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Despre Carol al II-lea, regele României timp de un deceniu (1930-1940) s-a scris
mult ºi cel mai adesea pãrtinitor. Dacã cercetãtorii au fost interesaþi mai mult de aspec-
tele politice din perioada domniei lui, presa a þinut sã evidenþieze cu lux de amãnunte
viaþa particularã a regelui, atât de scandaloasã ºi cu prizã la publicul de astãzi. Nu-i astfel
de mirare cã regele care a condus România Mare atunci când ea se destrãma, a rãmas cel
mai controversat din cei 4 regi pe care i-a avut statul român.
Recent a fost publicatã cea mai completã monografie a Regelui Carol al II-lea,

semnatã de istoricul Narcis Dorin Ion, cu titlul Carol al II-lea al României. Un rege
controversat, publicatã în cinci volume de Editura Magic Print din Oneºti. Ediþia bene-
ficiazã de o introducere semnatã de academicianul Rãzvan Theodorescu, cu titlul „Un
Hohenzollern cu specific naþional“. 
Avem în faþã o monografie completã care, în cele aproximativ 2000 de pagini, depã-

ºeºte cu mult intenþia iniþialã – aceea de a fi o monografie a regelui Carol al II-lea – fiind,
în fapt, o monografie a României din anii ’30, o „frescã a epocii“, cum o numeºte
autorul. Epoca regelui Carol al II-lea a fost ºi este una controversatã prin faptele ºi mo-
mentele care au marcat-o, iar autorul nu eludeazã niciunul dintre acestea, aºa cum spune
el însuºi, din contrã: „nu am ocultat niciunul dintre aspectele controversate ale vieþii ºi
activitãþii suveranului dar am cãutat sã le prezint integrate în cadrul mai larg, românesc
ºi european, în care acestea s-au petrecut.“ (p. 9) Aceasta a fost ºi intenþia principalã a
istoricului, a istoricului dedicat întru-totul vocaþiei lui, de a încerca o prezentare cât mai
obiectivã a subiectului tratat, fãrã patimile personale în care suntem cu toþii tentaþi, cel
puþin uneori, sã cãdem, ºi fãrã a ignora niciun aspect al domniei regelui Carol al II-lea.
Din contrã, lucrarea abundã în informaþii – multe regãsite pentru prima datã într-o carte
de istorie dedicatã acestei perioade – despre toate dimensiunile vieþii regelui Carol al II-lea
ºi despre viaþa politicã, economicã, socialã, culturalã româneascã din timpul sãu, care
vin toate sã compunã imaginea de ansamblu a epocii premergãtoare izbucnirii celui de-
al doilea rãzboi mondial, în spaþiul României Mari. Autorul nu are pãrtiniri ºi nici nu
exclude din prezentarea sa oameni, fapte, informaþii, chiar dacã uneori acestea vin sã ne
surprindã ºi sã ne modifice percepþia pe care o aveam ori despre epocã ori despre unele
personalitãþi publice. Este exerciþiul profund angajant faþã de istorie, acela de a prezenta
faptele aºa cum au fost, acestea neputând fi modificate, schimbãtor fiind numai modul
în care fiecare generaþie, la rândul ei, percepe, înþelege ºi interpreteazã aceste fapte, eve-
nimente etc.
Viaþa regelui Carol al II-lea este prezentatã în toatã complexitatea ei, þinând cont atât

de viaþa publicã cât ºi de viaþa privatã. Este un demers care vrea sã descifreze „pe cât
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posibil, caracterul celui de-al treilea suveran român, analizând cele douã aspecte ale
vieþii sale: viaþa particularã ºi viaþa politicã, altfel spus, regele Carol ca personaj complex
ºi aventurier al epocii sale ºi ca om politic dominant al României interbelice.“ (p. 17)
Cele douã aspecte sunt profund întrepãtrunse în activitatea regelui Carol al II-lea, viaþa
lui privatã influenþându-i deciziile din activitatea publicã. Este un alt aspect adesea
eludat în analizele asupra activitãþii publice a oamenilor politici, cu toate cã influenþa din
viaþa lor privatã – formalã sau informalã – poate sã aibã o greutate comparabilã – uneori
chiar mai mare – cu cea exercitatã din sfera interacþiunii lor publice.
Cele cinci volume au fost ordonate – aºa cum îi stã în fire istoricului – cronologic,

acoperind întreaga viaþã a monarhului român. Primul volum acoperã perioada de la
naºterea lui Carol al II-lea pânã la 31 mai 1932, data demisiei guvernului condus de
Nicolae Iorga, cel de-al doilea volum continuã pânã la începutul anului 1938, volumul
al treilea se ocupã de anii 1938-1939, al patrulea volum este dedicat anului 1940 ºi peri-
oadei de exil din viaþa regelui (1940-1953), pentru ca ultimul volum sã surprindã aspecte
mai puþin relevate de pe întregul parcurs al domniei regelui Carol al II-lea. 
Primul volum trateazã copilãria, tinereþea, exilul ºi prima parte a domniei lui Carol

al II-lea. Naºterea sa – în anul 1893 – a adus bucurie familiei regale a României, fiind
primul prinþ nãscut în þarã ºi botezat în religia ortodoxã, deoarece asigura continuitatea
monarhiei. Copilãria acestuia a fost marcatã de figura regelui Carol I, pãrinþii lui fiind
tineri ºi foarte tineri (mama lui, viitoarea reginã Maria, neavând nici 18 ani atunci când
l-a nãscut pe Carol) ºi cãlãtorind mult în strãinãtate. Lipsit mult timp de afecþiunea
mamei ºi a tatãlui, a fost extrem de rãsfãþat de regele Carol I ºi de regina Elisabeta.
Regele Carol I a fost cel care s-a ocupat îndeaproape de educaþia prinþului Carol, ale-
gerile lui nefiind întotdeauna cele mai potrivite în alegerea preceptorilor, aºa cum reiese
din descrierea fãcutã de autorul volumului.

Tinereþea lui Carol a fost „plinã de pasiuni“, volumul redând pe larg aventurile prin-
þului, inclusiv cãsãtoria lui cu Zizi Lambrino ºi acordul la care Casa Regalã a ajuns cu
aceasta pentru desfacerea cãsãtoriei. Tumultuoasa viaþã privatã, care pentru tânãrul prinþ
însemna cãutarea fericirii, a încercat a fi stãvilitã de mama sa, cea care-i va aranja
întâlnirea cu viitoare lui soþie, prinþesa Elena a Greciei, ºi care-i amintea de câte ori avea
ocazia despre „simþul onoarei ºi al datoriei“ (p. 62) pe care trebuie sã-l manifeste un
viitor conducãtor al unei naþii. A rezultat un mariaj nefericit, Carol întorcându-se rapid
la viaþa aventurierã ºi nestatornicã, determinatã, cel puþin parþial, de afecþiunea medicalã
de care suferea. A întâlnit-o apoi pe Elena Lupescu, o damã de moravuri uºoare, care-i
va fi apoi alãturi întreaga viaþã. Pentru ea a renunþat definitiv la Tronul României, creând
în schimb „legende, care-i conveneau, ca sã acopere mârºãvia faptei sale“, aºa cum
spunea Constantin Argetoianu (p. 67), despre motivele reale ale gestului sãu. Carol a con-
siderat întotdeauna cã viaþa sa privatã îl priveºte doar pe el ºi nu a fost dispus sã-ºi sacri-
fice fericirea personalã, aºa cum o înþelegea el, pentru binele statului ºi al naþiei, o con-
cepþie pe care a urmat-o întreaga viaþã, în pofida criticilor ce i-au fost aduse.
Începând cu perioada restauraþiei din 1930, lucrarea redã pe zile ºi ore – un demers

singular în literatura istoricã româneascã – cursul derulãrii evenimentelor care au condus
la revenirea în þarã a lui Carol ºi proclamarea lui ca rege al României. Cu o precizie de
metronom este relatatã pas cu pas întreaga operaþiune pusã la cale de Carol ca ºi sprijinul
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de care acesta s-a bucurat în diferite cercuri ale puterii de la Bucureºti pentru ca opera-
þiunea sã reuºeascã. Restauraþia regalã este în continuare analizatã ºi prin prisma par-
tidelor politice ºi a liderilor lor, a presei vremii – interne ºi internaþionale – dar ºi a
populaþiei care aºtepta entuziastã ºi plinã de speranþã, în mijlocul marii crize economice
a epocii, începutul unei „noi ere“ (p. 191).
„Era nouã“ aºteptatã de populaþie a început însã cu crearea camarilei regale, formatã

în jurul regelui ºi a Elenei Lupescu – dupã ce Carol al II-lea a reuºit sã o aducã pe ascuns
în þarã – ºi care a devenit în scurt timp, aºa cum spunea Constantin Argetoianu, „cea mai
înaltã instituþie a domniei regelui Carol al II-lea“ (p. 192). Lucrarea îi prezintã pe toþi
membrii camarilei regale, oameni politici, industriaºi, intelectuali, jurnaliºti ori simpli
prieteni, unii dintre ei crezând sincer cã noul rege va reforma þara, alþii, profitori ai re-
laþiei cu regele ºi Duduia. Relaþiile dintre aceºtia, prieteniile ºi conflictele sunt prezentate
în detaliu, ele fiind revelatoare pentru cercul puterii intime a regelui Carol al II-lea, care
visa în reformarea statului dupã bunul lui plac. 
Adversar al partidelor politice tradiþionale care fie se opuseserã venirii lui în þarã, fie

încercaserã sã-i impunã despãrþirea de Elena Lupescu ºi care încercau sã-l împingã sã
respecte cadrul constituþional strict, Carol al II-lea a cãutat permanent o formulã de gu-
vernare fãrã acestea. Ideea guvernului uniunii naþionale a reuºit sã o impunã odatã cu
guvernul Nicolae Iorga-Constantin Argetoianu (1931-1932), un eºec al guvernãrii într-o
perioadã economicã foarte dificilã, care-l va face sã renunþe în perioada urmãtoare la
aceastã idee ºi sã revinã la colaborarea cu partidele politice, adoptând în fapt o altã tac-
ticã, aceea de a submina aceste partide din interiorul lor ºi pentru a le discredita în cazul
în care nu i se supuneau ºi nu urmau politica doritã de el. 
Perioada domniei regelui Carol al II-lea dintre 1930 ºi 1938 este defalcatã de autor

în douã mari capitole, numite „Regele constituþional (1932-1938)“ ºi „Regele orgolios
(1930-1938)“, ce caracterizeazã cele douã laturi ale vieþii regelui: viaþa publicã ºi cea
privatã. Cititorul poate surprinde singur din primul capitol evoluþia vieþii politice ro-
mâneºti din aceºti ani, în care regele s-a încadrat în normele constituþionale, cu toate aba-
terile informale, ce devin mai puþin semnificative dacã ne raportãm la contextul interna-
þional ºi european, numãrul dictaturilor sporind constant în statele europene. Succesi-
unea guvernãrilor, relaþiile cu partidele politice, inclusiv cu extrema dreaptã, evenimen-
tele majore care au avut loc în aceastã perioadã (revoltele muncitorilor ceferiºti, grevele
muncitorilor feroviari, asasinarea prim ministrului I. G. Duca, alegerile din decembrie 1937
etc.), manifestãrile festiviste pe care le-a implementat regele sunt redate din perspectiva
documentelor de arhivã ºi a mãrturiilor din epocã, relevând natura intimã ºi realã a ac-
telor politice, modul în care se derula viaþa politicã în „spatele cortinei“, dincolo de ochii
ºi urechile jurnaliºtilor curioºi ori dinamica raporturilor de putere în structurile cele mai
înalte ale statului sau felul în care se luau deciziile politice cu impact asupra þãrii întregi.
Definitoriu pentru concepþia lui asupra rolului regelui în cadrul sistemului politic din

România ºi pentru felul în care gândea evoluþia statului român în contextul internaþional
al anului 1938 este interviul pe care l-a acordat jurnalistului britanic Alexander Levvey
Easterman în ianuarie 1938, care s-a transformat într-un volum publicat în anul 1942. În
cadrul acestui interviu, Carol al II-lea a susþinut cã: „În România, rolul suveranului nu e
acela al monarhului din alte þãri. În alte þãri, regele trebuie sã facã ce îi spun miniºtrii sãi.
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Aici, miniºtrii fac ceea ce le spun eu. De ce? Din cauza partidelor ºi a politicii din aceastã
þarã. Singura componentã a statului care poate menþine o linie de demarcaþie strictã între
ele ºi care pãstreazã echilibrul este Regele. Aceasta este motivul pentru care existã
diferenþa între rolul monarhului în þara mea ºi în altã parte.“ (p. 305)
„Regele orgolios“ din aceºti ani relateazã relaþiile din cadrul familiei regale a României,

familie cãreia i-a purtat ranchiunã pentru înlãturarea lui de la succesiunea Tronului în
anul 1926. Prima lui victimã a fost chiar mama sa, regina Maria, personajul cu cea mai
mare autoritate în cadrul familiei regale, pe care Carol al II-lea a izolat-o „de scena pu-
blicã ºi îi va impune un regim strict în relaþiile cu oamenii politici, fapt care a îndurerat-o
profund.“ (p. 321). Acelaºi tratament l-a aplicat ºi surorilor lui ºi fratelui lui, prinþul
Nicolae ºi desigur soþiei lui, reginei Elena, mama moºtenitorului Tronului, cu care a
refuzat sã se împace, în dauna pasiunii lui pentru o femeie de moravuri uºoare, Elena
Lupescu. Chiar ºi cu fiul sãu pe care-l înlãturase din fruntea statului în 1930, Marele
Voievod de Alba Iulia Mihai, relaþia a fost una tensionatã ºi marcatã de o „comunicare
dificilã“ (p. 480) ºi aºa ºi-a pãstrat-o regele Mihai I, în amintire, întreaga viaþã.
Celor doi ani de regim autoritar regal ori de dictaturã regalã (aºa cum este definit re-

gimul carlist de unii autori) le este dedicat cel de-al treilea volum al monografiei, volum
care acoperã anii 1938-1939. Instaurarea regimului carlist a avut loc într-un context
intern ºi internaþional extrem de dificil pentru democraþii. Pe plan intern, miºcarea
legionarã câºtiga o adeziune din ce în ce mai mare în rândul românilor iar partidele
democratice îºi continuau vechea antipatie, cea dezvoltatã pe parcursul a douã decenii,
refuzând sã vadã contextul larg al luptei politice. Este ceea ce a ºi remarcat Carol al II-lea
la câþiva ani dupã abdicare: „Instaurarea noului regim în România a fost semnalul unei
lupte înverºunate pentru salvarea þãrii ºi pentru curmarea unui rãu care lua, din ce în ce,
proporþii mai îngrijorãtoare.“ (p. 7) Pe plan extern, democraþiile mai supravieþuiau în
câteva þãri din vestul Europei, restul statelor europene devenind rând pe rând dictaturi.
România a fost printre ultimele þãri care a adoptat aceastã formã de conducere a statului. 
Crearea tuturor instrumentelor noului regim politic este redatã în detaliu în acest al

treilea volum. Instituirea stãrii de asediu, suspendarea constituþiei din 1923 ºi adoptarea
noii constituþii, dizolvarea asociaþiilor, grupãrilor ºi partidelor politice, reforma adminis-
trativã, crearea Frontului Renaºterii Naþionale etc. sunt analizate din toate punctele de
vedere, atât al regelui, al cronicarilor acelor ani sau al documentelor arhivistice. O altã
caracteristicã majorã a regimului ocupã un spaþiu larg: relaþia cu extrema dreaptã româ-
neascã. Nu sunt eludate cele mai importante ºi controversate evenimente: procesele lui
Corneliu Zelea Codreanu, uciderea acestuia, asasinarea prim ministrului Armand Cãlinescu
urmatã de decimarea miºcãrii legionare. În mod aparent paradoxal, anul instaurãrii re-
gimului carlist a coincis cu anul celei mai mari creºteri economice pe care a cunoscut-o
România interbelicã!
O dimensiune semnificativã a acþiunilor regelui Carol al II-lea în aceºti ani – redatã

corespunzãtor în volum – a constituit-o activitatea diplomaticã, accentuatã pe mãsurã ce
Germania nazistã îºi sporea pretenþiile teritoriale pe seama vecinilor, ce au culminat cu
declanºarea celui de-al doilea rãzboi mondial, prin atacarea Poloniei, la 1 septembrie
1939. Încercãrile regelui de a gãsi soluþii diplomatice în condiþiile în care presiunea
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Germaniei sporea continuu asupra statului român iar vecinul revizionist, Ungaria, se
manifesta tot mai agresiv, au fost sortite eºecului, dar ele au rãmas consemnat în analele
istoriei.
Cel de-al patrulea volum al lucrãrii se ocupã pe larg de anul 1940, anul pierderilor teri-

toriale ale României ºi al detronãrii regelui Carol al II-lea în subcapitolul „Regele detronat
(1940)“ ºi de perioada pribegiei acestuia în subcapitolul „Regele pribeag (1940-1953)“.
Regele Carol al II-lea ºi-a sãrbãtorit 10 ani de domnie în 8 iunie 1940, elita intelec-

tualã a þãrii aducându-i omagii pentru „glorioasa domnie“, alãturi de presã ºi, desigur, de
politicienii care-l înconjurau. La sfârºitul aceleiaºi luni începea însã drama statului
român clãdit cu atâtea sacrificii de generaþiile anterioare de oameni politici, odatã cu
venirea ultimatumurilor sovietice pentru cedarea Basarabiei. A urmat pierderea unei
mari pãrþi a Transilvaniei, în urma Dictatului de la Viena, ce a pecetluit soarta suvera-
nului român. Cãutând soluþii pentru ieºirea din situaþia imposibilã în care se gãsea atunci
statul român, acesta a apelat la generalul Ion Antonescu pentru a conduce guvernul,
investit „cu puteri depline pentru conducerea statului român“ (p. 226), suspendând con-
stituþia din 1938 ºi dizolvând Parlamentul. Generalul Ion Antonescu i-a solicitat însã
rapid abdicarea, în numele întregii clase politice ºi a întregului popor. În 6 septembrie
1940, regele Carol al II-lea abdica din fruntea statului român, în favoarea fiului sãu
Mihai, atunci „când toatã lumea îl gãsea vinovat de distrugerea integritãþii teritoriale a
României“ (p. 231), numai pe el. În noaptea de 7 septembrie, Carol al II-lea, însoþit de
Elena Lupescu ºi suita sa, a plecat cu trenul din Gara Bãneasa, drumul nefiind unul lipsit
de peripeþii, ci, pe parcursul lui, în speþã în Gara Timiºoara, legionarii încercând sã-l
asasineze pe rege, aºa cum reiese din documentele arhivistice ºi memoriile din epocã.
(p. 253). Se sfârºea astfel domnia regelui care condusese 10 ani România, o Românie pe
care a preluat-o în plinã crizã economicã ºi a dus-o spre cea mai mare creºtere economicã
din perioada interbelicã, în anul 1938, o Românie Mare pe care a pãrãsit-o sfâºiatã de
vecinii revizioniºti.
„Regele pribeag“, cel de-al doilea subcapitol al volumului relateazã periplul lui Carol

al II-lea în exil. Dupã o escalã în Portugalia, regele a plecat pentru trei ani de zile în
Mexic, între 1941 ºi 1944 (de unde a încercat chiar sã negocieze cu sovieticii pentru o
posibilã revenire pe tron; din pãcate pentru istorici paginile din Însemnãrile zilnice ale
lui Carol al II-lea au fost rupte de Elena Lupescu..., încercare sortitã, desigur, eºecului,
p. 291), apoi a plecat în Brazilia (1944-1947), pentru ca apoi sã se stabileascã la Estoril,
în Portugalia, unde a încetat din viaþã, la 4 aprilie 1953. Întregul subcapitol relateazã
viaþa regelui în exil, planurile lui, viaþa monotonã, relaþiile cu fiul sãu etc., pânã la
funeraliile organizate în Portugalia ºi reîntoarcerea lui postumã în þarã, în 2003, pentru a
fi reînhumat la Mãnãstirea Curtea de Argeº, alãturi de familia sa.
Acest subcapitol are ºi un rezumat al monografiei tradus în limba englezã.
Ultimul volum al monografiei, volumul 5, este unul inedit ce surprinde ipostaze

adesea eludate din biografia regelui Carol al II-lea ºi care are trei mari subcapitole: „Regele
soldat (1930-1940)“, „Regele diplomat (1930-1938)“ ºi „Regele ctitor (1930-1940)“. 
„Regele soldat“ prezintã relaþia pe care Carol al II-lea a avut-o cu armata românã, el

fiind „interesat, încã din copilãrie, de armatã ºi de uniforma militarã, pasiune ce i-a fost
insuflatã de însuºi regele Carol I.“ (p. 9) A avut o pregãtire militarã, urmând cursurile
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ºcolii Militare din Iaºi ºi a devenit la 16 ani, sublocotenent în Batalionul 1 Vânãtori de
Munte, pentru ca apoi sã parcurgã întreaga ierarhie militarã, ajungând în final, mareºal
al Armatei Române în anul 1930, imediat dupã revenirea pe Tronul României, printr-o
lege pe care a iniþiat-o ºi promulgat-o el însuºi. 
Despre aceastã relaþie, istoricul Narcis Dorin Ion scrie cã: „Pe parcursul domniei

sale, armata românã a fost o preocupare constantã a regelui Carol al II-lea, ca urmare a
unei pasiuni ce îi venea din copilãrie ºi din tinereþe, dar ºi a unei educaþii militare pe care
orice moºtenitor al Tronului trebuia, în epocã, sã o împlineascã. Gustul pentru uniforme
ºi decoraþii, pe care de atâtea ori le-a desenat personal, gesturile festiviste pe care le-a
manifestat ca nimeni altul în istoria Dinastiei române, preocuparea sincerã pentru moder-
nizarea ºi dotarea armatei, implicarea sa directã, încã din tinereþe, ca inspector al aviaþiei,
în rezolvarea unor probleme specifice domeniului – toate acestea l-au fãcut pe Carol
al II-lea sã priveascã problemele armatei ca o parte importantã a misiunii sale de rege,
cãutând sã o îndeplineascã onorabil.“ (p. 11) Regele a fost astfel un sprijinitor al tuturor
ramurilor armatei române, inclusiv al învãþãmântului militar, poliþiei ºi jandarmeriei,
neuitând sã îi omagieze pe eroii neamului care au luptat ºi ºi-au dat viaþa pe câmpurile
de luptã. Elocvent este tabelul cu alocãrile bugetare pentru înzestrarea armatei din timpul
lui Carol al II-lea care a variat între procente de 13, 23% în 1930 ºi 25,9% în anul bugetar
1934/1935. (p. 77)
Subcapitolul prezintã ºi criticile care au fost aduse înzestrãrii armatei ºi funcþionãrii

ei de generalul Ion Antonescu în anul 1934, din funcþia de ºef al Marelui Stat Major din
care ºi-a dat demisia în decembrie 1934 ca urmare a respingerii planurilor lui de reînnoire
a armatei române. 
Eforturile lui Carol al II-lea pentru înzestrarea ºi modernizarea armatei nu au avut

totuºi rezultatele scontate, în 1938, armata românã suferind încã multiple lipsuri mate-
riale, unul dintre motive constituindu-l ºi favoritismul pe care l-a practicat pentru numi-
rea generalilor în funcþii de conducere, oameni incapabili care erau însã maeºtri în a-i
face pe plac regelui.
Regele diplomat suprinde „pasiunea pentru politica externã ºi relaþiile internaþionale,

dar ºi o putere de analizã cu totul aparte, care vãdea o vastã cunoaºtere în acest domeniu
atât de sensibil. Suveranul a avut intuiþii fantastice în legãturã cu alianþele diplomatice ºi
cu evenimentele de pe scena politicã mondialã, pe care liderii occidentali nu le-au în-
trevãzut atât de limpede ca el.“ (p. 83) Cu toate acestea, intuiþiile ºi capacitatea lui de
analizã a scenei politice internaþionale nu l-au ajutat nici pe el ºi nici statul român, dat
fiind deznodãmântul din anul 1940. Slãbiciunile lui l-au fãcut sã se lipseascã de cel mai
mare diplomat român din toate timpurile, Nicolae Titulescu, „gelos pe succesul diplo-
matic al ministrului de Externe.“ (Ibidem) Dupã îndepãrtarea lui, a preluat funcþia de
reprezentare a statului român în strãinãtate, devenind „cel mai vizibil rege al României
în plan extern“. (Ibidem) A derulat o intensã activitate diplomaticã, atât în spaþiul Europei
Centrale ºi Estice, prin Mica Înþelegere, Înþelegerea Balcanicã sau Polonia dar ºi cu
marile puteri europene, aliate tradiþionale ale României, Franþa ºi Marea Britanie. 
Întreaga acþiune diplomaticã a regelui Carol al II-lea (lipsesc însã din lucrare anii

1939-1940) a fost derulatã în anii grei care au premers celui de-al doilea rãzboi mondial.
Ca stat mijlociu, mijloacele de acþiune ale României erau limitate, jocurile determinante

106 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 6



fiind fãcute de marile puteri ale timpului. România, situatã într-un spaþiu geopolitic aflat
la intersecþia intereselor marilor puteri, nu putea influenþa evoluþia evenimentelor la
nivelul continentului european. Putea România sã-ºi apere mai bine interesele, avea alte
alternative de politicã externã? Rãspunsul la aceste întrebãri þin mai mult de istoria
contrafactualã care iese din orice analizã serioasã a politicii externe a statului român în
aceastã perioadã. 
Cea mai mare parte a acestui volum este dedicatã Regelui ctitor, regelui care a creat

ºi a sprijinit cultura româneascã în multiplele ei dimensiuni. Avem în faþã, în acest
subcapitol, un rege profund implicat în opera culturalã a României, care i-a atras încã din
epocã, numele de „voievodul culturii“. Aºa cum noteazã ºi autorul monografiei: „Oricât
de detestat ar fi fost, în epocã ºi în posteritate, ºi oricâte pãcate ar fi avut, în viaþa privatã
sau publicã, un lucru nu îi poate fi contestat regelui Carol al II-lea: irepresibila sa vocaþie
culturalã ºi necontenitul mecenat pe care l-a practicat încã din tinereþe, în acest atât de
sensibil domeniu al vieþii noastre spirituale.“ (p. 181) 
S-a implicat ºi a sprijinit nenumãrate domenii ale culturii ºi artei româneºti, fiind

prieten cu scriitori, artiºti ºi intelectuali de marcã ai acestei perioade, a creat instituþii
pentru a sprijini cultura, a cultivat activitatea Academiei Române, a construit palate ºi
castele, a fost un apropiat al Bisericii Ortodoxe Române, a sprijinit învãþãmântul atât pe
cel universitar dar ºi gimnazial ºi liceal. S-a implicat nu numai la nivelul culturii mari a
þãrii, ci s-a apropiat ºi de cultura popularã, inaugurând, de pildã, cãmine culturale. 
Din epoca sa, s-au pãstrat multe opere culturale care sunt repere pentru noi, cei de

astãzi, chiar dacã unele dintre acestea au fost interzise în perioada comunistã. Pleiada de
intelectuali ºi oameni de culturã care au reuºit sã creeze în aceºti ani, inclusiv cu sprijinul
regelui Carol al II-lea, este una impresionantã ºi definitorie pentru cultura româneascã în
ansamblul ei.
Întreaga monografie a regelui Carol al II-lea, a României din deceniul al patrulea

a secolului trecut este o lucrare care impresioneazã prin vastitatea ºi varietatea surselor
utilizate. Avem în cele cinci volume o bogãþie de informaþie, de amãnunte neºtiute sau
mai puþin ºtiute ale epocii regelui Carol al II-lea. Toate sunt combinate sub semnul
slujirii adevãrului istoric ºi ghidate de principiul de bazã al studiului istoriei, acela al
înþelegerii contextului istoric. Istoricul trebuie sã înþeleagã epoca pe care o studiazã ºi sã
prezinte perspectiva sa plecând de la aceastã înþelegere. Alte ºtiinþe umaniste au, în
general, o altã perspectivã, ele preiau concepte, teorii ori doctrine actuale pe care le
aplicã diferitelor epoci istorice, ceea ce este un demers cel puþin discutabil, devreme ce
societãþile se schimbã atât de mult în toate dimensiunile lor de la o epocã la alta. Putem
oare folosi toate instrumentele ºtiinþifice acumulate pânã în prezent pentru a studia epoci
istorice anterioare? Pentru unele domenii da, dar pentru altele, nu, deoarece vom ajunge
la concluzii nerealiste, tocmai pentru cã nu este luat în calcul specificul unei epoci
istorice.
Nici epoca regelui Carol al II-lea nu este una care sã poatã fi redusã la perspective

simpliste, gen alb ori negru. Epoca însãºi este una complexã ca ºi personajul principal al
monografiei. Iar lucrarea de faþã vine sã ne prezinte toate aspectele epocii ºi întreaga
personalitate a monarhului. Pe Carol al II-lea nu trebuie nici sã-l urâm, nici sã-l adulãm;
trebuie sã înþelegem ce s-a întâmplat, cum ºi de ce s-a întâmplat ºi dacã este posibil sã
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învãþãm din ce a fãcut bine pentru þarã ºi sã-i ocolim greºelile. Este singurul mod prin
care se poate evita celebrul citat „cine nu învaþã din istorie, riscã sã o repete!“, fãrã
patimi ºi fãrã pãrtiniri!
Istoricul Narcis Dorin Ion ne vine în ajutor în acest sens ºi prin modul armonios ºi

util în care îmbinã informaþia documentatã extrem de vastã cu informaþia vizualã,
sugestivã ºi complementarã. Aproape fiecare filã a celor cinci volume conþine una sau
mai multe fotografii sincronizate cu informaþia redatã în scris, fotografii de înaltã calitate
provenite ºi ele din multiplele surse la care a avut acces.
Existã ºi o altã dimensiune a lucrãrii pe care dorim sã o subliniem aici. Monografia

lui Carol al II-lea, ea însãºi, poate fi obiect de studiu pentru multe alte discipline. Pentru
cã ea poate fi un instrument foarte util pentru ºtiinþele politice (în privinþa evoluþiei
democraþiei în cei zece ani de domnie ai lui Carol al II-lea, pentru structura ºi natura
intimã a puterii politice în România, pentru studiul elitelor politice ºi culturale ale acelor
vremuri etc.), pentru lucrãri de sociologie, politicã ºi culturalã, pentru volume de psiho-
logie politicã, pentru a enumera numai câteva domenii cãrora monografia le poate fi utilã
pentru studii cât mai obiective ale acestei perioade din istoria României.
În final, o menþiune specialã pentru felul în care este scrisã monografia. Are un stil

incitant ºi incisiv – specific autorului, de altfel –, care te îmbie sã o citeºti, în ciuda
numãrului foarte mare de pagini. Ea poate fi astfel parcursã nu numai de istorici, specia-
liºti în varii domenii ºi de oameni de culturã, ci ºi de publicul larg, pasionat de istorie,
un public ce nu s-a diminuat de-a lungul anilor, chiar dacã istoria naþionalã s-a încercat
a fi marginalizatã ori bagatelizatã în societatea de astãzi.

Cristina Vohn
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Maria Sinaci
BIOETICA ªI AMELIORAREA UMANÃ. O perspectivã filosoficã, Cuvânt înainte de
Ioan Biriº, Bucureºti, Editura EIKON, 2021, 282 pp., ISBN: 978-606-49-0482-9

Lucrarea, care porneºte de la clarificarea conceptualã a bioeticii, ca fundament
pentru abordãrile mai aplicate ale conceptului, reprezintã o contribuþie în planul cunoaº-
terii contemporane, prin sintezele propuse ºi prin contribuþiile ideatice personale.
Constatãm cu uimire cã acest domeniu atât de nou marcheazã deja jumãtate de secol

de la definiþia datã de Van Rensselaer Potter bioeticii, descrisã ca disciplinã ºtiinþificã
nouã, menitã sã combine „cunoaºterea biologiei cu aceea a sistemelor de valori umane“.
Iatã cã „timpul nu mai are rãbdare“ ºi „viitorul este aici“. Sub multe aspecte, argumentul
despre bioeticã include un argument despre trecerea de la „este“ la „trebuie“, o adevãratã
cascadorie, a naturalistic fallacy. Un criteriu bioetic bazat pe înþelepciune biologicã ar
putea-o ameliora (Waddington). Considerãm aici, spre deosebire de Potter, cã însãºi
cunoaºterea lui „este“ reprezintã un fundament solid pentru dorita înþelepciune a lui
„trebuie“. Fiecare generaþie duce luptã pentru supravieþuire ancoratã în prezent, dar vala-
bilã ºi peste generaþia prezentã sau peste generaþii, construind un viitor. Prezentul fãrã
viitor este ca ºi distrus. Ca urmare, observã Maria Sinaci, comentând argumentul lui Potter,
este necesarã o înþelepciune colectivã a omenirii care sã ofere un program de „dezvoltare
evoluþionarã“, de tip cultural, depãºind ceea ce este util imediat, pentru o dezvoltare ºi o
continuitate valoricã pe termen lung, pornind de la responsabilitate. Purtãtorii de valoare,
persoanele au acest orizont valoric al viitorului armonizând sau „administrând“ optim
planurile biologic, psihologic ºi social. Iatã cã etica valorificã instrumentele ontologiei.
Conceptualizarea persoanei este centralã pentru bioeticã. Peter Singer extinde aceastã

noþiune de persoanã în lucrarea sa Practical Ethics abordând teme cum ar fi drepturile
ºi egalitatea pentru animale, vânãtoarea ºi uciderea animalelor, statutul embrionului ºi al
fetusului uman, viaþa umanã, bogãþia ºi sãrãcia, statutul de autohton ºi de strãin, mediul
înconjurãtor, dinamica dintre scopuri ºi mijloace, actele morale etc., multe dintre acestea
fiind în continuare probleme ale umanitãþii. Conform unui fundament ontologic pentru
o preocupare egalã faþã de fiinþele care îndeplinesc condiþiile de a fi persoane, Peter
Singer extinde sfera responsabilitãþii etice cu o acoperire biologicã maximã. Capacitatea
de a suferi devine criteriu pentru aprecierea egalitãþii între fiinþe ºi a responsabilitãþii faþã
de fiinþare. O fiinþã care are capacitatea de a suferi este o fiinþã înzestratã cu justificare
moralã, presupunând raþionalitate, comunicare etc., cu multiple consecinþe. În experi-
mentul fãcut de Allen ºi Beatrice Gardner, cimpanzeul „Washoe“ a demonstrat cã a
învãþat 350 de semne diferite ºi sã utilizeze corect în jur de 150 de semne, echipamentul
vocal necesar reproducerii sunetelor din limbajul uman, fiind cheia limitãrilor în co-
municare ºi relaþionare, cãci „Washoe“ era capabil sã se recunoascã în oglindã, având o
conºtiinþã de sine. Alte experimente au sporit numãrul de semne utilizate – o gorilã a
ajuns sã foloseascã 1000 de semne, cu referite la evenimente trecute sau viitoare, dove-
dind o conºtiinþã de sine ºi un simþ al timpului. Pe aceastã direcþie argumentativã, Singer
considerã cã unele animale non-umane sunt persoane. 
Bioetica personalistã are de rãspuns la întrebarea despre modalitatea în care putem

totuºi extinde sfera eticului dincolo de universul uman ºi cum ar trebui sã concepem
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aceastã extindere. Cu ceva vreme în urmã, Darwin susþinea cã instinctele sociale bine
marcate (de exemplu, cu afecte parentale ºi filiale), denotã prezenþa simþului moral ºi a
conºtiinþei animale. Dacã indicatorii stabiliþi pentru o matrice descriptivã a persoanei
(conºtiinþã de sine, simþ temporal, abilitãþi de comunicare, un nivel observabil de auto-
control) sunt îndepliniþi, atunci extinderea conceptului de persoanã ar implica o inclu-
dere a eticii în biologie dacã nu o reducere a eticii la biologie, deoarece etica nu poate
da seama de toate zonele de interes ale biologiei. 
Capacitatea suferinþei din sfera eticii reprezintã un criteriu convingãtor, dar ne putem

hazarda sã definim ceea ce este viu printr-o categorie eticã? Embrionul uman nu
întruneºte criteriile conºtiinþei de sine ºi al capacitãþii de suferinþã, dar nu poate fi exclus
din categoria viului. Totuºi, observã autoarea, investigând argumentele aduse de Roberto
Poli ºi Peter Singer,existã persoane ce nu aparþin speciei homo sapiens sapiens. Repre-
zentanþii eticii conservatoare includ fetusul între fiinþele umane, pe când cei ai eticii
liberale nu recunosc fetusul ca fiinþã umanã. Singer abordeazã aspectul potenþialitãþii,
considerând fetusul ca viaþã potenþialã. Autoarea aratã: „Argumentul va avea atunci
forma: Premisa 1. Este greºit sã ucizi o fiinþã umanã potenþialã; Premisa 2. Un fetus
uman este o fiinþã umanã potenþialã; Concluzie. De aceea, este greºit sã ucizi un fetus
uman.“ (p. 33) Singer considerã apãrarea vieþii ºi creºterea responsabilitãþii direcþii nor-
mative pentru viaþã ºi bioetica personalistã. Dar Poli criticã poziþia acestuia, pornind de
la presupoziþiile lui Singer: indicatorii pentru umanitate selectaþi de Singer (conºtiinþa de
sine, orientarea în timp ºi celelalte) nu furnizeazã neapãrat informaþii suficiente ºi nece-
sare pentru definirea conceptului de „persoanã“ ºi aceºtia nu se regãsesc în întregul
domeniu al viului. Poli considerã cã abordarea adecvatã trebuie sã se bazeze pe o onto-
logie a nivelurilor de realitate, pe o aprofundare a studiului actelor emoþionale, de unde
se deceleazã o eticã a persoanei ºi încã a unei persoane purtãtoare de valoare. Numai
aºa etica rãmâne la locul ei, ca domeniu „adãugat“ biologicului ºi de o cu totul altã
naturã decât biologicul, fiind de naturã spiritualã. Dimensiunea spiritualã specific umanã
este pentru Poli un domeniu al valorilor autentic etice, al alegerilor între bine ºi rãu
(precum ºi între virtuþi ºi vicii).
Oare este posibilã o bioeticã unitarã, universalã sau globalã sau putem vorbi despre

o cale a pluralismului bioetic? Bioetica „libertarianã“ se ocupã de problematica euta-
nasiei redusã adesea la sintagma my body, my choice!, destul de sugestivã în sine. Autori
precum Ronald Dworkin, Robert Nozick, Judith Thomson, John Rawls, T. M. Scanlon
ºi Thomas Nagel au adus argumente în favoarea dreptului persoanei de a alege în ches-
tiuni „intime ºi personale“, împotriva paternalismului medical. Maria Sinaci oferã
exemplul incitant al argumentului din lucrarea Pharmaceutical Freedom: Why Patients
Have a Right to Self Medicate (2017), de Jessica Flanigan, bazat pe filosofia lui John
Locke, adept al dreptului la viaþã întemeiat pe un individualism al sinelui corporal. 
Astfel, persoanele au dreptul ºi de a decide cum îºi încheie viaþa, tocmai în temeiul

dreptului la viaþã. Individualismul ca sine decident se constituie ca nucleu dur al drep-
turilor umane, situate în zona afirmãrii de sine prin libertatea de a alege ºi de a consimþi.
(p. 36) Nozick exprimã clar în contextul perspectivei etice ºi filosofico-politice liber-
tariene nu doar acele entitlements care decurg din drepturi, ci ºi ideea de self-ownership:
dreptul persoanei de a se alege pe sine, de a alege sã nu se sacrifice (în beneficiul altuia
sau al celorlalþi) în relaþiile cu ceilalþi ºi cu statul. Avem o anumitã demnitate a statutului
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moral individual, care dã greutatea cuvenitã opþiunilor etice individuale. Alþii, cum ar fi
Michal Trčka, evidenþiazã þesãtura socialã care face ca unele decizii majore sã nu fie
exclusiv probleme individuale – decizia unei persoane de a fi eutanasiatã afecteazã spe-
cialiºtii care o pun în practicã, personalul medical, rudele, cunoºtinþele, prietenii ºi ridicã
întrebãri legate de un anumit consens social. Dar autoarea observã cu întemeiere ca ºi Mark
D. White, cã ceilalþi, afectaþi sau nu, nu pot sã îmi ºtie interesele ºi sã aibã nimic de spus
în aceastã privinþã („De unde ºtiu economiºtii, de exemplu, care sunt interesele mele?“). 
Modelele economice sunt extrem de limitate prin raportare la complexitãþile per-

soanei ºi ale vieþii individuale. Viziunea filosoficã este cea care guverneazã în mod firesc
domeniul eticii umane. În acest sens, un model mai ofertant este cel al lui Hans Vaihinger;
un model bazat pe distincþii între prezumþii, ipoteze ºi ficþiuni. Motivaþia umanã este
adesea descrisã bine de imaginile mentale care au ºi un aspect funcþional regulativ, nu de
calcul. Ficþiunile sunt astfel de imagini mentale cu rol regulativ, care produc emoþii reale
ºi pot conduce la decizii etice valabile. Ca o parantezã fie spus, considerãm cã astfel de
imagini mentale cu funcþionalitate regulativã stau la baza rolului important pe care îl au
experimentele mentale în filosofie. În virtutea unor astfel de mecanisme, actele morale
sunt în „natura“ omului, o subiectivitate care nu anuleazã ºi nu împiedicã intenþiona-
litatea umanã (J. Searle) care se poate orienta ºi spre obiecte ºi obiectivitate, dar ºi cãtre
imagini ºi emoþii, afirmând subiectivitatea inerentã a faptelor sociale. Interpretând con-
tribuþia lui J. Searle, autoarea aratã de asemenea cã „faptele sociale (inclusiv cele morale)
nu pot fi înþelese fãrã prezenþa intenþionalitãþii“. Mai mult, foarte important aspect, „instan-
þierea moralã a binelui se produce prin actul de limbaj, nu pre-existã judecãþii“. (p. 42)
Bioetica feministã evidenþiazã anumite probleme ale puterii ºi politicului, în cone-

xiune cu paliere analitice precum „dominaþia masculinã“ ºi „subordonarea femeilor“.
Eticile de tip feminist au pornit de la revendicarea egalitãþii femeilor cu bãrbaþii, pentru
ca apoi sã se axeze pe revendicarea diferenþei, „bioetica feministã concentrându-se pe
reflecþia asupra diferenþelor de gen“. Carol Gilligan aratã diferenþele parcursului diferit
de dezvoltare moralã în cazul femeilor ºi în cazul bãrbaþilor. Femeile evolueazã cãtre o
moralã a responsabilitãþii, bazatã pe grijã care preia mult din importanþa discursului
masculin despre drepturi ºi individualism, ambele orientãri generând atitudini morale
specifice. ªi la Kant avem un conceptul de Liebespflichten (datorie, „grijã“ faþã de
iubire), iar la Heidegger apare un concept care poate pãrea similar, tot grijã – Sorge, baza
autenticitãþii Dasein-ului. Dar, dupã cum prezintã cu fineþe analiticã autoarea, acest tip
de grijã este o grijã anxioasã, conducând la Fürsorge (solicitudine), deºi existã ºi un alt
tip de grijã (Besorgen, îngrijire). Michel Foucault se preocupã de acel le souci de soi, cu
reverberaþii socratice, stoice ºi creºtine. Interpretarea relaþiei ca responsabilitate este
abordatã ºi dezvoltatã de bioetica responsabilitãþii asociatã însã mai accentuat temei
supravieþuirii (responsabilitãþii faþã de sine) decât temei responsabilitãþii sociale.
ªtiinþa ºi progresul tehnologic revizuiesc ºi reformeazã anumite perspective etice, în

acord cu complexitãþile timpurilor contemporane, profilând din ce în ce mai apãsat
pericolul ca omul sã-ºi devinã propriul pericol, propriul rãu. O interesantã „euristicã a
fricii“ vine sã contureze probleme etice specifice. (p. 51) „Tractatus technologico-ethicus“
(replicã la Wittgenstein I) face din responsabilitate miza eticã principalã a umanitãþii,
exprimatã prin forme, atitudini ºi acþiuni, toate indicând un refuz al ierarhizãrii supe-
rioare a lui homo faber în detrimentul lui homo sapiens. Dar este acesta un pericol real?
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În ce mãsurã putem cu adevãrat face fãrã a ºti? Ce anume este de apãrat aici? Pe homo
sapiens îl pune în pericol civilizaþia tehnologicã, sau altceva, miza unui Dasein autentic?
Însã aceasta este o discuþie conexã, amplã, pentru o altã ocazie. 
Climatul contemporan descris de nesiguranþã acutã conduce la repunerea în discuþie

a imperativului categoric al lui Kant, de readaptat noului tip de acþiune umanã. Dar cum?
Maria Sinaci ne propune formula: „Acþioneazã astfel încât consecinþele acþiunii tale sã
fie compatibile cu permanenþa unei vieþi umane autentice pe pãmânt!“, cu varianta „Nu
compromite condiþiile pentru supravieþuirea indefinitã a umanitãþii pe pãmânt!“ Avem
aici un tip de pragmatism responsabiliza(n)t, cu valenþe etice deosebite ºi actuale. Etica
viitorului, aratã autoarea – „centratã pe responsabilitatea faþã de posteritate“se emanci-
peazã de reciprocitate în sensul unei preocupãri pentru perpetuarea evolutivã a speciei.
Dar nu ar susþine aceastã orientare eticã spre perpetuarea speciei tot felul de argumente
utilitariste discutabile din punct de vedere etic? Cât de mult putem pune accentul pe
aceastã eticã a responsabilitãþii faþã de viitor? Autoarea oferã un argument interesant
întemeiat pe imperativul responsabilitãþii, fundamentat astfel ontologic ºi metafizic, în
sensul unuiaccent plasat pe principiul responsabilitãþii menit a apropia oamenii în sensul
de „a-i face co-responsabili, de a întãri relaþiile între generaþii ºi între specii“. Pãstrând
deschise opþiunile critice se prezintã reacþia la ideea lui Hans Jonas cã „natura poate fi
respectatã prezervând-o, aºa încât umanitatea sã rãmânã posibilã“, prezentând ºi acel
argument „al virusului“: natura conþine ºi „rãul“ ºi „binele“, ceea ce implicã, mutatis
mutandis, îndatorirea de a acorda respect ºi responsabilitate ºi faþã de viruºi, spre exemplu.
Avem, pe de o parte, preocuparea eticã implicatã în raportarea la naturã ºi, pe de altã

parte, preocuparea eticã asociatã pericolului autodistrugerii umanitãþii. Autoarea adân-
ceºte analiza filosoficã asociatã dihotomiei natural-artificial. Contemporaneitatea în
plinã transformare (Megatendinþe. Zece noi direcþii care ne transformã viaþa, John
Naisbitt) produce numeroase provocãri tehnologice, etice ºi bioetice, pentru generaþiile
prezente, dar ºi pentru cele care încã nu s-au nãscut. O analizã etimologicã originalã a
conceptului de naturã, precede o incursiune substanþialã în istoria ideilor filosofice despre
naturã: Heraclit, Parmenide, Hesiod, Platon, Aristotel, Spinoza, Leibniz, Hume, Rousseau,
Kant, Fichte, Schelling, Hegel animã caleidoscopul aprofundat al perspectivelor perene
despre viu ºi om, pluralitate a viului ºi pericolul nimicirii. 
Dar analizele conceptuale dedicate naturii sunt deosebit de variate. Teza lui Whitehead

despre conexiunile care conferã unitatea naturii ºi temeiul cunoaºterii este discutatã în
sensul unei sau unor „ontologii ºi epistemologii anti-Hume“. Bertrand Russell valorificã
într-o relativã consonanþã cu Whitehead conexiunea dintre percepþii ºi structuri, noþiunea
de naturã prezentând pe cât de multe valenþe ºi multe ambiguitãþi („miºcarea, devenirea
ori creºterea, cauza ori efectul, natura ca artã, raportul practic ori teoretic, entitãþile ori
conexiunile etc.“) natura fiind pânã la urmã tot ceea ce nu este produs de om, iar ascen-
siunea lui homo faber reprezentând ascensiunea unui potenþial distructiv. Condiþia crea-
toare a omului (vezi discuþia despre „capacitãþi“ ºi „funcþii“ deschisã de Martha Nussbaum)
emoþiile, deciziile ºi acþiunile creatoare, raþiunea practicã (formatoare a concepþiilor
despre bine ºi a unui plan de viaþã), apartenenþa (bucuria interacþiuni sociale, oportuni-
tatea de a exercita dreptul la respectul de sine, de a se opune discriminãrii), raportarea
plinã de grijã ºi empatie la alte specii, jocul (faptul de a te putea juca, da a avea activitãþi
recreative, de a putea râde) ºi controlul propriului mediu (libertãþi, decizii ºi acþiuni
ecologice, economice, sociale, politice) descriu suficient de bine rãspunsul uman la con-
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diþia de perpetuã vulnerabilitate. Dar evaluarea eticã, „bunã“ sau „rea“, a unei stãri de
lucruri transcende dihotomia natural-artificial, aºa cum precizeazã ºi autoarea. (p. 83)
Depãºirea rupturii stabilitã de Hume dintre „este“ ºi „trebuie“ implicã principiul

responsabilitãþii (Jonas) discursului etic contemporan având ºansa unei întemeieri
non-dogmatice (cu posibilitatea apelului la adevãr metafizic ºi la un „trebuie“ înþeles ca
un tip de „este“ prin conexiunea semnificativã a necesitãþii. Într-adevãr, „[c]onexiunea
devine astfel un concept crucial pentru ontologia lumii naturale, dar ºi pentru lumea
psihismului, a structurilor logice, a relaþiilor sociale ºi valorilor“ (p. 106) Însã ceea ce
porneºte ca bun se poate sã nu se transmitã tot astfel prin „conexiunea“ stabilitã. Se poate
urmãri o metafizicã a conexiunii dinspre un universal (fiinþa ontologicã, natura sau
„este“-le în general) corelat cu un particular valoric (un particular al lui „trebuie“, aratã
autoarea), ambele corelate ºi corelabile sub semnul a numeroase relativitãþi (Hartmann):
context, subiectivitate ºi libertatea expresiv-interpretativã a valorilor morale.
Problema binelui nu se poate disocia de problema „mai binelui“ etico-moral. Amelio-

rarea, îmbunãtãþirea stãrii ºi practicii etice a omului poate avea loc (potenþial) la orice
nivel valoric conºtientizat ºi investigat al persoanei ca purtãtoare de valori ca univers
structurat de prioritãþi valorice, am putea adãuga. Putem considera ca ºi Th. Nagel
motivaþia moralã, actul de alegere, judecata moralã, obligaþiile, constrângerile, aspectul
utilitãþii, avantajele sau pierderile, valorile asociate scopurilor perfecþioniste, angaja-
mentele individuale. Nagel vorbeºte despre o fragmentare a valorii care complicã vizi-
unea analistului asupra procesului de ameliorare umanã. Putem decela ca ºi Bochenski
entitãþi ontologice grupate în trei categorii (lucrurile, proprietãþile ºi relaþiile) transfor-
mabile în „paliere“ ale ameliorãrii umane. Autoarea concluzioneazã pertinent: „aceste
dispute ºi temeri nu pot fi soluþionate sub aspect etic doar prin raportarea la mijloacele
de ameliorare, la posibilitãþile biotehnologice, ci e nevoie de clarificãri la nivel de socie-
tate în legãturã cu idealul de persoanã umanã care se doreºte. Altfel spus, clarificãrile
etice sunt dependente de criteriile de umanitate.“ (p. 128)
Vor contribui noile biotehnologii la construirea unei lumi mai etice prin îmbunã-

tãþirea raþionamentului moral, se întreabã autoarea, deschizând discuþii deosebit de
actuale. Sã ne întrebãm ºi dacã metodele biotehnologice pot fi validate ca metode etice?
Va fi omul bio-tehnologico-ameliorat totuºi (încã) om sau un (bio-)artefact? În lumina
problemelor etice identificate în lucrare, pe care bioameliorarea moralã le poate ridica –
favorizarea abuzurilor, potenþiala încãlcare a libertãþii individuale, a identitãþii personale
ºi subminarea autonomiei; indeterminarea diversitãþii morale ºi a dezbaterilor morale,
supraestimarea rezultatelor, subestimarea efectelor secundare, o nouã eugenie prin
,,proiectarea“ copiilor morali ºi selecþia embrionarã, riscul obligativitãþii ameliorãrii mo-
rale în timp, compromiterea libertãþii cu cele mai bune intenþii de asigurare a ameliorãrii
morale, inclusiv a libertãþii de a greºi ºi de a acþiona imoral (p. 195) – întrebarea prece-
dentã capãtã reverberaþii copleºitoare.
Maria Sinaci exploreazã prin aceastã incursiune impresionantã dedicatã bioeticii,

complexitãþile ºi problemele etice dezvoltate în jurul tragismului ºi dificultãþilor univer-
sului uman asumat, lãsând în urmã simplitatea vechiului memento mori, în structurarea
autoritãþii morale ºi a acþiunii etice, a sinelui valoric angajat într-o examinare maxi-
malistã, trup ºi spirit.

Henrieta ªerban
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