
Lucrarea reaminteºte în mod oportun caracteris-
ticile cãlãuzitoare ale filosofiei contemporane, precum
ºi adresabilitatea acestora în raport cu domeniile
filosofiei politice ºi sociale. Vorbim astãzi despre o
filosofie a atenþiei pentru detalii, pentru particularitãþi
ºi excepþii, care fac fluidã identitatea oricãrui subiect
aflat în dezbaterea filosoficã aducãtoare de diver-
sitate, pluralism ºi complexitate. Aceste caracteristici
sunt derutante ºi ambigue în afara unui demers de
cuprindere paradigmaticã, ca cel susþinut de autoare.
Demersul sãu este dezvoltat ºi aprofundat în timp.
Este o viziune care se contura deja din 1995, când
publica în „Revista de filosofie“, Spiritul filosofic al
Oxfordului în care preciza: „Este vorba despre spi-
ritul analitic ºi probabilist prezent în filosofia, religia,
arta ºi ºtiinþa anglo-saxonã din vechime ºi pânã astãzi
(...) ipostazele (...) spiritului de la Oxford, caracte-
rizat de interesul pentru limbajul natural ºi pentru
lumile posibile create în procesul de comunicare,
pentru distorsiunile ºi nonsensurile care se pot naºte
la emiterea ºi receptarea mesajului. Analiza experienþei
ºi a limbajelor, semantica ºi pragmatica, perspectiva
probabilistã a jocului ºi predilecþia pentru esenþe, cu-
noaºtere ºi logicã sunt orientãri specifice filosofiei
britanice“1.

Paradigma culturii britanice aparþine conceptelor
integrative. Ele constituie o pleiadã pe care autoarea
o urmãreºte în dezvoltarea sa încã din secolul al
XIII-lea. Cele mai importante dintre acestea sunt cu-
noaºterea, experienþa ºi limbajul pe care A. Botez le
dezvoltã cu predilecþie în introducerea lucrãrii, un
studiu relevant atât pentru demonstrarea caracterului
paradigmatic al culturii britanice, cât ºi pentru inves-
tigarea rolului filosofiei. Dar pe parcursul lucrãrii se
dezvãluie explicit ºi alte concepte integrative care ºi-
au pus amprenta asupra culturii britanice, cum ar fi
intenþionalitatea, mentalul, fizicalul, percepþia, cauza-
litatea, credinþa, conºtiinþa, reprezentarea, interna-
lismul, externalismul, qualia, atitudinile propoziþionale,
naturalismul, psihologismul, utilitarismul, jocurile de
limbaj, analiza semanticã, reprezentaþionalismul,
gramatica, memoria, voinþa, acþiunea, sensul, semni-
ficaþia, libertatea, determinismul, educaþia, raportul
mind-body, evenimentele mentale, etc.

Din structura lucrãrii deosebit de interesante în
relaþie cu filosofia contemporanã politicã ºi socialã
sunt, spre exemplu, paginile dedicate lui Steven
Earnshaw. Cunoscut pentru lucrãrile sale Postmodern
Surrounding din 1994, Postmodern Subject, 1995,
Just Postmodernism, 1997, este deopotrivã un repre-
zentant al paradigmei integrative britanice, cât ºi al

confruntãrii inevitabile cu postmodernismul ce carac-
terizeazã sub diverse denumiri contorsiunile gândirii
contemporane. Contribuþia sa poate fi definitã ca o
participare originalã în dialogul contemporan, me-
ditând asupra postmodernismului, în general, ºi
asupra umanismului, în particular. În ceea ce priveºte
umanismul, acest autor îi rãspunde lui Hans Betens
care readuce postmodernul la un fel de umanism
difuz. În acelaºi timp, el îºi exprimã scepticismul ra-
portat la faptul cã Bertens aratã cã aºa-numita coti-
turã lingvisticã marginalizeazã elementele de existen-
þialism, slãbind astfel atât posibilitãþile eului, cât ºi pe
cele ale acþiunii. Deºi Earnshaw este de acord cã una
dintre tendinþele actuale din filosofie constã într-o
reafirmare a existenþialismului, el nu considerã cã o
ºcoalã a umanismului existenþial postmodern ar
putea, fie ºi în acest context favorabil, sã subziste
astãzi. Totuºi, schimbând perspectiva de analizã ºi in-
terpretare, el considerã cã odatã cu postmodernismul,
cercetarea asupra „durerii“ din punct de vedere
cultural, filosofic ºi medical sau neurofiziologic este
foarte incitantã. Aceasta ar putea ocupa un prim plan
existenþialist ºi umanist în preocupãrile contempo-
rane ale filosofiei. Un alt aspect al umanismului
postmodern ar fi, dupã Earnshaw, ºi puþin probabilã
(dar de dorit) corelare dintre filosofia ºtiinþei, filo-
sofia mentalului ºi eticã.

Robert Trigg este o prezenþã filosoficã în peisajul
ºtiinþelor sociale. Lucrãrile sale Understanding Social
Science 1988 (urmatã de alte 5 ediþii), Ideas of Human
Nature 1988 (urmatã de alte 5 ediþii), Rationality and
Religion. Does Faith need Reason? (1997) sunt ilus-
trãri ale efortului de înþelegere a naturii realitãþii
sociale în prezenþa tensiunii dintre demersul ºtiinþific
ºi insinuarea valorilor în acest demers. Autorul
mãrturiseºte fundamentul demersului sãu. „ªtiinþa
socialã trebuie sã facã mai mult pentru a aduce
clarificãri asupra factorilor sociali ºi asupra faptului
cã la baza practicii sociale stau presupoziþii filoso-
fice. Mai ales acum, dupã prãbuºirea bruscã a unor
sisteme politice, trebuie sã cercetãm rolul individului
în societate, deoarece existã riscul de a ne confrunta
cu un individualism rezultat din urmãrirea brutalã a
interesului egoist sau cu un relativism care închide
fiecare societate în tradiþiile proprii ºi în auto-sufi-
cienþã“2. Ca ºi alþi filosofi contemporani britanici
prezenþi în lucrare, ei considerã cã însãºi libertatea
trebuie reconsideratã prin prisma datoriilor pozitive
ºi negative ce sudeazã societatea, prin prisma tra-
diþiilor ºi emoþiilor ce o însufleþesc, prin prisma re-
ligiei care îi întreþine spiritualitatea.
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O altã mare personalitate în filosofia britanicã ce
trebuie neapãrat menþionatã în perspectiva substan-
þialitãþii social-politice, aleasã în aceastã abordare,
este Mary Hesse. Aici nu este locul pentru a-i
enumera numeroasele titluri, totuºi ar merita men-
þionat faptul cã este membrã aAcademiei Britanice la
a cãrei conducere s-a aflat timp de 3 ani, din 1979.
Poate aspectul cel mai important de reiterat din opera
sa complexã este celebra proiectare a unei noi episte-
mologii prezentatã în studiul Cum sã fii postmodern
fãrã sã fii feminist publicat ºi în „Revista de
filosofie“ nr. 5–6/2000. În cele 8 puncte esenþiale, în
spiritul cotiturii lingvistice, o nouã epistemologie
porneºte de la renunþarea la ideea de limbaj univoc ºi
ideal ca reper în reprezentarea lumii. Mai mult,
limbajele naturale (vernaculare) înºele nu sunt
univoce, nici ideale, ci contextuale ºi holistice. Ca
urmare, existã anumite grade în definirea semni-
ficaþiilor ca o corespondenþã a demersului gradual de
definire a conceptelor. Dar, trebuie subliniat aºa cum
autoarea o face, cã neidealitatea limbajului nu eli-
minã posibilitatea de a construi argumente logice în
interiorul unui anumit limbaj. Termenii „retoricã“ ºi
„convingere“ ar trebui aºadar reevaluaþi pozitiv,
fiindcã numai în raport cu limbajul univoc ideal argu-
mentarea pentru convingere poate fi repudiatã. ªi
ºtiinþa are nevoie de retoricã. Argumentarea ºi infe-
renþele sunt centrale în antropologie, istorie, socio-
logie, arheologie, cãci ºtiinþele umane „sunt deja
participative“. Ele încearcã rezolvarea distorsiunii
subiect-obiect prin noi orientãri, cum sunt femi-
nismul ºi postmodernismul. ªtiinþele se axeazã astãzi
pe comunicarea comprehesiunii ºi deci sunt în mod
acceptabil orientate de habermasienele interese de
cunoaºtere, întru emancipare. Aºadar este implauzibil
orice demers de susþinere a unui unic punct de vedere
în ºtiinþele umane. Un pozitivism trivial este de
respins. Desigur cã pot fi impuse restrângeri de na-
turã ºtiinþificã oricãrei interpretãri. Totuºi, metafora
ºi analogia sunt revalorificate în calitatea lor de
concepte logice vechi. Autoarea specificã: (la fel) ca
în discuþiile zilnice, argumentul corect ne-opresiv
poate funcþiona numai prin intermediul cãutãrii unor
presupoziþii comune, folosirea acestora în comparaþii
bune, apoi raþionarea pe baza acestora pentru a
sugera explicaþii ºi acþiuni. Gadamer, cu a sa „fuziune
a orizonturilor“, Habermas, în conceptul de „situaþie
idealã de dialog“ ºi Rorty, în a sa „conversaþie a
omenirii“, au încercat cu toþii sã prindã acest element
de raþionalitate cu toate cã nu au acordat mereu sufi-

cientã atenþie relaþiilor interpersonale de putere care
existã ºi în cele mai curate ºi corecte încercãri de
argumentare raþionalã“3. Este vorba despre o recu-
noaºtere a unei flexibilitãþi, posibile atât în ceea ce
priveºte teoria, cât ºi metoda, ceea ce re-coreleazã
ºtiinþele empirice ºi cele hermeneutice (de ar fi ca
exemplu numai folosirea metaforei ºi a limbajului
pentru modelare). Pe de o parte ºtiinþele se luptã cu
reconstituirea punctelor de vedere ale „actorilor“, iar
pe de altã parte, trebuie sã facã faþã „filtrãrii ideo-
logiei teoretice“. ªtiinþa se bucurã astãzi de un succes
moderat de cãtre pragmatism. Astfel, categoriile
ºtiinþifice sunt utile ºi nu „reale“, iar enunþurile ºtiin-
þifice sunt afirmaþii relativ specifice ºi nu „legi natu-
rale“ universal cuantifiabile. Dacã este adevãrat cã
aºa-numita „ideologie patriarhalã“ este de regãsit în
multe dintre realizãrile ºtiinþifice, Mary Hesse pro-
pune pragmatism ºi moderaþie, un common sense
specific paradigmei culturii britanice în refuzul de a
arunca realizãrile ºtiinþifice odatã cu „filtratul“ ideo-
logiei patriarhale. În acelaºi timp, alte valori sociale
(feministe ºi nu numai), spune autoarea, ar putea avea
în viitor, într-o nouã paradigmã epistemologicã, prio-
ritate în faþa realizãrilor ºtiinþifice tehnice, care nu
mai pot fi „o sursã mai presus de orice îndoialã a
toatã cunoaºterea“.

Mary Hesse poate fi consideratã exemplarã
pentru caracterul integrativ postanalitic al paradigmei
culturii britanice contemporane. De la teoria meta-
forei ºi simbolismul limbajului, de la modelele ºi
analogiile utile în ºtiinþa teoreticã (în fizicã) la
problemele care apar la frontiera ºtiinþã-religie ºi cer-
cetãrile istorice ºi arheologice, ne aflãm în plinã
pãdure fermecatã a Lizucãi, suntem Alice, care a
scãpat de „regina de cupã“ ºi urmând sfatul pisicii
ºtie cã postmodernismul va avea din ce în ce mai
mult sens, „dacã merge destul“. Sau, în termenii
personalitãþii majore reprezentatã de Marx Hesse:
„Orientarea filosoficã postmodernistã mi se pare cea
mai aproape de poziþia mea, dar nu în sensul de
anything goes (orice merge), ci în cel al unui realism
modificat, care cautã sã înlocuiascã teoriile standard
cu perspective noi. (...) Cred ºi eu cã epistemologia se
cere redefinitã pentru cã nu existã un mod universal
de cunoaºtere, o singurã metodologie a ºtiinþei ºi un
singur set de finalitãþi pe care ºtiinþele naturale ºi
umaniste le urmãreºte de-a lungul istoriei lor. Episte-
mologia trebuie sã fie o disciplinã criticã preocupatã
de dezvãluirea confruntãrilor prezente în orice tip de
discurs cognitiv, inclusiv în cel ºtiinþific“4.

1. Angela Botez, Spiritul filosofic al Oxfordului,
în: „Revista de filosofie“, XLII, 1, 1995, p. 127.

2. Angela Botez, Filosofia în paradigma culturii
britanice, Bucureºti, Editura Academiei Române,
2004, p. 157.

3. Ibidem.
4. Ibidem.



Profesorul Ilie Bãdescu ne propune ca prin inter-
mediul cãrþii sale „sã cercetãm promisiunile principa-
lelor idei politice izvodite de omul autonom, omul
care nu mai vrea sã-L mãrturiseascã pe Iisus, socotind
îndestulãtoare mãrturisirea umanismului secular atât
pentru calea cãtre fericire, cât ºi pentru calea cãtre
adevãr ºi cea cãtre dreptate ºi bunãtate“ (p. 11), poli-
ticul fiind reflectat prin prisma gândirii creºtine ºi a
credinþei religioase a semnatarului volumului.

Originalitatea demersului profesorului Ilie
Bãdescu se manifestã ºi în metodologia utilizatã:
„aceea a fenomenologiei ideilor politice ºi a «ispitelor»
asociate acestora de cãtre mentalitatea modernã, dar
ºi a corelatelor teoretice izvodite în orizontul marilor
idei politice ale omenirii“ (ibidem), utilizându-se re-
flecþiile bazate pe lectura unor cãrþi mari ale epocii
moderne.

Profesorul defineºte ideile politice ca „preîn-
chipuiri ale fericirilor istorice“ (p. 12), la capãtul
cãrora încep, uneori, nenorocirile, autorul având în
vedere comunismul, naþional-socialismul german ºi
fascismul italian.

Prezentarea ideilor politice prin corelativul lor
teoretic, adicã prin teoriile care s-au nãscut în zarea
lor de promisiuni (ibidem), este, dupã cum am mai
spus, direcþia metodologicã a cãrþii; sunt prezente,
însã, ºi examinãri istorico-politice de fapte ºi „schiþe
ale principalelor profiluri doctrinare“, sub lupa cerce-
tãtorului fiind puse ideile politice rãsãrite în lumea
modernã a Europei din Quattrocento, „începând
adicã de când colectivitatea politicã s-a rupt de lumea
religioasã“ (ibidem).

Lipsit de modestie, autorul îºi considerã cartea ca
având virtutea „cãii luminate“, ºi citându-l pe preotul
Dumitru Stãniloae, îºi încheie Cuvântul înainte cu
reflecþia — constatare ºi îndemn — : „iubirea este
supremã unire ºi promovare reciprocã“ (ibidem).

Cartea este structuratã în patru pãrþi. Partea I
începe cu Polemica doctrinelor ºi prezintã ideile con-
servatoare, liberalã, socialistã, poporanistã, þãrãnistã,
corporatistã. Partea a II-a cuprinde Ideea naþionalistã
în lumina unor teorii recente, cea trãiristã, cea etno-
politicã. A treia parte este consacratã Ideii interna-
þionaliste, iar cea de-a patra este intitulatã Panideile.

Ideii conservatoare îi sunt închinate trei capitole,
subintitulate De la concepþia conservatoare la teo-
riile formei fãrã fond, Sociologia politicianismului,
Forma fãrã fond ºi opera distructivã a elitelor false.
Dupã prezentarea unei schiþe europene a doctrinei
conservatoare ºi a specificului acestei doctrine, sem-
natarul volumului îl prezintã pe Titu Maiorescu ca
primul mare doctrinar al conservatorismului ºi subli-
niazã importanþa teoriei junimiste a formei fãrã fond.
În scrierile lui Titu Maiorescu se regãsesc, încã de

timpuriu, toate caracteristicile concepþiei conser-
vatoare. Situarea sa pe o hartã a sociologiei mondiale
în cadrul „curentelor conservatoare neoevoluþio-
niste“, deºi ne gãseam în ultimul pãtrar al secolului al
XIX-lea, poate fi susþinutã — potrivit profesorului
Bãdescu — prin articolul din 1868, În contra direcþei
de astãzi în cultura românã, urmat, dupã doi ani, de
o conferinþã, intitulatã Formã ºi fond.

Ideea centralã a articolului era cã tinerii noºtri,
care dupã 1820 începuserã sã plece la studii în Franþa
ºi Germania, „uimiþi de fenomenele mãreþe ale cul-
turii moderne, ei se pãtrunserã numai de efecte, dar
nu pãtrunserã pânã la cauze, vãzurã numai formele de
deasupra ale civilizaþiunii, dar nu întrevãzurã funda-
mentele istorice mai adânci, care au produs cu nece-
sitate aceste forme ºi fãrã a cãror persistenþã ele nici
nu ar fi putut exista. ªi astfel, mãrginiþi într-o super-
ficialitate fatalã, cu mintea ºi inima aprinse de un foc
prea uºor, tinerii români se întorceau ºi se întorc în
patria lor cu hotãrârea de a imita ºi a reproduce
aparenþele culturii apusene cu încrederea cã în modul
cel mai grãbit vor ºi realiza îndatã literatura, ºtiinþa,
arta frumoasã ºi mai întâi de toate, libertatea dintr-un
stat modern“ (apud ibidem, p. 41). Dar societãþile
care sunt „forþate“ sã se maturizeze prin adoptarea
„formelor de deasupra ale civilizaþiunii“ sunt con-
damnate la sterilitate, deoarece „forma fãrã fond nu
numai cã nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul
stricãcioasã, fiindcã nimiceºte un mijloc puternic de
culturã“ (apud ibidem, p. 42).

Fãrã tema „formelor fãrã fond“ definitorie pentru
gândirea conservatoare a lui Titu Maiorescu — spune
profesorul Bãdescu — peisajul sociologiei românilor
ar fi fost cu siguranþã altul, întrucât analizele reali-
zate în perioada interbelicã de mari gânditori sunt
prelungiri ºi aplicaþii ale teoriei lansate de mentorul
Junimii.

Noua doctrinã conservatoare este ilustratã la vârf
de teoriile lui Mihail Eminescu. „Prin Eminescu, so-
ciologia conservatoare va atinge pragul ei de matu-
ritate ºi calitatea sistemului închegat de interpretare
ºi explicare a tristelor realitãþi româneºti“ (ibidem,
p. 50).

Anumite elemente istorice au pregãtit renaºterea
doctrinei conservatoare la finele secolului al XIX-lea
pe temeiul teoriilor cuprinse în studiile eminesciene.
Este vorba, în primul rând, de schimbarea axului sub-
urbial, Þãrile Române trecând din suburbia impe-
riului în aceea a metropolei. Aceastã schimbare a
axului, prin consecinþele sale, va stârni ca reacþie a
agentului intern seria culturii critice ºi va da o orien-
tare neoconservatoare gândirii sociale din epocã. Faþã
de conservatorismul apusean, aceastã orientare are ca
trãsãturã: critica unei modernitãþi falsificatoare,
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grãbite, realizatã prin intermediul formelor fãrã fond
ºi prin capitalism prãdalnic. Reacþia faþã de starea
suburbial-periferialã a întregului popor va apãrea în
sociologia lui Eminescu.

În realitatea economicã a capitalismului specu-
lativ, figura reprezentativã era cãmãtarul sau uzu-
rierul. Eminescu va reprezenta punctul de vârf al
reacþiei sociologiei critice, de esenþã neoconserva-
toare, împotriva „practicii uzuriere“. Se poate spune
cã astfel se inaugureazã seria sociologiei problemelor
speciale ale epocii moderne româneºti. Cercetând
relaþia dintre uzurã (camãtã) ºi societatea localã,
Eminescu sesizeazã procesele din cadrul societãþii
româneºti care au dus la transformarea oraºelor în re-
zidenþe pentru mari pãturi parazitare, naºterea unei
clase mijlocii echivoce mai mult parazitarã decât
producãtoare. Astfel, Eminescu va identifica o strati-
ficare socialã cu trei niveluri: „a) clasele de sus, con-
stituite din proprietari, industriaºi, unii comercianþi
etc.; b) clasele de mijloc, incluzând agenþii «practicii
uzurare», dar ºi pãtura parazitarã a mahalalelor, re-
zerva permanentã a acestei pãturi uzurare; împreunã,
aceste douã pãturi alcãtuiesc o societate intermediarã,
ghidatã de o nestinsã sete de câºtig (...); c) «clasa
pozitivã», singura care produce valori în societate“
(ibidem, p. 53).

Aceastã societate intermediarã din oraºe, carac-
terizatã prin amestecul etnic ºi al profesiilor, cu inte-
rese legate direct sau indirect de capitalul „vampir“,
speculativ va constitui baza socialã a pãturii superpuse,
interesatã de afaceri speculative la scarã „naþionalã“.
„Cu teoria pãturii superpuse, sociologia conserva-
toare a definit nexul cauzal, mãnunchiul de factori
rãspunzãtori pentru destrãmarea comunitãþilor (so-
cietãþilor) «naturale» ºi pentru declinul biologic al
claselor producãtoare“ (ibidem, p. 58).

Un alt gânditor conservator este C. Rãdulescu-
Motru, socotit cel mai reprezentativ continuator al
teoriei formelor fãrã fond ºi al concepþiei potrivit
cãreia abaterea de la evoluþia fireascã, lentã, gene-
reazã formã fãrã fond. „În cartea sa din 1904, Cultura
românã ºi politicianismul, el face prima analizã
sociologicã de orientare conservatoare sistematicã (ºi
completã) a societãþii româneºti din perspectiva
teoriei formelor fãrã fond“ (ibidem, p. 73).

Forma fãrã fond se evidenþiazã, spune el, prin
fenomenul de faþadã, care nu numai cã este diferit,
dar ºi acþioneazã împotriva fondului sufletesc, pro-
ducând „realitãþi sufleteºti degradate“.

C. Rãdulescu-Motru identificã ºi defineºte
pseudocultura ca rezultat al decalajului dintre formã
ºi fond ºi al dizarmoniei dintre diversele însuºiri
sufleteºti. De asemenea, descrie minuþios insul
pseudocult. Atât pseudocultura, cât ºi insul pseudo-
cult sunt realitãþi sufleteºti degradate; ca de altfel, ºi

politicianismul ori zeflemeaua. Aceste fenomene ale
degradãrii realitãþii sufleteºti pot zgudui o societate ºi
se pot manifesta sub forma bolilor sociale, afirmã
Motru.

Politicianismul, a cãrui supremã þintã „este sã
placã Europei“ este, însã, forma cea mai degradatã a
realiatãþii sufleteºti a unui popor.

Dupã ce trateazã Ideea conservatoare în trei ca-
pitole, autorul trece la prezentarea Ideii liberale.
Subtitlul este De la gândirea liberalã la neolibera-
lismul timpuriu. Ion Ghica, A. D. Xenopol, ªtefan
Zeletin. Profesorul Bãdescu apreciazã ca o curiozitate
a liberalismului românesc faptul cã liberalismul
clasic, originar, a fost de scurtã duratã. Formele unui
nou liberalism s-au manifestat foarte devreme ºi de
aceea se poate vorbi de „neoliberalism timpuriu“.

În cadrul capitolelor închinate Ideii socialiste,
profesorul Bãdescu susþine ideea cã principalii ex-
ponenþi ai socialismului românesc au fost de origine
strãinã. Dintre aceºtia, reprezentantul tipic, dar ºi
cel mai prolific exponent al curentului este C.
Dobrogeanu-Gherea.

Interpretãrile profesorului Bãdescu asupra Ideii
poporaniste se întemeiazã pe un studiu al lui
Constantin Stere, intitulat Social-democratism sau
poporanism, prezentat într-o serie de ºase numere ale
revistei „Viaþa româneascã“ ºi realizat în cadrul unei
polemici cu marxistul C. Dobrogeanu-Gherea.

Ideea þãrãnistã este ilustratã prin contribuþia lui
Virgil Madgearu. „Acesta se abate de la modelul evo-
luþiei uniliniare, arãtând cã împrejurãrile specifice
(evoluþia specificã) fixeazã unei arii o altã linie de
evoluþie decât alteia.“

Ideea corporatistã este tratatã pe parcursul a trei
capitole, subintitulate Puterea unei doctrine euro-
pene, Corporatismul pur — o doctrinã distinctã în
context european. Mihail Manoilescu, Elitele româ-
neºti ºi cele occidentale. Teoria schimbului inegal ºi
problema protecþionismului inteligent.

Partea a II-a a cãrþii cuprinde trei capitole. Primul
trateazã Ideea naþionalistã în lumina unor teorii re-
cente ºi urmãreºte raportul dintre naþionalism ºi
globalizare. În capitolul numit Ideea trãiristã. Doc-
trina ortodoxã de la Gândirea, spaþii semnificative
sunt alocate sociologiei trãiriste, reprezentate prin
Vasile Bãncilã. Cel de-al treilea capitol al acestei pãrþi,
despre Ideea etnopoliticã, valorificã gândirea etnopo-
liticã a lui Simion Mehedinþi ºi a lui Ion Chelcea.

Pãrþile a III-a ºi a IV-a ale volumului, constând
fiecare în câte un capitol, abordeazã Ideea internaþio-
nalistã. Internaþionale. Imperii. Panidei, respectiv
Panideile, prilej de a readuce în atenþia publicului
cititor abordãrile în chestiunea Internaþionalelor ale
lui Constantin Papanace ºi Dimitrie Gusti, prima de
naturã politologicã, cealaltã de facturã sociologicã.
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Într-o vreme în care în domeniul ºtiinþelor poli-
tice practicate în þara noastrã, cu excepþia traducerilor
binevenite ale unor autori strãini importanþi, mai
vechi ºi mai noi, prolifereazã compilaþiile terne ºi
eseurile personale, care disimuleazã cu greu angaja-
mente ideologice asumate ad hoc, cartea publicatã
recent de dl. C. Pantelimon, cercetãtor ºtiinþific ºi
profesor de sociologie politicã, trebuie salutatã ca o
încercare remarcabilã. Cãci ea dezvãluie un proiect
ºtiinþific important al autorului, a cãrui realizare in
extenso este fãgãduitã deja de împlinirea sa in nuce.

Din capul locului, autorul considerã sociologia
politicã „dintr-o perspectivã mai puþin obiºnuitã;
aceastã perspectivã are rolul de a ne apropia de în-
ceputurile gândirii asupra politicului, pe care ... le
vom plasa în Grecia anticã. Perspectiva este aceea a
ontologiei. ...Þinând seama de unghiul de vedere pe
care l-am ales, întrebarea fundamentalã a gândirii
politice se referã la statutul utopiei în cadrul desti-
nului colectivitãþilor umane“ (p. 9).

Pentru a-ºi întemeia demersul, autorul frec-
venteazã tenace ºi analizeazã pe rând, în capitole
de-sine-stãtãtoare, pe mai toþi marii gânditori politici,
începând cu Platon ºi Aristotel, Sf. Augustin ºi
Toma d’Aquino, Machiavelli, Neagoe Basarab chiar,
cu ºtiutele sale Învãþãturi..., Thomas Hobbes,
Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville, Carl
Schmitt º.a.

Faptul cã unii gânditori moderni ºi contemporani
importanþi sunt mai puþin prezenþi este asumat în mod
explicit de autor; el îi priveºte deocamdatã cu un
anumit „scepticism“, invocând în acest sens ºi auto-
ritatea lui Leo Strauss, care în Cetatea ºi Omul le
denunþa cu severitate angajamentele ideologice prea
pronunþate. „În ceea ce priveºte filosofia politicã
modernã, ea a fost înlocuitã de ideologie; ceea ce odi-
nioarã fusese filosofie politicã s-a transformat într-o
ideologie. Aº putea spune cã acest fapt constituie
esenþa crizei contemporane a Occidentului“.

Dacã modernii ºi contemporanii sunt ideologici,
clasicii au fost utopici, ºi aceastã împrejurare, argu-
menteazã autorul, departe de a fi un neajuns, aºa cum
s-a spus adesea, este o virtute teoreticã. Cãci tocmai
gândirea utopicã face posibilã întemeierea ontologicã
a domeniului politic. „Utopia ºi forþa cu care ea s-a
insinuat în întreaga dezvoltare a gândirii politice este,
altfel spus, proba peremptorie cã singurul temei
autentic al politicului este cel ontologic. Numai într-
o asemenea perspectivã putem înþelege câte ceva
despre natura adâncã a politicului“ (p. 10).

Spre ilustrare, existã bunãoarã o tradiþie interpre-
tativã îndelungatã, reprezentatã în zilele noastre de
un autor precum Karl Popper, care îl acuzã pe Platon
de utopism. Dar marele gânditor antic s-a îndepãrtat
de realitatea cotidianã, adesea factice a omului
tocmai pentru a dobândi perspectiva asupra naturii

sale profunde, autentice, pentru a pãtrunde sensurile
ultime ale fiinþei umane. Martin Heidegger, evocat de
autor, fãcea în lucrarea sa Parmenide urmãtoarea
observaþie, întru totul concludentã: „S-a descoperit cã
πολιτεια platonicã nu a existat «în realitate» nicãieri
ºi cã de aceea ea trebuie numitã o «utopie», cu alte
cuvinte, «ceva care nu are loc». Aceastã descoperire
este «corectã», dar cei care au fãcut-o nu ºi-au dat de
fapt seama ce au descoperit. Este vorba despre faptul
cã fiinþa fiinþãrii nu poate fi gãsitã «în realitate»
nicãieri în sânul fiinþãrii, bunãoarã ca o parte a
acesteia. Prin urmare, însãºi fiinþa ar trebui sã fie o
«utopie». Dar, de fapt, tocmai fiinþa ºi doar ea este
τοπος-ul oricãrei fiinþãri, iar Politeia lui Platon
nu este o «utopie», ci exact contrariul ei, anume
τοπος-ul esenþei lui πολις, aºa cum a fost el deter-
minat în chip metafizic. Politeia lui Platon este o
amintire ce se adânceºte în ceea ce este esenþial ºi nu
un plan ce vizeazã lumea factualã“. În acest înþeles
filosofic, lumea factualã este utopicã, cãci ea nu îºi
este suficientã sieºi, este aparentã, inconsistentã,
avându-ºi întemeierea dincolo de ea, la nivelul on-
tologic ultim al Fiinþei. „Utopic este ceea ce nu are
stabilitate, ceea ce nu rãmâne egal cu sine, ceea ce
este schimbãtor...“ (p. 17). Prin urmare, societãþile
reale sunt utopice, iar nu cetatea perfectã, idealã a lui
Platon, întemeiatã de el prin cercetarea principiilor
perene ale convieþuirii umane bune, în genere.
„Ne-am obiºnuit sã judecãm aspru utopiile“, observã
autorul, „ca pe niºte manuale de «utilizare» a lumii
prost întocmite, deci ...inutilizabile. Nici vorbã de aºa
ceva. Utopiile nu sunt decât necesarele evadãri ale
gândului uman liber din sfera contingentului lumii în
cea a libertãþii Ideii“ (p. 18).

Astfel, problema genezei ºi întemeierii societãþii
(„cetãþii“) umane este absolut esenþialã în gândirea
platonicã. „O cetate se naºte“, spunea Platon,
„...deoarece fiecare dintre noi nu este autonom, ci
duce lipsã de multe. ... Astfel, fiecare îl acceptã pe un
al doilea, avându-l în vedere pe un al treilea ºi având
nevoie de al patrulea, iar strângându-se mulþi într-un
singur loc spre a fi pãrtaºi ºi a se întrajutora, ne fac sã
dãm sãlaºului comun numele de cetate... Haide
deci ... sã întemeiem cu mintea, de la început, o
cetate. Pe cât se pare, nevoia noastrã o va întemeia“
(ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 369 b 6 – 369 c 12). Împotriva multor
comentatori, autorul argumenteazã cã acest pasaj nu
dezvoltã principiul economic propriu-zis; Platon nu a
fost un economist avant la lettre, asemenea mo-
dernului Adam Smith, de exemplu. Examenul fi-
lologic al conceptului central de „autonomie“
(autarkeia, spunea Platon) constatã cã el este un
compus format din autos ºi arkeo, cel din urmã
însemnând „îmi ajung mie însumi“, ceea ce indicã un
principiu ontologic general al existenþei umane, nu
unul (doar) economic, în orice caz, nu unul în sensul
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modern. Este vorba aici despre principiul însuºi al
vieþii, care întemeiazã coexistenþa umanã într-o alcã-
tuire socialã întrucât aceasta asigurã fiecãruia dintre
membrii sãi împlinirea nevoilor sale fundamentale.
Prin contrast, în societatea care nu se conduce dupã
acest principiu, „cetatea luxului“, cum o numea
Platon, autorul identificã tiparul societãþilor moderne
care, în pofida abundenþei lor, ori poate tocmai de
aceea, sunt instabile ºi conflictuale („cetãþile febrile“,
cum le-a numit Leo Strauss). „«Cetatea luxului» con-

þine în sine principiul antagonismului, al conflictului,
al dizarmoniei... Ce este «societatea de consum» dacã
nu obiectivarea acestui principiu al abundenþei de
dragul abundenþei? Vedem cum lumea în care trãim
vine în contradicþie flagrantã cu ideile fundamentale
ale cetãþii antice, aºa cum apar ele în marele dialog
platonician“ (p. 25–26).

Iatã numai câteva idei care exprimã bogãþia ºi
consistenþa analizelor cuprinse în aceastã carte, pe
care o recomandãm cititorilor.

Cristian-Ion Popa

Andrei Miroiu
Balanþã ºi hegemonie. România în politica mondialã, 1913-1989, Bucureºti, Editura Tritonic,
2005, 206 p.

Din colecþia „Studii de securitate“ a Editurii
Tritonic semnalãm apariþia lucrãrii Balanþã ºi he-
gemonie. România în politica mondialã, 1913–1989,
semnatã de Andrei Miroiu. Lucrarea reprezintã un
demers ºtiinþific singular în literatura de specialitate
actualã, prin subiectul abordat — România în politica
mondialã între anii 1913 ºi 1989 — ºi prin modali-
tatea de abordare a acestuia — critica teoriilor
realiste, ce minimalizeazã, în mod constant, rolul
puterilor minore în cadrul sistemului internaþional.

Balanþã ºi hegemonie. România în politica
mondialã, 1913–1989 este sistematizatã în trei pãrþi.
Prima — Puterile minore în politica internaþionalã
— se referã exclusiv la teoria relaþiilor internaþionale.
Urmãtoarele douã — Balanþã, hegemonie ºi deciziile
de rãzboi româneºti, 1913–1944 ºi Hegemonia de
pace ºi locul României în Tratatul de la Varºovia—
analizeazã din punct de vedere practic politica externã
a României între rãzboiaiele balcanice ºi sfârºitul re-
gimului comunist.

Cartea tânãrului autor este fundamentatã pe baza
a douã teorii: realismul politic ºi teoria sistemicã.
„Aceastã lucrare reprezintã un demers realist de a în-
þelege comportamentul unei puteri minore, România,
în raport cu propriul subsistem al relaþiilor interna-
þionale. Voi încerca, pe de o parte sã critic teoriile
realiste actuale care trateazã problematica puterilor
minore... Pe de altã parte, voi încerca sã înþeleg
comportamentul României ca actor internaþional
axându-mã pe cele mai relevante teste din punctul de
vedere al perspectivelor realiste: deciziile privind
conflictul militar ºi poziþia în sistemele de alianþã“,
afirmã autorul la începutul lucrãrii (p. 15). Pornind de
la aceste premise, Andrei Miroiu încearcã sã con-
struiascã o teorie a politicii internaþionale, centratã nu
în jurul marilor puteri, ci a puterilor mici ºi mijlocii
din sistemul internaþional. Argumentele sale sunt atât
de ordin teoretic, cât ºi istoric. Tucidide sau
Machiavelli sunt autori pe care se sprijinã afirmaþiile
autorului: „... personajele principale ale lucrãrii lui
Machiavelli care au inspirat suma de reflecþii fonda-

toare a disciplinei relaþiilor internaþionale erau un
numãr de puteri minore“ (p. 18).

Cele douã pãrþi de analizã a deciziilor politicii
externe a României între 1913 ºi 1989 se rezumã la
„hotãrâri privind declanºarea conflictului militar în
condiþiile unui conflict militar preexistent“ (p. 102).
Opt situaþii sunt luate în considerare: deciziile privind
intrarea în rãzboiul balcanic, deciziile din timpul
primului rãzboi mondial (neutralitatea decisã de
Consiliul de Coroanã în 1914 ºi decizia de a intra în
conflictul mondial din 1916), atacarea Ungariei
bolºevice din 1919, deciziile din cel de-al doilea
rãzboi mondial (cedarea Basarabiei, a Bucovinei de
Nord ºi a þinutului Herþa în iunie 1940, cedarea pãrþii
de nord-vest a Transilvaniei în august 1940, alãtu-
rarea de partea Germaniei naziste ºi trecerea de partea
statelor Naþiunilor Unite, la 23 august 1944).

A. Miroiu clasificã deciziile României de a intra
într-un conflict militar în douã categorii: decizii de
balansare, „specifice unui regim al balanþei de putere,
nici un comportament de balansare românesc nea-
pãrând într-un regim hegemonic“ (p. 102) ºi decizii
de aliniere „la poziþia hegemonului“ din cadrul sis-
temului internaþional.

Meritã remarcatã analiza fãcutã politicii externe
româneºti în cadrul Tratatului de la Varºovia. Autorul
pune faþã în faþã douã perspective: cea strategicã,
specific occidentalã ºi cea diplomaticã, specific româ-
neascã. Perspectiva strategicã evidenþiazã faptul cã,
în perioada rãzboiului rece, „România figureazã ca
fiind un aliat destul de nesemnificativ al sovieticilor“,
datoritã modestiei capacitãþilor ei militare (p. 152).
Perspectiva diplomaticã susþine cã locul României în
cadrul Pactului de la Varºovia nu þine doar de capa-
citãþile ei militare, ci ºi de acþiunea diplomaticã pe
care o susþine ºi care dã o altã valoare deciziilor din
politica externã a României. Sunt douã perspective
divergente, dar care trebuie luate împreunã în consi-
derare în orice analizã comprehensivã a deciziilor de
politicã externã pe care statul român le-a luat în pe-
rioada rãzboiului rece, când s-a aflat sub hegemonia
Uniunii Sovietice.



Peaceful settlement of international disputes. XXIst century international law, texte de bazã selectate ºi
sistematizate de Nicolae Ecobescu, Ioan Voicu, Bucureºti, Institutul Român de Studii Internaþionale „Nicolae
Titulescu“, 2005, 390 p.
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Balanþã ºi hegemonie. România în politica
mondialã, 1913–1989 este o lucrare ineditã, bine do-
cumentatã, care reprezintã o provocare pentru dema-
rarea unor cercetãri similare asupra teoriei relaþiilor
internaþionale, în general ºi asupra politicii externe a
României, în particular. Fie cã suntem sau nu de

acord cu toate afirmaþiile autorului, cartea ne des-
chide o perspectivã nouã asupra acestor subiecte, ce
poate contribui la o relansare a dezbaterilor ºtiinþifice
actuale, relative la rolul ºi locul României în cadrul
politicii internaþionale.

Într-o epocã în care numãrul rãzboaielor este mai
mare ca oricând, pacea ºi rezolvarea pe cale paºnicã
a unor conflicte a devenit preocuparea principalã a
unui numãr din ce în ce mai mare de organizaþii inter-
naþionale. Curþile de Justiþie ºi de Arbitraj create pe
lângã foruri internaþionale precum Organizaþia
Naþiunilor Unite sau Uniunea Europeanã au fost in-
vestite cu puteri sporite în soluþionarea disputelor
apãrute între unele state.

Institutul Român de Studii Internaþionale
„Nicolae Titulescu“ manifestã o preocupare constantã
pentru publicarea documentelor internaþionale rela-
tive la aspectele pãcii ºi ale rãzboiului. Cea mai re-
centã apariþie editorialã este volumul al doilea al
lucrãrii Peaceful settlement of international disputes.
XXIst century international law (Soluþionarea
paºnicã a disputelor internaþionale. Legea interna-
þionalã a secolului al XXI-lea). Dupã publicarea în
anul 2003 a primului volum, coordonatorii Nicolae
Ecobescu ºi Ioan Voicu au reunit în acest al doilea
volum texte de bazã ale diferitelor Curþi de Justiþie
internaþionale referitoare la rezolvarea pe cale paºnicã
a unor diferende. Textele sunt sistematizate în douã
capitole: Curþile de Justiþie internaþionale ºi de ar-
bitraj ºi Disputele referitoare la comerþul interna-
þional ºi investiþii.

Curtea Permanentã de Arbitraj, Curtea Perma-
nentã de Justiþie Internaþionalã, Curtea Internaþionalã
de Justiþie, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului,
Curtea de Justiþie a Comunitãþii Europene, Curtea
OSCE de Conciliere ºi Arbitraj, Curtea Inter-Ameri-
canã a Drepturilor Omului sunt instituþii de justiþie
internaþionalã cu atribuþii în rezolvarea pe cale
paºnicã a conflictelor internaþionale ºi implicit în pre-
venirea rãzboaielor. În buna tradiþie a coordonato-
rilor, sunt publicate ºi în acest volum documente
începând din secolul al XIX-lea, atunci când aceste
instituþii (cele care existau în acea perioadã) au
adoptat primele acte referitoare la reglementarea
paºnicã a disputelor internaþionale. Este cazul Curþii
Permanente de Arbitraj, autorii incluzând în volum
textele Convenþiei pentru soluþionarea paºnicã a

disputelor internaþionale, adoptatã la 29 iulie 1899 ºi
ale Convenþiei cu acelaºi titlu adoptatã la 18 octombrie
1907, semnate de conducãtorii majoritãþii statelor.

Accentul major al documentelor este dat de
textele adoptate în ultimii douãzeci de ani, când
problemele soluþionãrii paºnice a conflictelor dintre
state s-a pus cu o acuitate mai mare decât în epocile
anterioare. Apare în acest context un paradox al lega-
litãþii internaþionale: pe mãsurã ce numãrul instan-
þelor de arbitaj internaþionale a crescut ºi legislaþia
internaþionalã relativã la subiect s-a îmbogãþit, a
sporit ºi numãrul diferendelor internaþionale. Com-
plexitatea politicii internaþionale în epoca globa-
lismului apare evidentã din aceastã simplã remarcã.
Pacea nu s-a reuºit a fi asiguratã, iar rãzboaiele nu au
putut fi evidate, în ciuda existenþei a numeroase fo-
ruri care ar fi trebuit, teoretic vorbind, sã împiedice
proliferarea acestora.

Secolul al XX-lea a mai adus o inovaþie în le-
gislaþia mondialã: reglementãrile internaþionale refe-
ritoare la soluþionarea paºnicã a disputelor economice
dintre actorii politicii internaþionale. În acest context,
cel de-al doilea capitol al volumului conþine con-
venþii internaþionale adoptate în scopul soluþionãrii
disputelor relative la comerþul internaþional ºi la
investiþii. Dintre acestea amintim: Convenþia euro-
peanã referitoare la arbitrajul comercial interna-
þional, adoptatã la 21 aprilie 1961, Convenþia refe-
ritoare la soluþionarea disputelor de investiþii dintre
state ºi naþionali ai altor state adoptatã în anul 1972
sau rezoluþii ale Tribunalului internaþional pentru le-
gislaþia maritimã.

Volumul al doilea al lucrãrii Soluþionarea
paºnicã a disputelor internaþionale. Legea interna-
þionalã a secolului al XXI-lea este necesar tuturor
specialiºtilor care lucreazã în domeniul diplomaþiei,
cercetãtorilor în sfera relaþiilor internaþionale sau stu-
denþilor preocupaþi de studiul politicii internaþionale.
El este un instrument de lucru util pentru toþi cei
preocupaþi de problemele pãcii ºi ale rãzboiului, din
viziunea largã a relaþiilor internaþionale ºi-n par-
ticular a legialitãþii internaþionale.

Cristina Arvatu



Cercetãtorul german Hans-Christian Maner,
preocupat de istoria Europei Centrale ºi a Europei de
Sud-Est, interesat de istoria modernã ºi contempo-
ranã a României ne propune o foarte bine documen-
tatã lucrare care se concentreazã asupra evoluþiei
istorice a sistemului politic din România în deceniul
al 4-lea. Pentru evaluarea corectã a dezvoltãrii in-
terne a României în perioada interbelicã, autorul a
reconstituit întregul mecanism instituþional din acea
perioadã, folosind un mare volum de materiale româ-
neºti „edite ºi inedite“, la care se adaugã surse de ar-
hivã franceze, austriece ºi germane. Aºa cum apre-
ciazã ºi autorul Prefaþei, „aceastã carte oferã ima-
ginea fidelã a vieþii politice româneºti de-a lungul
unui deceniu care s-a dovedit a fi extrem de complex
ºi contradictoriu“ atât din punct de vedere economic
cât ºi politic. Anii ’30–’40 au debutat sub semnul
crizei economice mondiale, fiind marcaþi ºi de efor-
turile regelui Carol al II-lea de a-ºi impune propriul
regim autoritar sfârºind cu înregistrarea unei dezvol-
tãri economice importante în 1938 precum ºi cu rea-
lizarea în acelaºi an a obiectivului regal — instituirea
regimului autoritar — care în fapt a însemnat moartea
democraþiei româneºti.

Lucrarea, structuratã în patru pãrþi, distinge mai
întâi rãdãcinile crizei sistemului parlamentar din
România în perioada de dinaintea primului rãzboi
mondial, demonstrând cã aceastã crizã n-a fost un
fenomen care a cuprins doar anii ’30 ai secolului tre-
cut. Cea mai importantã parte a lucrãrii, Sistemul po-
litic 1930–1940, se constituie din douã mari secþiuni.
Prima parte, Schimbarea raportului de forþe —
Coroana ºi partidele, analizeazã relaþia politicã
extraparlamentarã dintre partidele politice, guvern ºi
monarh, prezentarea fiind axatã pe cronologia eve-
nimentelor. Cea de-a doua secþiune, Parlamentul
(1934–1940) — unealtã a guvernului sau „armã de
luptã“ a elitei politice?, este consacratã exclusiv acti-
vitãþii politice a Parlamentului, autorul preferând de
aceastã datã o prezentare sistematicã a problemelor.
Autorul acordã o atenþie deosebitã puterii legislative
deoarece de poziþia Parlamentului depinde aprecierea
ordinii politice a unui stat. Activitatea parlamentarã

din aceastã perioadã este analizatã în cadrul „triun-
ghiului de putere“ monarh – Guvern – Parlament.

Autorul îºi justificã interesul de a analiza acest
deceniu al perioadei interbelice din România prin
aceea cã aceastã perioadã poate fi consideratã drept
punctul culminant al democraþiei dar, în acelaºi timp,
ºi începutul celei mai profunde crize a democraþiei ºi
a parlamentarismului. Pe parcursul celor 10 ani, Par-
lamentul poate fi perceput ca „un seismograf, care
înregistreazã ºi afiºeazã trepidaþiile sistemului“ (p.
21). O importanþã deosebitã o atribuie autorul gu-
vernãrii PNL din anii 1933–1937 atât din punct de
vedere istoriografic cât mai ales al legislaþiei adoptate
în perioada interbelicã ca singura perioadã legislativã
completã.

Dacã pânã la revenirea lui Carol în þarã în 1930,
partidele ºi preºedinþii lor erau factorii de putere deci-
sivã în procesul politic, treptat situaþia s-a schimbat
în favoarea monarhului, aceasta reprezentând o co-
titurã în evoluþia politicã a perioadei interbelice din
România. Pe lângã ambiþiile de putere manifestate de
regele Carol al II-lea, autorul distinge ºi alte cauze
care au dus la declinul sistemului parlamentar din
România ºi instaurarea unui regim autoritar în fe-
bruarie 1938, precum: corupþia ºi decãderea apãrute
la nivelul clasei politice, nemulþumirea populaþiei,
apariþia unor noi forþe politice puternice, pericolul
radical de dreapta, evoluþia politicii externe, neho-
tãrârea regelui, precum ºi influenþa „camarilei“ asu-
pra acestuia.

Ultima parte a lucrãrii este dedicatã Parlamenta-
rismului românesc în context european. Comparând
situaþia politicã din România cu aceea existentã în
celelalte state din Europa est-centralã ºi sud-esticã,
pe baza caracteristicilor centrale ale ordinii politice
europene, autorul stabileºte atât aspecte comune cât
ºi deosebiri faþã de România. De asemenea, remarcã
faptul cã la noi s-a guvernat o perioadã de timp înde-
lungatã cu un sistem parlamentar mai mult formal,
„guvernãri aproape ineficiente luând decizii care nu
respectau prevederile Constituþiei“ (p. 410), ceea ce a
dus la erodarea ordinii politice.
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