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Ideea cãlãuzitoare a lucrãrii intitulate sugestivMonumente pentru eroii culturii române este aceea
a atenþiei cuvenite acordate României, trecutului, prezentului ºi viitorului þãrii, valorilor aºezate în
tradiþie, reprezentând „merindea sufletului“. Aceasta îºi are rãdãcinile în conceptul heideggerian
Sorge, cu semnificaþii filosofice deosebite asociate conceptului de „grijã“ ca fiinþare-în-lume, dar
ºi întru lume, ca idee a ºi fapt al deschiderii. Totuºi, conceptul poate sã strãbatã înspre zona eticã
a raportãrii filosofului la dimensiunile curente ale existenþei culturale, îmbogãþind aceastã existenþã cu
o grijã pentru un tezaur de idei, realizãri, Eroi, dimensiuni teoretico-speculative, valori, ce nu se
poate sã fie lãsate sã se strecoare în uitare. Acest demers etic de reamintire este ºi un demers de
regãsire naþionalã – cu adevãrat, un monument mãreþ.
Simbolul unirii ºi al drumului deschis cãtre infinire, cuprins pe coperta lucrãrii în reprezentarea

celebrã a Porþii Sãrutului realizatã de sculptorul român Constantin Brâncuºi, pãrinte al limbajului
modern în sculptura contemporanã, este evocator pentru ideea de deschidere asociatã celei de drum
cultural al unei naþiuni.
Alegerea cãii de urmat (he hodos) este la fel de importantã pentru un singur om ca ºi pentru o

întreagã naþiune, iar în acest sens, supravieþuirea prin tradiþie este de fapt dãinuire, drum al credinþei.
Pe drumul credinþei (he hodos: kai he zoe kai he aletheia), ne spuneAlexandru Surdu, semnele tra-
diþiei, strãlucind cu putere în ºcheii Braºovului sau în Maramureº, ne reamintesc valorile naþionale
restructurându-ne astfel fiinþa naþionalã: „Cu noi este Dumnezeu“ (pp. 16-20). Manifestãrile tradi-
þionale ºi populare româeºti nu sunt doar expresii ale sacrului ºi spiritualitãþii culturale, ci manifes-
tãri creºtine, care au avut de suferit fie în iureºul dictatorial comunist, fie în cel al modernizãrii ºi
globalizãrii, dar care au continuat sã susþinã o strãlucire specificã a tuturor realizãrilor culturale
româneºti.
În lumina contemporaneitãþii ºi a conºtiinþei academicianului Alexandru Surdu se remarcã eroi

contemporani: Ionel-Valentin Vlad „un patriot prin participare“ (p. 37-44), Adrian Rezeanu „poetul
toponimelor noastre“, Înaltpreasfiinþia Sa Laurenþiu Streza, membru de onoare alAcademiei Române,
„alãturi de care l-am sãrbãtorit pe Constatin Noica tocmai la Mânãstirea Brâncoveanu, în Cetatea
lui Dumnezeu din Inima Transilvaniei“ (p. 45-58), actorul Dorel Viºan, cel care prin artã deschide
pentru publicul românesc trecerea de la „deºertãciune la înþelepciune“ (p. 59- 61) ºi al cãrui nume
rãmâne legat (precum este ºi cel al academicianului Alexandru Surdu) de numele Eroului nostru
Mihai Eminescu. Teoreticianul economist Anghel Ruginã (p. 73-86), „a tras clopotul îngrijorãrii
noastre în Aula Academiei Române“, profesorul Eugen Stãnescu evidenþiind, spre exemplu, cã
„într-un singur an din România s-a scos echivalentul a 2600 tone de aur, de 2 ori mai mult decât
au scos din teritoriile româneºti Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic ºi Imperiul Rus, împreunã,
timp de 460 de ani“.
Sub „stindardul Patriei Române“, profesorul Alexandru Surdu identificã ºi eroi instituþionali:

Academia Românã, Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român
(ASTRA), Biblioteca Academiei Române (p. 87-92, 93-104), Universitãþile de la Bucureºti, Cluj
ºi Iaºi, simpozioanele dedicate filosofilor români…ºi lista poate continua.
Aceleaºi flamuri i-au însoþit în filosofie „pe poarta din faþã“ pe Dimitrie Cantemir, TituMaiorescu,

„întemeietorul culturii noastre moderne“ ºi pe maiorescienii Ion Petrovici, P. P. Negulescu, Mircea
Florian, pe Constantin Rãdulescu-Motru, „unmaiorescian, unul dintre cei mai importanþi“, „una dintre
cele mai elevate personalitãþi ale vieþii culturale ºi politice româneºti dintre cele douã Rãzboaie
Mondiale“, pe filosofii Mircea Vulcãnescu, „unul dintre primii exegeþi ai filosofiei româneºti“, pe
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Nae Ionescu ºi pe cei din ºcoala sa, pe Lucian Blaga, „care a scris despre Spaþiul Nostru Mioritic“,
omagiat cu deosebitã preþuire, în mod tradiþional la Sebeº (p. 180), Lancrãm ºi Târgu-Mureº, pe
Constantin Noica, pe care îl celebrãm anual prin Simpozionul naþional „Constantin Noica“, orga-
nizat prin colaborarea Institutului de Filosofie ºi Psihologie „Constantin Rãdulescu-Motru“ al
Academiei Române în colaborare cu personalitãþi ºi instituþii de culturã din România ºi care a
ajuns la ceas aniversar, în 2018, la a zecea ediþie, cu tema „Sentimentul românesc al fiinþei“.
Evocarea lui Titu Maiorescu la centenarul morþii evidenþiazã rolul de fondator al culturii române,

precum ºi rolul filosofic marcant al acestuia în special în calitate de creator de sistem filosofic
disciplinar, pe de o parte, ºi de creator de ºcoalã filosoficã, pe de alta (p. 141-178). Fiind caracte-
rizat de „hiperexactitate“, Titu Maiorescu a reuºit sã imprime o direcþie specificã atât culturii, cât ºi
limbii române, militând pentru eliberarea acesteia de neologismele inutile. A fundamentat logica
ºi a fost primul neoaristotelician român, urmat deAthanase Joja. Sistemul sãu disciplinar este dublu:
din perspectiva definirii filosofiei ca „ºtiinþã a prelucrãrii conceptelor“ sistemul lui Maiorescu este
o triadã compusã din logicã („primarã ºi distinctã“), metafizicã ºi esteticã (ultimele douã fiind
„generale ºi particulare sau aplicate“), iar din perspectiva filosofiei ca „ºtiinþã a relaþiilor“ sistemul
sãu este structurat în patru pãrþi, „de la reprezentãri la concepte“, ceea ce plaseazã pe primul loc
psihologia, urmatã de logicã, esteticã ºi metafizicã.
Eroii filosofiei româneºti sunt „pietre de poticnire“ salvatoare pe dumul adevãrului nostru spe-

culativ (via sacra). Ei sunt „dãtãtori de seamã“ (Constantin Noica) despre drumul meditativ ºi re-
velatoriu al filosofiei româneºti, indicând nu numai origini ºi finalitãþi, ci ºi deschideri speculative
valoroase.
Un erou aparte la ceas aniversar este Vasile Goldiº, Preºedintele ASTRA, simbolul unei inte-

lectualitãþi culturale deosebite, arãdene ºi naþionale, care a susþinut „ideea Marii Adunãri de la
Alba Iulia, în amintirea Marelui Voievod al tuturor românilor, Mihai Viteazul“ (p. 179). Visul sãu
de a ridica un monument al Marii Uniri rãmâne încã de îndeplinit.
ºi poate cã cea mai potrivitã încheiere pentru acest exerciþiu de reamintire ºi regãsire constã

tot într-o întoarcere înspre gândul exemplar al filosofului: „Dar nu trebuie sã-i uitãm, tocmai în
aceste momente, în care ar fi cazul sã ne gândim la ridicarea de monumente în cinstea Eroilor
Unirii, nici pe ceilalþi români, care ºi-au jertfit vieþile pentru idealul Unirii de la Mihai Viteazul
încoace, ºi nici pe cei care dupã Unire au luptat pentru consolidarea ei «în cuget ºi-n simþiri»; ºi mai
ales pe cei care au fãurit de-a lungul vremii ºi au consolidat Conºtiinþa Naþionalã a românilor. N-au
murit pe câmpul de luptã, dar ºi-au dat ultima picãturã de viaþã ºi de suflet pentru România ºi pentru
români. Am putea sã-i numim «Eroi ai Culturii Române», Eroi cu E mare, cum se cuvine, ºi sã le
ridicãm ºi lor monumentele cuvenite. Nu sãpate în piatrã ºi nici turnate în aramã, ci întipãrite în
cugetele noastre ºi sã le aducem în locul coroanelor de flori, buchetele aducerii aminte ale recunoº-
tinþei noastre. Aºa cum am încercat noi sã-i ridicãm în fiecare an lui Constantin Noica, filosofului
nostru de suflet, care a scris despre Sentimentul Românesc al fiinþei, câte un «monument» -simpo-
zion în câte unul dintre marile noastre oraºe, pe care le-a iubit mai mult decât oricine; sau filosofului
Lucian Blaga, care a scris despre Spaþiul Nostru Mioritic, sã-i aducem buchetul cuvenit de recu-
noºtinþã în fiecare an la Sebeº, Lancrãm ºi la Târgu-Mureº, ºi, de asemenea, lui Constantin
Rãdulescu-Motru, care a scris despre Etnicul Românesc ºi despre Românism. Faptul cã, din pãcate,
o facem numai noi, nu trebuie sã ne mire, cãci nici monumentele Eroilor Unirii nu le-a ridicat
oricine, iar Marele Monument al Unirii pe care îl visa Vasile Goldiº, nici n-a fost ridicat încã!“
(Alexandru Surdu, „Contemporanul. Revistã naþionalã de culturã, politicã ºi ºtiinþã“, nr. 12, 18
decembrie 2017)
În astfel de rememorãri aniversare stã mare parte din forþa de a merge mai departe, în primul

rând în filosofie, dar ºi în istorie. Sã nu îi uitãm, aºadar, sã ne apropiem cât mai mult ºi câþi mai
mulþi de monumentele culturale ridicate de erorii gândirii româneºti, fiindcã ale noastre sunt ºi prin
acest privilegiu dãinuie ºi va dãinui sentimentul românesc al fiinþei noastre.

Henrieta Aniºoara ªerban

2 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 133



Gabriela Tãnãsescu
Europa ºi problemele construcþiei identitare. Studii, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“, 2018, 302 pp.

Gânditã ca o suitã de studii care abordeazã aspectele cele mai relevante referitoare la proiectul
Uniunii Europene, cartea Gabrielei Tãnãsescu este unitarã prin tema centralã care priveºte identi-
tatea acestei construcþii politice.
Ceea ce impresioneazã de la bun început este supleþea demersului prin care sunt reperate mul-

tiplele unghiuri din care este definitã identitatea europeanã.
Publicate pe parcursul unui program de cercetare individualã pe care Gabriela Tãnãsescu ºi l-a

asumat cu toatã seriozitatea ºi competenþa, capitolele volumului ilustreazã deopotrivã complexitatea
problemelor construcþiei identitare europene, rigurozitatea ºi profunzimea cu care acestea pot fi
tratate, pornind de la lucrãrile de referinþã din domeniu, dar intrând ºi în adâncimea teoreticã a
unor publicaþii pe care numai cunoscãtorii le pot invoca.
Cele ºapte capitole ale lucrãrii, redactate în intervalul 2005-2018, au fãcut obiectul unor comu-

nicãri ºi studii ale cãror variante s-au îmbogãþit de la an la an.
Pornind de la premisa cã „identitatea europeanã poate fi exprimatã ca identitate politicã, ca

ansamblu de valori ºi principii politice ºi sociale cu care europenii se autoidentificã ºi care circum-
scriu cadrul în care ei îºi urmãresc interesele ºi obiectivele“ (p. 11), în opinia autoarei „Considera-
þiile asupra paradigmei europene“ exprimã „nu doar cadrul conceptual ºi teoretic constituit pentru
dezbaterea modelelor de evoluþie dezirabilã a Europei de pânã la 1989 ºi pentru abordarea proble-
melor Europei occidentale dupã renunþarea la aranjamentului politic postbelic – bazat pe divizarea
Germaniei ºi a Europei ºi pe hegemonia Statelor Unite în asigurarea politicii de securitate occiden-
talã –, ci ºi traiectul unei evoluþii europene paradigmatice: tratarea problemelor pãcii, securitãþii,
evoluþiilor economice, pieþelor de desfacere etc. în termenii intereselor comune, ai aranjamentelor
economice ºi de securitate solide, ai garantãrii stãrii de stabilitate ºi cooperare“ (p. 13).
În primul studiu, consacrat „Condiþiei integrãrii“, pornind de la lucrãrile lui John Gray (Dincolo

de liberalism ºi conservatorim) ºiAndrei Marga (Filosofia unificãrii europene), autoarea atrage atenþia
asupra caracterului procesului de negociere a integrãrii ºi de integrare „determinat de modificarea
reperelor politicii postbelice, anume de transformarea unei dispuneri bipolare a puterii la nivel
mondial într-o dispunere cu o singurã putere planetarã din punct de vedere militar, al eficienþei
principiilor de organizare, forþei de inovare în toate sferele vieþii, al sistemului de comunicare ºi
de observare din sateliþi ºi de la sol, cum se afirmã adesea, singura forþã capabilã sã supravegheze
întregul glob ºi sã intervinã rapid în orice punct al lui“ (pp. 21-22). Subliniind cã „O concepere re-
zonabilã a diversitãþii culturale, naþionale, etnice, a experienþelor de viaþã, istorice ºi lingvistice în
contextul procesului de integrare apare în formula elegantã folositã de filosofii francezi: unitas
multiplex care concentreazã axioma «complexitãþii» ce nu suprimã particularitãþile“ (p. 28),
studiul se încheie cu ideea unei viziuni filosofice optimiste, „singura capabilã sã decanteze o sintezã
complexã de ordin politic-social-culural-religios ce transcende voit consideraþiile tehnico-juridice
schematizate dupã tiparele înguste ale Realpolitik-ului“ (p. 29).
Desigur cã aceasta conduce la o veritabilã dezbatere centratã pe problema identitãþii europene,

„o provocare majorã“ pentru filosofia politicã, „datã fiind unitatea de referinþã pe care cautã sã o
transgreseze: modelul sau logica identitãþii naþionale ce dominã încã un sistem mondial al statelor-
naþiuni, în contextul în care în Europa existã deja o piaþã substanþial integratã, o reþea a administraþiei
integrate, nu însã ºi o sferã publicã integratã sau media relevantã pentru altfel de «linii» decât cele
naþionale“ (p. 30), iar acest aspect este abordat în capitolul al doilea al lucrãrii.
Cercetând literatura de profil în vederea decriptãrii datelor ºi discursurilor celor mai relevante

care pot oferi imaginea unei posibile „reconstrucþii“ a identitãþii europene „fie ea culturalã, civili-
zaþionalã, economicã, politicã“, Gabriela Tãnãsescu remarcã în textul inspirat ºi interogativ intitulat
„Identitatea europeanã – o «reconstrucþie»?“ (pp. 31-82), aspectul „difuz ºi imprecis“ al acestei
idei, caracteristicã menþinutã prin chiar documentele Uniunii ºi, de asemenea, supradimensionarea
aºteptãrilor „faþã de funcþionarea Uniunii Europene“. Dacã perspectiva „de club“ se bazeazã pe
interese, „perspectiva comunitãþii“ privilegiazã identitatea deoarece aceasta „reprezintã valorile
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colective care întemeiazã comunitatea“. În ciuda folosirii sale frecvente, sintagma „identitate euro-
peanã“ pentru Gabriela Tãnãsescu „apare lipsitã de consistenþã, de substanþã proprie“ iar exigenþa
„reconceptualizãrii“ poate fi rezumatã „prin ceea ce Hall a numit «procesul articulãrii» unei vieþi
individuale, niciodatã stabilã, fixã sau unificatã, prin identitãþi fragmentate ºi structurate, niciodatã
o identitate singularã, ci o multiplicitate construitã prin discursuri, practici ºi poziþii diferite, adesea
intersectate ºi antagoniste“. De asemenea, Gabriela Tãnãsescu observã cum „identitatea ºi indivi-
dualitatea sunt distincte“ prin aceea cã „individualitatea apare ca ansamblu de identitãþi, în timp ce
identitatea reflectã poziþia individului în spaþiul social în virtutea variatelor sale identitãþi“. Pe
acest fundal, Gabriela Tãnãsescu considerã cã „în mãsura în care o identitate comunã europeanã
este întemeiatã conceptual prin transcenderea identitãþilor naþionale, a culturilor naþionale ºi politice
moºtenite, adicã în mãsura în care este clãditã pe factori nonculturali, ea exprimã o dimensiune
strict instrumental-instituþionalã ºi funcþionalã a Uniunii ºi reflectã implicit o realitate multicultu-
ralã, multietnicã, multireligioasã a continentului european – în fond, lipsa de unitate a moºtenirii
culturale ºi spirituale a europenilor – ºi poate, «maximul» unitãþii pe care Europa poate sã-l atingã
în dinamica sa“. Iar în ultimul deceniu marcat de probleme critice la nivel economic, dar ºi de ten-
dinþe mai ferme de definire politicã a Europei, Gabriela Tãnãsescu este de pãrere cã, pe lângã
dimensiunea „strict funcþionalã“, „«maximul» spectaculozitãþii «arhitecturii» europene – care ar
atrage admiraþia, dacã nu aproprierea, din partea «omului european» ºi a comunitãþilor europene sta-
tale – ar fi sentimentul demnitãþii conferit printr-un maximal rule of law, prin lipsa de toleranþã faþã de
practicile abuzive (transpartinice), prin eliminarea «beneficiilor lipsite de eticã» ºi a «pârghiile
ascunse» corupãtoare“ (p. 79).
Al treilea studiu cuprins în volumul prezentat aici îºi propune sã examineze „relevanþa mo-

delului normativ habermasian pentru teoretizarea sferei publice în cadru transnaþional, în principal
relevanþa lui pentru formularea unei teorii a sferei publice europene“ (p.83). În acest sens, aminteºte
autoarea, dupã 1989, „Unul dintre «paºii suplimentari» pe care Habermas i-a considerat necesari
pentru producerea unui cadru teoretic prin care putea fi reformulatã problema «interesului general,
în care opinia publicã sã-ºi afle mãsura» în condiþiile «pluralismului de interese concurente» a fost
«adâncirea» «fundamentãrii normative a teoriei critice a societãþii»“ (p. 102). De aceea, se conclu-
zioneazã la acest capitol „Habermas a reuºit sã argumenteze nu doar importanþa procedurilor parti-
cipative democratice pentru justificarea sau legitimizarea legilor ºi deciziilor la nivel naþional,
transnaþional ºi regional (european), relevând astfel valoarea moralã a deliberãrii întemeiatã pe
egalitatea dreptului de participare, ci ºi importanþa construcþiei «raþionale» a deliberãrii, a valorii
ei epistemice“. Iar „O astfel de sintezã, deosebit de rarã în gândirea politicã contemporanã, dincolo
de mãsura ei deocamdatã marcant utopicã, reprezintã «maximul» în materie de exigenþe comuni-
caþionale ºi deliberative care ar putea concura la corijarea «deficitului de democraþie» al UE, la
construirea unei relaþii interactive între instituþiile europene ºi cetãþenii Europei soldatã cu «rezultate
raþionale» sub aspect democratic ºi emancipator-politic“ (p. 121).
Consideraþiile (cum autoexigent îºi fromuleazã intervenþia Gabriela Tãnãsescu pe aceastã temã)

asupra „furtunii perfecte“ ºi „transformãrilor culturii strategice europene“, în urma unor subtile
delimitãri conceptuale rezultate din analiza bibliografiei specifice domeniului ºi a opiniilor unor
oameni politici contemporani, se axeazã pe ideea potrivit cãreia „Cultura strategicã militarã în for-
mare a UE, ca ºi cea exersat intervenþionistã a SUA s-a metamorfozat într-o mãsurã destul de im-
portantã“. Iar acest fenomen „survine dupã o perioadã în care instituþiile ºi ordinea euro-atlanticã
s-au erodat“ ºi în condiþiile în care „principiile universale ºi valorile agreate au slãbit“. De asemenea,
pe lângã conflictele deschise în ultimul deceniu, mai aproape de graniþele UE, „au apãrut noi crize
de facturã socialã ºi economicã care obligã la «reangajarea în problemele domestice» pe ambele
maluri ale Atlanticului, la revenirea UE la problemele geopolitice ale vecinãtãþii“, astfel încât UE
sã se poatã reîntoarce la „reconstrucþia de sine, la «acordurile» obiºnuite ºi armonioase ale pãcii ºi
la «muzica» principiilor (de culturã strategicã) ale Europei“ (pp. 151-152).
Consacrat României ºi semiprezidenþialismelor europene, urmãtorul capitol prezintã „extensi-

unea europeanã a regimurilor semiprezidenþiale pe baza unei intensiuni noþionale larg acceptate“
ºi situeazã semiprezidenþialismul român „din punct de vedere constituþional ºi practic (…) ca
differentia specifica în genus proximum al «regimurilor executive duale», larg rãspândite în fostele
þãri comuniste ale Europei“, circumscriindu-se totodatã „tezei cã opþiunea constituþionalã a României
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pentru semiprezidenþialism, pentru un model radical al echilibrului puterilor, a fost motivatã în
mod decisiv de nevoia de a substanþializa din punct de vedere dispoziþional funcþionarea democra-
ticã a statului român prin distribuirea sau împãrþirea puterii ºi, prin implicare, de a elimina riscul
tendinþelor autoritare ºi al comportamentului prezidenþial autocratic“.
Ceea ce mi-a atras atenþia în mod deosebit aici este abordarea pertinentã a „dezechilibrul(ui)

generat de anumite stiluri de leadership prezidenþial în funcþionarea diarhicã a puterii executive –
specificã pentru tipul premier-presidential de semiprezidenþialism adoptat de România – ºi în
funcþionarea democraticã a puterii ca întreg“ (p. 155).
Schiþa noii axiologii central ºi est-europene a politicii, etiologia ºi implicaþiile acesteia fac

obiectul amplului capitol V al lucrãrii, în care dupã tratarea minuþioasã a unor subiecte cu titluri
incitante precum „Tranziþia la democraþie. Implicaþii asupra axiologiei politice a þãrilor CEE“ (cu
subcapitolele „Democratizarea politicã“, „«Reforma economicã» ºi «privatizarea»“, „Clivajele
politice postsocialism“, „Guvernarea între internaþionalizare ºi deznaþionalizare“, „Noile strategii
de comunicare ºi de personalizare a politicii“, „Prezidenþializarea puterii“), „Europenizare, euro-
penism, europenitate“, „Cadrul ºi reperele axiologiei politice a þãrilor CEE. O schiþã“ (cu subcapi-
tolele „Delimitarea ºi împãrþirea puterii executive – semiprezidenþialismul“, „Raportarea la autori-
tatea statului“, „Erodarea încrederii în guvernarea naþionalã ºi funcþionarea democraticã a UE“) se
aratã cã „Între aspectele cele mai proeminent configurate ale noii axiologii a politicii din CEE se
înscriu: internalizarea unui amestec de valorilor politice tipic democratice, de valori relevante asumat
europeniste ºi de valori circumscrise abordãrilor paternaliste; adoptarea într-o mãsurã semnificativã
a valorilor ºi mentalitãþilor occidentale precum individualismul ºi concurenþa; ataºamentul faþã de
partea materialistã a dezvoltãrii democratice, cu un accent deosebit pe dezvoltarea economicã, ºi,
într-o mãsurã mai restrânsã decât în þãrile UE, pe respectarea securitãþii ºi solidaritãþii, în detri-
mentul libertãþii de exprimare ºi a pluralismului; ataºamentul în scãdere faþã de statul-naþiune ca
factor de decizie în politica internaþionalã; încredere scãzutã în instituþiile politice naþionale ºi în
instituþiile europene; slãbirea ataºamentelor ideologice ºi a loialitãþii partidice a cetãþenilor într-o
mãsurã mai redusã decât în Occident“ (p. 270).
Ultimul capitol al volumului prezentat aici se referã la „Regândirea poiectului european. Europa

mai multor viteze, ritmuri, intensitãþi“, rotunjind acest volum exemplar cu o concluzie care promite
noi abordari la fel de întemeiate ca cele punctate anterior: „Renunþarea la finalizarea formei actuale
de «arhitecturã europeanã» instituþionalã ºi operaþionalã, care fixa o þintã comunã chiar în condiþiile
înregistrãrii unor ritmuri ºi intensitãþi diferite de integrare, ar înseamna practic deschiderea posibi-
litãþii entropice ca grupuri diferite sã-ºi fixeze þinte diferite ºi sã urmeze direcþii diferite, adicã po-
sibilitatea dezintegrãrii cadrului general unional, aºa cum observau cu îngrijorare personalitãþi
precum comisarul european Pierre Moscovici sau ministrul de externe al Germaniei, Sigmar Gabriel.
Analiºtii români de profil au subliniat cu îndreptãþire cã oficializarea unei Uniuni multi-speed ar
reflecta lipsa unui veritabil leadership european, a unei viziuni europene valoroase ºi a capacitãþii
de a formula o strategie de mare putere“ (p. 292).
Cum trecerea de la regimul comunist la regimul democratic a însemnat o schimbare de para-

digmã pentru România (ca ºi în alte þãri foste comuniste din Europa Centralã ºi de Est), iar aceastã
schimbare care înseamnã între altele ºi adoptarea „paradigmei europene“ (Andrei Marga) presupune
ºi însumarea (sau chiar asumarea) identitãþii europene structuratã de valorile „Europei economice,
Europei politice ºi Europei sociale“ dar ºi ale unei „Europe solidare“, importanþa apariþiei acestui
volum în anul centenar este evidentã, cãci nu putem vorbi despre identitatea cuturalã ºi politicã a
României, ignorând identitatea europeanã.
Lucrarea Gabrielei Tãnãsescu se constituie într-o reuºitã pledoarie pentru importanþa teoriei în

practica construcþiei politice europene ºi a definirii identitãþii acesteia, în ciuda crizelor care o afec-
teazã în ultimii ani.

Lorena Stuparu
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