitar. Tonul rãmâne însã optimist pentru cã dacã
efectele pe termen scurt (primii 5 ani aproximativ) ar
putea sã fie destul de dure, pe termen mediu ºi mai
ales lung România va putea culege roadele integrãrii
cu condiþia unei politici financiare inteligente ºi a
unui grad scãzut de corupþie.

Sergiu Celac, amabasador al României la Or-
ganizaþia de Cooperare a Mãrii Negre, are de aseme-
nea un articol important ºi necesar care nu putea sã
lipseascã din capitolul privitor la vecinii non-UE ai
României: „România, Marea Neagrã ºi Rusia“. Auto-
rul demonstreazã cã România a jucat un rol mult prea
palid în aceastã zonã care, în mod firesc, ar trebui sã
fie prioritarã. Relaþiile reci cu Rusia, actorul domi-
nant ºi esenþial din zonã, n-au fãcut decât sã dãuneze
rolului pe care România l-ar fi putut avea în aria
Mãrii Negre. La rândul ei, integrarea euro-atlanticã a
fãcut ca atenþia þãrii noastre sã se centreze pe acest
scop major în dauna relaþiilor cu vecinii sãi necomu-
nitari. Este de aºteptat însã ca odatã ce aceste þeluri
fundamentale ale politicii externe au fost înfãptuite,
România sã adopte o politicã la Marea Neagrã care
sã-i slujeascã interesele. Aderarea la UE ar trebui de
asemenea sã-i creascã autoritatea în zonã ca actor de
primã mânã.

În „România ºi integrarea euro-atlanticã“ profe-
sorul Phinnemore traseazã parcursul României cãtre
UE ºi NATO. Câteva idei fundamentale se desprind
din articolul acestuia: integrarea României, atât în
UE cât ºi în NATO, are mai mult de a face cu con-
diþiile externe (vezi conflictul din Kosovo) decât cu
pregãtirea þãrii de a face faþã unei avalanºe de cerinþe

————————
1 Profesorul Gallagher nu intrã în calcul aici, pentru cã acesta s-a concentrat pe aspectele interne, de tran-

ziþie ale þãrii noastre, în timp ce problema integrãrii a abordat-o numai în trecere ºi în termeni ºtiinþifici discu-
tabili.
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occidentale; spre deosebire de alþi autori care se con-
centreazã aproape în exclusivitate pe ceea ce are de
suferit Uniunea Europeanã prin primirea unei Ro-
mânii relativ sãrace ºi nepregãtite, coordonatorul lu-
crãrii reuºeºte sa atingã ºi reversul monedei: cât de
mult a fost afectatã România în urma procesului de
asociere ºi aderare.

Probabil cã ar fi fost de dorit sã se fi acordat un
spaþiu mai larg ºi un unghi de vedere mai critic ºi
analitic cu privire la efectele pe care integrarea o are
asupra României, fie asupra sectorului economic, fie
asupra celui politic. Impactul asupra agriculturii, in-
dustriei energetice, administraþiei publice ºi politice,

descentralizãrii ºi autonomiei ar fi putut constitui su-
biecte de un interes major.

Pe de altã parte însã, aceastã lucrare rãmâne o în-
cercare reuºitã de a face cunoscutã celorlalþi ºi o
altfel de Românie, mai apropiatã de adevãr. Decla-
raþia coordonatorului Phinnemore în acest sens este
relevantã: „Imaginea României în Marea Britanie ºi
Irlanda este dominatã de sãrãcie, emigranþi ºi corup-
þie, iar guvernele celor douã þãri au fãcut prea puþin
pentru a contracara aceste opinii ignorante.“ Ar fi de
dorit, prin urmare, sã asistãm la începutul sfârºitului
acestei ignoranþe, oarecum voite.

O carte foarte interesantã, abordând o temã puþin
studiatã ºi, în orice caz, foarte actualã. Analiza cãrþii
îmbracã o hainã teoreticã în primele trei capitole, în
care, plecând de la lucrãrile lui M.G. Smith, G.
Balandier, David Easton, autorul defineºte modali-
tãþile acþiunii politice ºi caracteristicile personale ale
omului politic, defineºte politica cu sprijinul lui J.
Plano, R. Ripag, H. Robin. Foarte bun e subcapitolul
dedicat elitelor politice, unde analiza pleacã de la lu-
crãrile clasice ale lui V. Pareto, G. Mosca, T.B.
Bottomore ºi C. Wright Mills sau Robert Michels
(excelentã lucrarea acestuia despre partidele politice,
lucrare mereu actualã).

H. Gorun pune în evidenþã importanþa recrutãrii
elitelor, face o cercetare asupra unor aspecte funda-
mentale ale teoriei elitelor precum specificitatea, ex-
cluºii ºi privilegiaþii, clivajul în interiorul elitei, evo-
luþia politicã în cadrul social, trece de la elite la lide-
rul politic, evidenþiind tipurile de om politic. Discursul
s-ar fi putut extinde fãrã îndoialã cu contribuþiile lui
Ernst Jünger din 1919, ºi influenþa acestuia mai cu
seamã în lumea germanã interbelicã, ale lui Hermann
Rauschnigg din 1938, ale lui Ernst von Salomon din
1946, sau, colateral, cu scrierile lui Stefan George,
Gabrielle D’Annunzio, Oswald Spengler. La fel de
interesante sunt paginile dedicate opiniei publice. Nu
e vorba de opinia înþeleasã ca „o sferã a privaþilor
adunaþi ca public“, cum spunea J. Habermas, ºi care
era sensul termenului în secolele 17 sau 18, ci de ceva
mult mai mult, de ansamblul opiniilor elaborate
într-un context social ºi fãcute publice de indivizi sau
gru-puri într-o problemã sau alta relevantã sau cunos-
cutã de multã lume. Consideraþiile autorului asupra
istoriei termenului de opinie publicã la români sunt o
foarte bunã introducere într-o astfel de neabordatã, de
fapt, chestiune la noi.

Autorul e convins ca nu poate evidenþia imagi-
nea omului politic reflectatã în opinia publicã „fãrã a

clarifica ºi dezvãlui conþinuturile unor concepte“. ªi
de aceea incursiunea lui teoreticã asupra termenilor
de politic, politicã, elite, om politic, opinie publicã ºi
opinie naþionalã. Incursiunea sa explicã mecanismul
de constituire a opiniei publice ºi a spaþiului public ºi
modalitatea prin care opinia publicã recepteazã ºi
redã imaginea omului politic ºi, în al doilea rând, ex-
plicã rolul omului politic în formarea opiniei publice
ºi al opiniei publice în perceperea omului politic.

Izbutitã comparaþia lui H. Gorun între studiul lui
C. Rãdulescu-Motru despre puterile sociale, culturã
ºi starea de influenþã în care se aflã viaþa spiritualã faþã
de factorii prezenþi la un moment dat, care acþioneazã
ca niºte „energii sociale“.

Autorul face o incursiune istoricã pentru a pre-
zenta formarea opiniei publice ºi a conºtiinþei politice
la români, trecând cu prudenþã ºi abilitate prin ideile
ªcolii ardelene ºi dezbaterile generaþiei paºoptiste ºi
postpaºoptiste, pentru a stabili „articulaþiile“, dupã
termenul folosit de autor, socio-culturale din secolul
al 19-lea. Existã o opinie publicã þãrãneascã, una a
negustorilor, a meºteºugarilor, a intelectualilor, a bo-
ierilor ºi evoluþia lor este de o mare importanþã în re-
formarea societãþii româneºti, cum bine constatã dl.
Gorun. Radiografierea socialã ºi a stãrii de spirit din
secolul al 19-lea e configuratã la nivelul rural ºi la cel
urban (în acest caz, din urmã, se are în vedere oraºul
Bucureºti din jurul anului 1860). Distinge astfel patru
tipuri umane ºi politice în cadrul elitei formatoare de
opinie publicã din rândul boierimii, a intelectualilor
ºi a tinerei generaþii revoluþionare ºi reformatoare. S.
Huntington, în Ordinea politicã a societãþilor în
schimbare, crede cã esenþialã pentru victoria mo-
dernitãþii este atitudinea lumii rurale. Opoziþia aces-
teia este fatalã întregului proces de înnoire. H. Gorun
este de aceeaºi pãrere, considerând factorul rural
drept factor critic al modernitãþii românilor. Pânã la
urmã, adãugãm noi, dacã modernitatea noastrã a



Ion Bulei

Lorena Pãvãlan Stuparu
Simbol ºi recunoaºtere la Mircea Eliade. Semnificaþii religioase, politice ºi estetice, Bucureºti,
Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2006, 274 p.

154 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 3

rãmas un proces neterminat, faptul se datoreazã atitu-
dinii mediului rural, care, dacã n-a privit cu ostilitate
schimbarea decât în anumite momente, ca la 1888
sau 1907, a rãmas destul de indiferent prefacerilor
moderne. În analiza sa autorul introduce ºi factorul
imagologic, care poate îmbogãþi receptarea omului
politic de cãtre opinia publicã.

Cu analiza contextului politic ºi instituþional al
României moderne, H. Gorun trece la ceea ce am
putea numi discursul clasic al istoriografiei. El face o
radiografiere a regimului politic al României mo-
derne, stabilind rolul parlamentului ºi al parlamenta-
rismului, al regelui, al partidelor politice. Un loc dis-
tinct conferã liberalismului, oamenilor politici libe-
rali, Partidului Naþional Liberal. Nu uitã nici rolul
conservatorismului ºi al Partidului Conservator, dar
„dã Cezarului ce e al Cezarului“ în procesul de mo-
dernizare a României. Toate elementele sistemului
politic nu sunt analizate în sine, ci în dinamica lor, în
funcþiunea lor. În surprinderea imaginii regelui ºi a
regalitãþii în epoca modernã erau de folosit ºi a altã
carte a lui Ernst Kantorowicz, Les deux corps du Roi,
din 1989, ca ºi mai vechea carte a lui Marc Bloch, din
1961, despre regii thaumaturgi, sau conferinþa lui A.
Pippidi din 1997 sau introducerea noastrã la cartea
scrisã împreunã cu G. Badea Pãun în 1997 despre
monarhi ºi monarhii europene. E bunã legãtura care
se face în lucrare între receptarea regelui ca personaj
providenþial, salvator ºi imaginea Bunului monarh
din Transilvania. Pe lângã rege, autorul prezintã ºi
câþiva oameni politici ai vremii, pe Ion C. Brãtianu,
considerat un personaj multiplu în politica româneas-
cã, pe fiul acestuia, Ion I.C. Brãtianu, bãrbatul de stat,
M. Kogãlniceanu, Titu Maiorescu, intelectualul ca
om politic ºi P.P. Carp, omul politic intransigent. Da-
cã H. Gorun ar fi adãugat ºi pe D.A. Sturdza ºi pe
Take Ionescu, am fi avut alãturaþi, ca exemple, pe cei
mai mari ºi mai reprezentativi oameni politici ai vre-
mii. Chiar îi sugerãm autorului s-o facã în cazul în
care se gândeºte la lãrgirea discursului lucrãrii sale
spre partea practicã a politicii. În acelaºi context am

sugera sã încerce sã stabileascã ºi o tipologie a omu-
lui politic modern: unde a fãcut studiile, ce fel de
studii, era sau nu orator, folosea sau nu politica drept
o trambulinã socialã, legãturile cu strãinãtatea, rela-
þiile cu capul statului (regele), respectuos sau nu al re-
gulilor morale, comportament în societate ºi relaþiile
cu alegãtorii etc. O astfel de tipologie nu e uºor de
stabilit, dar are, chiar dacã rãmâne incompletã, o ne-
tãgãduitã valoare actualã. O simplã sugestie. În ca-
zul în care autorul doreºte sã-ºi lãrgeascã lucrarea în
latura ei teoreticã îi sugerãm sã foloseascã cartea lui
Pompiliu Eliade despre spiritul public la români, o
carte pe cât de criticatã, pe atât de lãudatã, dar în ori-
ce caz excelentã ca o provocare pentru analiza acestui
element esenþial al curgerii istorice sub mo-dernitate.
Tot ca idee, în cazul unei dezvoltãri a discursului teo-
retic, e de folosit excelenta scriere a lui Max Weber
din 1919, Politik als Beruf, calitãþile sta-bilite de
Weber pentru omul politic, pasiunea pentru o cauzã,
intuirea viitorului, responsabilitatea ºi lipsa vanitãþii
sunt mereu actuale. O simplã constatare în legãturã
cu afirmaþia autorului potrivit cãreia românii nu au
imitat Constituþia belgianã la 1866, dezvoltarea idei-
lor constituþionale din þarã pânã în acel moment fiind
evidentã ca sã justifice o creaþie juridicã proprie, tre-
buie spus cã aceastã Constituþie belgianã din 1831
este ea însãºi inspiratã de modelele englez ºi olandez
ºi de Constituþiile franceze din 1830 ºi 1791. La rân-
dul ei, Constituþia belgianã este modelul monarhiei
liberale pentru toatã Europa. Toate constituþiile suc-
cesive din Europa au luat-o ca exemplu: în Spania în
1837, Grecia în 1844 ºi 1864, Piemont în 1848,
Prusia în 1850, România în 1866, Bulgaria în 1884,
iar, dupã primul rãzboi mondial, Polonia, Ungaria ºi
Cehoslovacia.

Ne gãsim în faþa unei lucrãri foarte bune. Echi-
libratã, cu grijã de a sublinia nuanþele, informatã,
argumentatã, bine scrisã. O reuºitã istoriograficã într-
un domeniu în care contribuþiile de pânã acum sunt
puþine sau puþin semnificative.

Studiind ultimele apariþii editoriale ale I.S.P.R.I.,
mi-a reþinut atenþia lucrarea Lorenei Pãvãlan Stuparu.
Deosebitã din punctul de vedere al conþinutului, bine
redactatã, cartea abordeazã un subiect din opera lui
Mircea Eliade ºi anume simbolurile religioase în sis-
temul lor de referinþã, dar ºi în expansiunea lor cãtre
alte zone ale veþii spirituale ºi comunitare.

Accepþiunea clasicã a simbolului ca un „semn de
recunoaºtere“ care reuneºte elemente ce aparent nu

au nicio legãturã între ele, precum: obiectele ºi noþiu-
nile, gândurile personale, atitudinile, semnele înde-
pãrtate, reprezintã pentru autoare pretextul unei siste-
matizãri proprii.

Lucrarea este relevantã pentru modul în care se
pune în discuþie din punct de vedere teoretic „sim-
bolul“ în cadrul operei lui Mircea Eliade, însoþite de
elemente bibliografice în care discursul despre „sim-
bol“ dobândeºte valenþe estetice ºi filosofice. Autoarea



face trimitere în mod deosebit la relaþiile care pot fi
create între „sacru“ ºi „estetic“ între „simbolul artis-
tic“ ºi „simbolul religios“, care, la rândul lor, permit
o experienþã religioasã ºi esteticã.

Lucrarea începe cu câteva consideraþii metodo-
logice ºi teoretice pentru a ghida cititorul în desci-
frarea unui mesaj complex. Acest mesaj poate fi des-
cifrat în ambiguitãþile, enigmele ºi contradicþiile care
nu ar trebui îndepãrtate prin intermediul analizelor
sistematice, raþionale ºi, în acest sens, consideraþile
mai sus amintite constituie o bazã a înþelegerii unor
texte relevante pentru conþinutul lucrãrii.

Aºadar, simbolul ca element central al acestei lu-
crãri rezumã raportul dintre diversitate ºi unitate, ca
partea ce conduce la întreg, susþine autoarea. Opera
lui Eliade oferã foarte multe motive pentru o abor-
dare teoreticã, comparativã ºi “calitativã“. Încercarea
de a înþelege ºi decripta un autor atât de polivalent
precum Mircea Eliade se transformã într-o „alchi-
mie“ a modului în care se încearcã extragerea esen-
þialului din multitudinea de comentarii despre Eliade
ºi pe baza operei sale.

Cartea este structuratã în cinci capitole în care,
pe lângã includerea unor analize consacrate ºi perti-
nente despre Mircea Eliade, autoarea accentueazã o
anumitã dimensiune filosoficã ºi esteticã a mesajului.

Capitolul I oferã cadrul general de situare a
discursurilor despre simbol. Invocând dimensiunea
religioasã a scrierilor lui Eliade, autoarea enumerã
câþiva exegeþi ai simbolului precum: L.M. Chauvet,
Johan Huizivgo, Iacob Andrê, Gabriel Liiceanu,
Ernst Cassirer etc., care emit teorii pe baza cãrora
simbolul graviteazã într-un univers, în principiu, du-
pã legi obiective. Formele simbolice precum: lim-
bajul, mitul, religia, arta, reprezintã moduri în care
gândirea umanã dã expresie propriei lumi.

Mai mult, aceste elemente simbolice reprezintã
„condiþiile transcendentale“ ale posibilitãþii de a ex-
prima adevãruri în formula „coincidenþei contra-
riilor“. Ordinea simbolicã este o ordine a semnifi-
caþiei lucrurilor, o ordine „subiectivã“ prin care se re-
face potrivit unei intuiþii specific umane ordinea lu-
mii, cosmosul.

În acelaºi capitol sunt analizate funcþiile pe care
le îndeplineºte simbolul cum ar fi: funcþia media-
toare, funcþia transcendentã, funcþia socializatoare
etc., care fac posibilã libera circulaþie în toate stra-
turile realului. Anumite creaþii simbolice cum ar fi:
textele biblice, icoana, formulele sacre ale rugãciunii,
reprezintã formele deopotrivã ideale ºi întruchipate
prin intermediul cãrora este aproximatã accepþiunea
primã a principiului simbolizãrii ºi anume recunoaº-
terea, pentru a avea acces la cunoaºtere care se pe-
trece în orizontul reamintirii ºi al recompunerii ade-
vãrului. Premisa conþinuturilor speciale vehiculate în
gândirea simbolicã vizeazã evocarea unei alte rea-
litãþi suprasensibile, suprainteligibile care, devenind
simbol, se deschide în multiple intuiþii ºi aspiraþii.
Dualitatea dintre sacru ºi profan este astfel depãºitã
cu mijloace simbolice. Deºi din punct de vedere filo-

sofic simbolul este o „problemã centralã arzãtoare“,
Mircea Eliade oferã elemente de analizã ºi interpre-
tare în primul rând a structurii simbolismului religios.
Ca istoric al religiilor, Eliade se foloseºte mai întâi de
simboluri, de calitatea lor de expresie directã a ex-
perienþei religioase. La Eliade existã o anumitã „teo-
logie“ în definirea unor termeni precum: epifanie,
kratofanie ºi, prin intermediul acestora, este confi-
gurat universul esenþial în care graviteazã omul reli-
gios în comparaþie cu omul nereligios. Autoarea ex-
plicã foarte meticulos aceste elemente de analizã ºi
reprezentare.

În capitolul II autoarea analizeazã dualismul
sacru — estetic, insistând pe dezvoltarea concepþiei
despre sacralitate la Mircea Eliade, care presupune
asumarea ºi perfecþionarea unei experienþe spirituale
proprii. Se remarcã metodele filosofice de analizã a
religiei, metode care oferã un oarecare grad de comu-
nicare intelectualã în special cele filosofice ºi antro-
pologice.

În analiza autoarei, Eliade expune problema sa-
crului ca problemã filosoficã în termeni proprii. Lu-
mea semnificativã în care trãieºte individul este re-
zultatul unui proces dialectic legat intrinsec de mani-
festarea sacrului în opoziþie cu profanul, considerat
ca fiind „altceva“, o altã dimensiune a existenþei
umane. Este acel tip de existenþialism diferit de cel
sartrian în care „infernul sunt ceilalþi“, un existen-
þialism în care omul dominã. Experienþa sacrului este
inerentã modului de a fi al individului. A trãi într-un
stadiu al culturii tradiþionale în sine, dupã cum atrage
atenþia Eliade, este un act religios deoarece munca,
viaþa intimã, alimentaþia zilnicã au dimensiuni sacra-
mentale.

În acest mod, individul contemporan care se rupe
de religie, de domeniul sacrului are practic în subcon-
ºtient aceastã percepþie a relaþiei cu Dumnezeu, cu di-
vinul. Omul modern nu trãieºte într-o lume complet
desacralizatã ºi, din acest motiv, individul are o legã-
turã de ordin genetic cu divinitatea, la care se rapor-
teazã. Este încercarea de creare a unei þinte „nereli-
gioase“, cum ar susþine M. Eliade, încercarea de a in-
troduce sciziuni în formula „sacru-profan“ prin inter-
mediul discursului care vizeazã afinitãþile dintre tra-
diþie ºi modernitate.

În directã relaþie cu sacrul avem abordarea este-
ticã, privitã ca ºtiinþã a senzaþiilor în raport cu repre-
zentarea ca ºtiinþã a frumosului. Este practic implicat
factorul crisologic în estetic, un tip de reprezentare
keritionã a esteticului ca pol de mediere între sensibil
ºi inteligibil, între naturã ºi libertate. Valoarea este-
ticului, ca nivel de referinþã a frumosului, denotã o
aleasã manifestare simbolico-filosoficã.

Esteticul se reveleazã aºadar, ca „formã aflatã la
capãtul transformãrilor conþinutului existent“, ca
frumuseþe în formã vie, o frumuseþe intrinsecã. Din
acest unghi, esteticul apare ca act carismatic ºi ca ele-
ment al cadrului sufletesc în care sunt prezente ele-
mentele de sensibilitate ale individului. Esteticul
autonom este vidat de opþiunea religioasã ºi eticã ce
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exprimã latura teologico - filosoficã, de abordare a
vieþii individului, susþine autoarea.

În capitolul III este tratatã problematica simbo-
lului artistic raportat la simbolul religios. Simbolis-
tica opereazã o selecþie a lucrurilor care corespund
ideii de frumos, ce nu mai este în mod obligatoriu
frumos inventat cu mijloacele imaginaþiei. Peste ceea
ce înseamnã eficacitatea magicã, simboliºtii redesco-
perã sensul religios al cuvântului, capacitatea lui de a
exprima sacralitatea naturii ºi a vieþii umane. Autoarea
face referire la tipurile de simboluri folosite de Berdiaev,
Baudelaire ºi Mallarmé prin a exprima bogãþia stilis-
ticã la Eliade ºi modul cum acesta le expune în opera
sa. Comparaþia între viziunea lui Mircea Eliade ºi
aceea a simbolismului artistic practicat de cãtre auto-
rii amintiþi nu este întâmplãtoare dacã ne referim la
concepþia despre creaþia literarã a lui Eliade. Simbo-
lurile artistice apar astfel ca posibilitãþi rafinate ale
individului de a realiza comunicarea. Simbolul reli-
gios în schimb este imaginea încãrcatã de gravitate a
transcendentului, el este conservator, spre deosebire
de simbolul artistic care este inovator, ambele având
nota comunã a deschiderii cãtre suprasensibil. Sim-
bolul artistic sugereazã, simbolul religios reveleazã,
spune autoarea. Mircea Eliade oferã condiþia prin
care intrepretarea esteticã permite descifrarea unor
structuri antropologico-artistice sau a unei concepþii
despre creaþie.

Capitolul IV al cãrþii se referã la experienþa de
romancier ºi nuvelist a filosofului religiilor care sur-
prinde toate elementele fundamentale ale disocierii
între mit ºi literaturã. Sinteza hermeneuticã a lui
Mircea Eliade opereazã cu ansambluri ºi face referiri
la fenomenul alchimist în integralitatea sa, la feno-
menul ºamanist, la simbolismul cosmic. Din atitu-

dinea esteticã, religioasã sau ideologicã poate fi dez-
voltat un discurs despre opoziþia dintre viziunea poli-
ticã ºi viziunea miticã asupra lumii. Tensiunea fantas-
ticã din cuvintele lui Eliade vine din conflictul suge-
rat între douã lumi. Astfel, Eliade opteazã pentru re-
construcþia „fantasticã“ a lumii, a sensurilor mitolo-
gice ºi religioase recunoscute.

Aceastã reconstrucþie fantasticã a lumii cu aju-
torul imaginaþiei simbolice porneºte totuºi de la per-
cepþia unor semne reale similare paradigmei de inter-
pretare a literaturii fantastice propuse de Soloviov.
Autoarea invocã o mulþime de autori români precum
Matei Cãlinescu, Irina Mavrodin, Sorin Alexandrescu,
care se ocupã printre altele de conceptul de fantastic
ºi de simbolistica ºi hermeneutica eliadianã punctând
limitele unui tip de gândire filosofico-religioasã.

Ultimul capitol trateazã interdependenþele dintre
simbolic ºi politic analizând implicarea tipurilor de
gândire bazate pe o culturã politicã participativã a
cãror funcþie este de a reacþiona la „semnele“ din
sfera politicului. Pentru Eliade imaginea simboli-
zeazã ceva anume, un plan de referinþã din numeroa-
sele planuri posibile. Soluþia pe care o propune
Mircea Eliade omului modern pentru a se apãra îm-
potriva „terorii istoriei“ este acceptarea unei libertãþi
a cãrei sursã ºi garanþie se bazeazã pe Dumnezeu.

Cartea trateazã aproape obsesiv conceptul de
simbol ºi reprezentare ºi nu întâmplãtor vizeazã unul
dintre cei mai prolifici autori din perioada interbelicã,
specialist în istoria religiilor ºi mitologie. Aceastã
temã de cercetare a autoarei materializatã în lectura
prezentatã mai sus este un exerciþiu util pentru cei in-
teresaþi de domeniul ideilor politice al teoriei mitului
ºi, nu în ultimul rând, al simbolului ºi recunoaºterii.

Cartea lui George Monbiot este un manifest pen-
tru o nouã ordine mondialã care oferã o privire criticã
la adresa stãrii actuale a lumii ºi care cautã rãspunsuri
pragmatice la probleme globale. Încã din preambul,
autorul precizeazã cã prin intermediul acestui mani-
fest a cãutat sã descopere „mijloacele de a introduce
o nouã ordine mondialã, în care instituþiile mondiale
sunt conduse de cãtre oameni ºi în interesul aces-
tora“.

În susþinerea obiectivului sãu, Monbiot crede cã
„trebuie sã folosim controlat puterea globalizãrii“
(p. 13) ºi, urmãrindu-i dezvoltarea inexorabilã, sã în-
locuim instituþiile actuale cu altele mai bune. Este ne-
voie de acest lucru pentru cã „nu existã nicio reþinere
efectivã a capacitãþii celor bogaþi ºi puternici de a

controla viaþa celor sãraci ºi slabi“ (p. 13). Organiza-
þia Naþiunilor Unite, instituþia creatã sã asigure pacea,
drepturile omului ºi justiþia internaþionalã, este con-
trolatã de principalii cinci învingãtori în cel de-al doi-
lea rãzboi mondial: Statele Unite, Marea Britanie,
Rusia, Franþa ºi China. Aceste state exercitã dreptul
de veto nu numai asupra problemelor ce privesc Con-
siliul de Securitate al ONU, dar ºi asupra schim-
bãrilor de substanþã din cadrul întregii organizaþii. În
continuarea acestei idei, autorul afirmã cã „nu va fi
adoptatã vreo mãsurã de ordin constituþional care sã-i
ajute pe cei slabi, dacã aceasta nu-i ajutã ºi pe cei
puternici“ (p. 14).

Nedorind sã dea impresia cã abordeazã proble-
mele globale de la premisa cã democraþia este mai
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Nedorind sã dea impresia cã abordeazã proble-
mele globale de la premisa cã democraþia este mai
bunã decât orice alt sistem politic, Monbiot anali-
zeazã, mai întâi, ca alternative, alte douã ideologii —
marxismul ºi anarhismul, argumentând de ce a adop-
tat democraþia ca model politic de bazã. Democraþia
este vãzutã ca singurul sistem ce ar putea asigura
„Era Consensului“ deoarece garanteazã mai multã
justiþie decât sistemele anarhice, prin aceea cã dera-
pajele de la respectarea normelor democratice pot fi
limitate prin intervenþii coercitive ale Statului. Mai
mult, democraþia prezintã un cadru concret de mani-
festare a pãrerilor contrare, ºi, totodatã, are capaci-
tatea de a se autoperfecþiona ºi de a susþine angajarea
politicã.

Monbiot vede o Nouã Ordine Mondialã, în care
se va înfiinþa un Parlament Mondial. Acesta va dis-
pune de un avantaj care ar þine de autoritatea lui mo-
ralã, datã de faptul cã va fi ,,ales direct’’ de locuitorii
planetei. Atuul acestui organism, faþã de ONU, ar fi
cã parlamentarii mondiali nu mai sunt reprezentanþii
guvernelor naþionale. Parlamentul Mondial nu va
avea putere de intervenþie în deciziile statale ºi nu va
putea preveni conflictele interstatale. Ca urmare, au-
torul sugereazã înfiinþarea unui organism interna-
þional care sã medieze conflictele, mai ales pe cele
militare. El vede desfiinþat actualul Consiliu de Se-
curitate al ONU, care este controlat doar de cinci gu-
verne cu drept de veto, ºi înlocuit cu Adunarea Gene-
ralã în care deciziile sunt luate prin consens.

La ora actualã, Banca Mondialã ºi Fondul Mo-
netar Internaþional, cele douã instituþii care ar trebui
sã sprijine economia þãrilor în curs de dezvoltare,
sunt conduse dupã principiul un dolar = un vot. Pen-
tru a putea fi votatã o schimbare radicalã a politicii
acestor instituþii este nevoie de o majoritate de 85%
din numãrul total de voturi. Monbiot blameazã faptul
cã Statele Unite, care deþin 15% din fondurile insti-
tuþiilor menþionate, pot bloca orice rezoluþie sprijinitã
de alt stat membru. Principalul obstacol în dezvol-
tarea þãrilor sãrace este influenþa þãrilor puternice alã-
turi de corupþia ºi proasta administraþie la nivel statal.
Pentru a putea supravieþui, sistemul economic mon-
dial depinde de problema datoriilor externe care nu
sunt achitate niciodatã integral, iar prosperitatea pro-
misã þãrilor mai puþin dezvoltate pare a se amâna la
nesfârºit. Þãrile debitoare ar avea puterea sã schimbe
condiþiile actuale, pentru cã ar putea impune condiþii

în gestionarea datoriilor, prin ameninþarea cã ar ruina
economiile puternic dezvoltate dacã nu ar mai de-
pinde de banii acestora.

Un alt element major al Noii Ordini Mondiale,
dupã Monbiot, se referã la restructurarea capita-
lismului cu un sistem economic mult mai echitabil ºi
mai democratic. El este un susþinãtor al propunerii fã-
cute în cadrul dezbaterilor de la BrettonWoods de ºe-
ful delegaþiei britanice, John Maynard Keynes, pri-
vind crearea unei bãnci mondiale denumitã Uniunea
Internaþionalã de Cliring. Propunerea lui Keynes era
ca þãrile creditoare sã cheltuiascã excedentul finan-
ciar prin reinvestirea acestuia în economia þãrilor de-
bitoare. În finalul dezbaterilor, aceastã idee a fost res-
pinsã, aprobându-se propunerea americanã, fãcutã
prin intermediul lui Harry Dexter White, de creare a
Fondului Internaþional de Stabilitate ºi Bãncii Inter-
naþionale pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare. Dupã
cum afirmã Monbiot, Acordul de la Bretton Woods a
reflectat viziunea Trezoreriei americane, punând la
punct o formulã perfectã pentru continuarea domina-
þiei economice SUA ºi îndatorarea permanentã a þãri-
lor sãrace. Determinând cât de nedrept aratã comerþul
mondial, Monbiot stabileºte precondiþiile pentru un
comerþ echitabil. Protecþionismul temporar, ca mijloc
de dezvoltare, ar accelera redistribuirea bogãþiei între
naþiuni, iar atunci când þãrile ajung la un statut eco-
nomic aproximativ similar, comerþul liber o sã fie cel
mai echitabil mijloc care sã guverneze relaþiile lor re-
ciproce. Un alt principiu ce trebuie implementat ar fi
politicile antitrust.

Cartea lui Monbiot este o reuºitã analizã a inega-
litãþilor din lumea contemporanã. Propunerile sale
pentru o nouã ordine mondialã, unele dintre ele juste,
sunt însã inaplicabile în condiþiile actuale. Autorul
pare sã eºueze în obiectivul sãu final, acela de a con-
vinge oamenii sã preia provocarea ºi sã creadã cã o
schimbare radicalã este posibilã doar prin puterea
noastrã. Pe lângã preocuparea pentru o justiþie glo-
balã, Monbiot nu oferã prea multe soluþii concrete ca
sã ajungem la aceasta. Doar prin sublinierea dezavan-
tajelor produse de capitalismul incontrolabil, autorul
are o misiune dificilã în acþiunea de convingere a ce-
lor aflaþi în poziþii de decizie. Lectura cãrþii oferã o
perspectivã nouã asupra lumii ºi a problemelor exis-
tente pe glob. În ciuda caracterului utopic al viziu-
nilor sale reformatoare, lucrarea lui Monbiot nu este
doar o lecturã incitantã, ci ºi una necesarã.


