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Cartea profesorului Stelian Neagoe este o biogra-
fie politicã a celui mai interesant membru al elitei con-
ducãtoare interbelice: ConstantinArgetoianu. Trebuie
spus, dacã redescoperirea interbelicului dupã 1989 a
reconstruit de multe ori elita vremii aidoma unei gale-
rii de sfinþi, personalitatea lui Constantin Argetoianu
a rãmas probabil cea mai greu frecventabilã. ªi, cu
riscul de a nu evita un cliºeu jurnalistic Argetoianu a
fost o personalitate controversatã, dar nu neapãrat con-
tradictorie.

Dupã proiectul publicãrii imensului material al
volumelor I-X din Însemnãrile Zilnice ale lui
Argetoianu, era de aºteptat ca profesorul Neagoe ºi
Editura Machiavelli sã îºi asume ºi o biografie politicã
a acestui interbelic cumva atipic. Rezultatul este Poli-
ticã ºi destin: Constantin Argetoianu, carte care bene-
ficiazã de condiþii editoriale excelente, dar ºi de un
unic amestec de documentare, obiectivitate dar ºi
simpatie pentru „obiectul de studiu“. ªi astfel, perso-
najul evitat de unii istorici tocmai pentru cã nu a putut
fi fãcut sã încapã în canonul sfinþilor interbelici, be-
neficiazã de o biografie clasicã ºi modernã în acelaºi
timp. Constantin Argetoianu a fost un om bogat, atras
complementar de lumea mondenã ºi de cea elitistã ºi
ascunsã, a masoneriei. Diplomat de carierã, a evoluat
spre politica mare în care, personalitate puternicã, nu
a putut coabita pentru mult timp cu alþi „mari“ în parti-
dele epocii. A fost, prin urmare, unul dintre „traseiºtii“
vremii, lucru relativ neobiºnuit atunci, mai ales la li-
derii de la vârful partidelor istorice. Biografia scrisã
de Stelian Neagoe ne prezintã însã unArgetoianu care
nu trebuie citit prin raportare la doctrinele partidelor
istorice. El a fost mai degrabã un realist, fãrã ataºa-
mente ideologice, ºi un negociator. Opreliºtile doctri-
nare erau prea mici pentru un om politic obiºnuit sã
lucreze cu realitatea; perspectiva nu putea fi urmãritã
fãrã a rãspunde cerinþelor momentului. Aºa ne putem
explica de ce unArgetoianu care îºi începe cariera po-
liticã la conservatori ajunge la sfârºitul anilor ’20
liberal, pe urmã încearcã un experiment agrarian pen-
tru ca, dupã 1946, sã revinã în mod neinspirat în þarã
pentru a încerca un nou proiect politic (Uniunea Naþio-
nalã Muncã ºi Refacere) pe care îl vedea coexistând
cu Partidul Comunist. Aºa ne putem explica de ce un
germanofil care se considera patriot dar avusese desti-
nul ingrat de a fi în guvern atât la pacea de la Buftea,

cât ºi, peste douã decenii, la dictatul de la Viena,
credea, nu doar cã va supravieþui, ci chiar cã va face
politicã în România dupã ultimul rãzboi mondial. Aºa
ne putem explica de ce un reprezentant tipic al elitei
socio-economice interbelice, ministru de Interne în
vremea primei greve generale din istoria României,
privea cu relativul optimism al autorepatriatului de
dupã rãzboi coabitarea cu regimul comunist în plinã
instalare.

Cartea este construitã ca o biografie completã.
Prima parte oferã un rezumat al celor mai semnifica-
tive aspecte ale vieþii lui Argetoianu, de la genealogie
ºi educaþie, la carierã diplomaticã ºi politicã, de la
avere ºi operã la apartenenþã la masonerie ºi amoruri.
Capitolul este condimentat cu mãrturii, extrase din
documente de epocã, din scrisori, liste cu funcþii, deco-
raþii obþinute, sau cu titluri publicate de omul politic
interbelic. Nu lipsesc nici epigramele care l-au avut
ca subiect pe ConstantinArgetoianu sau rememorarea
cu umor fin a aventurilor galante ale acestuia, per
total construindu-se din toate aceste ingrediente o ex-
celentã imagine a personajului ºi a „epocilor“ sale.
Categoric, au fost mai multe, Argetoianu trecând, de
exemplu, de la diplomaþie la politicã abia în jurul
vârstei de 42 de ani, cu puþin înainte de începerea pri-
mului rãzboi mondial. Acesta i-a adus, de altfel, ºi
primele poziþii de prim rang în politicã ºi, desigur,
primele „poveri“ de imagine.

Autorul volumului pe care îl semnalãm aici nu-
meºte episodul „plonjonul în politicã“. Argetoianu
alege sã „plonjeze“ în elitistul Partid Conservator al
filogermanilor Maiorescu ºi Marghiloman, încã un
partid puternic, cãruia nimic nu îi spunea cum con-
junctura Marelui Rãzboi îl va scoate de pe scena isto-
riei.Argetoianu se va gãsi curând la „baionetã“ cu libe-
ralii lui Brãtianu în chestiunea neutralitãþii în rãzboi.
Cu abilitãþi de diplomat ºi presat de venirea târzie în
politicã, nou sositul în tabãra conservatoare va avea
probabil destule de câºtigat din ucenicia la vârf fãcutã
în perioada rapidului ºi istoric inevitabilului declin al
partidului lui Marghiloman.

A doua secvenþã semnificativã din biografia poli-
ticã a lui Constantin Argetoianu, aºa cum o identificã
profesorul Neagoe, este neaºteptata trecere în tabãra
lui Brãtianu. Cel pe care conservatorii îl acuzaserã de
o neinspiratã intrare a României în rãzboi cu Puterile
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Centrale în prima parte a conflagraþiei era dupã
Marea Unire imbatabil. Intrat în Partidul care era cotat
ca stând în spatele reîntregirii, Argetoianu nu stã
departe nici de funcþii, nici de jocurile de culise. Dacã
episodul conservator deja ne înfãþiºase unArgetoianu
acid, activ ºi care nu putea rãmâne indiferent, episo-
dul început cu „transferul“ la liberali ºi încheiat cu
politica în proximitatea regelui Carol al II-lea eviden-
þiazã un Constantin Argetoianu mult peste limitãrile
partizane ale vremii ºi care era convins cã nu datoreazã
loialitate unui partid anume.

Cartea are ºi un capitol inedit pentru o biografie
dar absolut necesar pentru înþelegerea unui politician
complicat într-o lume interbelicã româneascã la rân-
dul ei extrem de complicatã ºi de nuanþatã: Gustul
puterii în percepþia serviciilor secrete. Capitolul oferã
un portret politic al lui Argetoianu din notele ºi sinte-
zele Siguranþei interbelice. Abordarea oferã acces la
presupuse afirmaþii ale „subiectului“ nostru susþinute
în cadru restrâns, de fiecare datã pitoreºti ºi tranºante.
Gãsim astfel unArgetoianu al celei de-a doua jumãtãþi
a anilor ’30 dezamãgit de democraþie, adept al unei
politici autoritare ºi susþinându-ºi fãrã cenzurã condam-
narea politicianismului.

Constantele politicii interbelice a lui Constantin
Argetoianu þin de faptul cã s-a aflat, ca mai tot timpul
de la intrarea în politicã, în mijlocul deciziilor celor
mai dificile ºi impopulare, ºi de anticomunismul pro-

fund, o ultimã contradicþie politicã pe care istoria i-a
rezolvat-o trecându-l în rândul martirilor dupã ce încer-
case o coabitare bazatã pe un proiect politic propriu, pe
care nu i-l ceruse nimeni.

Atrage atenþia în acest sens episodul „pãcãlito-
rului pãcãlit“, cel în care, dupã reuºitul autoexil în
Elveþia din aprilie 1944, Argetoianu decide sã se în-
toarcã de bunãvoie, în România ocupatã de sovietici,
în toamna lui 1946. Neverosimilul proiect al Uniunii
Naþionale Muncã ºi Refacere nu îl putem pune pe
seama vreunei naivitãþi a lui Argetoianu, care fusese
atent la pericolul comunist o bunã parte a carierei sale
politice. Îl putem pune însã pe seama hiperîncrederii
în forþele proprii, cum cã poate educa „piaþa“ politicã
din România anilor ’40, acolo unde partidele tradiþio-
nale au eºuat. Paradoxal, Argetoianu îºi retrãia supra-
vieþuirea politicã de dupã 1919 ºi, probabil, alimentat
cu speranþe false de la semnalele occidentale, nu pu-
tea concepe ca dupã rãzboi sã fie mai rãu decât în
timpul rãzboiului.

Regele combinaþiilor politice miza probabil cã
va fi primul pe scena politicã pe care îl vor gãsi cei ce
vor încerca sã reînnoade politicul dupã sperata retra-
gere a ruºilor ºi a comuniºtilor. O greºealã care a costat
cât mai toate succesele.

Volumul este elegant completat ºi cu o semnifi-
cativã colecþie de fotografii de persoane, locuri, obiecte
sau documente relevante biografic.

Volumul Modernitãþi alternative (coord. Cristi
Pantelimon, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale, Bucureºti, 2013) se autolivreazã
(cu suficiente argumente) drept cercetare etravatã, în
prelungirea unei perspective semi-transparentiza(n)te
asupra culturii ºi politicii româneºti interbelice (recte,
a filosofiei de proiect), propusã de Ion Goian, spre
studiu aplicat ºi interpretare prin Colecþia Idei Politice
Româneºti, de fapt, o punere în valoare, recuperare
sau actualizare a reperelor menþionate.

Chiar dacã, încã din titlul-conceptualiza(n)t, am
fi putut conveni asupra aserþiunii cã ne aflãm în ime-
diata vecinãtate a unei abordãri convenþional-centrate,
volumul de faþã oferã o cu totul altã opticã, stabilind
cã un construct precum modernitatea alternativã ne
permite sã recunoaºtem cã nu avem de-a face cu o
gândire inspiratã ideologic ci, mai degrabã, cu o filo-
sofie generalã a lumii moderne. Opþiunea pentru un
construct aparent de import — modernitate alternativã
— recuperat pe filiera volumului colectiv coordonat de

Parameshwar Gaonkar (2001) — reactiveazã, în fapt,
arhiva semnelor de identitate (recte de gândire româ-
neascã) venite dinspre modernitate, ca stare de spirit
colectiv generaþionalã, ca pluralism modernizator,
multiplu ºi multiplicabil, adicã alternativ, cu viteze
diferite, lãsând în plan secund un dosar autohtonizant
care se raporta la modernitate, ca afirmare ºi negare
(modernism ºi antimodernism — vezi Sorin Alexan-
drescu, Sorin Antohi, în reperele deschise de Charles
Harrison sau Paul Wood), formulã fracturat-incom-
pletã (A.T. Sîrbu, George Schöpflin), sau chiar tenden-
þialã, aºa cum nu renunþã, cu destule argumente,
Constantin Schifirneþ sã o (de)numeascã.

Afirmaþia este susþinutã în principal prin/de impli-
carea „constructivã“ în (re)vederea a ceea ce se acceptã,
de regulã, prin proiect cultural interbelic, prin abilitã-
þile autorilor de repunere în funcþie („în atac“) a „sin-
tezei generale“, neeludând precedentul unor atari con-
structe teoretice, consacrate fie în/din exegezele româ-
neºti, fie prin raportarea la decretarea filosofico-politicã



a modernitãþii, ca proiect neîncheiat, contracurent/
contradiscurs imanent (în cheie habermasianã) mo-
dernitãþii înseºi; sau mod lyotard-ian de reluare al
articulãrilor venite în/din continuarea proiectului mo-
dernitãþii epuizate; sau, de ce nu, al modernitãþii, ca
produs wallerstein-ian al salturilor (culturale s. n, recte
a strategiei de modernizare prin culturã, Ion Goian,
p. 13), în momentele tensiona(n)te ale saeculum-ului.

Relevanþa cercetãrii este cauþionatã de girul ºtiin-
þific livrat de Ion Goian circumstanþei prin care, aºa
cum avertizaAurel Codoban, (Filosofia ca gen literar,
ediþia a II-a, Idee Design & Print Editurã, 2005, Cluj,
p. 8) „filosofia poate foarte bine sã treacã drept una
din speciile literaturii contemporane“, mod de a proba,
depista ºi repune în valoare fenomenele releva(n)te
cultural-politic, „proiectele“ culturale care þin fie de
aspectul instrumental al imaginii unei generaþii, fie de
efectul de normalizare culturalã-prin-proiect. Ambele
reprezintã versiuni alternative ale unei Umwertung
aller Werte, în numele unei modernitãþi diferite, cu
toate însemnele de ocultare istoricã sau de transformare
paradoxalã a unei generaþii (cu recul în Generaþia
’27) în instrument al unei ideologii politice paseiste
(Ion Goian, p. 19).

Surprinderea glisãrii cultural-politice [dinspre
nuntirea revoluþiei intelectuale cu revoluþia filosoficã,
cu susþinerea profilului intelectualului, în accepþiunea
unei categorii socio-politice aparte, formate din invi-
dizi care transferã prestigiul obþinut în exercitarea
(uneori eminentã) (a) unei profesii intelectuale (dis-
cipline umaniste, artã, literaturã etc.) în domeniul
vieþii publice (Ion Goian, p. 33), cu ezitãrile revolu-
þiei de cuvinte vs. revoluþie de idei] ar þine, exclusiv,
de intenþia autorilor de a reface transparentiza(n)t ºi
profilul parþial nevãzut — manifestul (puþin cunos-
cut) (al) unei revoluþii naþionale— al unor texte anti-
liberale, cu formulãri energice ºi radicale. Aceastã
formulã defineºte mai degrabã, o stare de spirit, angre-
natã (recursului dialogic) discutãrii epocii — mod
ricœurian de a ne menþine înlãuntrul constructelor
cultural-suspicioase (Ion Goian, p. 59).

Pentru a evita primejdia rãtãcirii în prelungirea/
întreþinerea mentalitãþii suspicioase (s. n.), la care se
referea ºi G. Cãlinescu atunci când avertiza asupra
faptului cã bibliografia se cere înainte de toate rigu-
ros selectatã, studiile volumului de faþã recurg la colec-
tarea ºi interpretarea fidelã a probelor documentare
(demers aproape unanim inversat în cadrul exege-
zelor canonizante ale subiectului), confirmând rolul
arhiva(n)t al culturalului în a crea puncte de vedere,
chiar dacã orice interpretare contaminat istoriograficã
nu se poate sustrage opticii „subiective“.

Este indicat sã precizãm cã mecanica procedu-
rilor reordonatoare, la care recurg autorii, se poate
uºor recunoaºte (ºi) în secvenþele în care teoriile ºi/sau
notele de profil intrã în dialog, completându-ºi (reci-

proc) arsenalul ºtiinþific, la distanþã de capcanele uni-
perspectivei ºi/sau supralicitãrilor de orice fel.

Mircea Eliade ºi Generaþia de la 1927 (Ion
Goian), Nae Ionescu — Repere ale gândirii politice
(Florin Müller),Mircea Vulcãnescu— o tâlcuire rãsã-
riteanã a modernitãþii (Lucian-ªtefan Dumitrescu),
Mihail Manoilescu — Naþionalismul ca dreptate ºi
cale de modernizare (Cristi Pantelimon) urmãresc, cu
aceeaºi unitate de mãsurã, atât evoluþia ºi împletirea
raþionamentelor fundamentale, cât ºi efectul în linie
dreaptã, de deschidere culturologicã, politologicã,
filosoficã etc. Se susþine, de altfel, cã lumea poate fi
descrisã ideologic, dar ºi ideologiile sunt rezultatul
sublimãrii realitãþii istorice a unui moment istoric
(Cristi Pantelimon, p. 6).

Poza de grup — în care Nae Ionescu, Mircea
Eliade, Mircea Vulcãnescu ºi Mihail Manoilescu, deºi
aºezaþi împreunã, pot fi înregimentaþi unei scheme
preconcepute — evitã tentaþia privirii unghiului unic
(Ibidem).

Remorcând afirmaþia coordonatorului volumului,
Cristi Pantelimon (p. 6), la modul coagula(n)t de
transcriere împrejurul sinapselor culturii româneºti,
cu delimitarea clarã de capcana ideilor fixe pe care le
denunþa Ion Dur (Ciorne ºi zile, Editura Universitãþii
„Lucian Blaga“, Sibiu, 2012), ca ºablon opera(n)t pe-
rioadei interbelice, prezenta apariþie editorialã ar avea
în vedere tocmai procedeul juxtapunerii extraselor de
întemeiere culturalã unei axe critico-filosofice.

De altfel, ipoteza unitarã a volumului este giratã
de intenþia potrivit cãreia, studiile nu vizeazã reabili-
tarea profilului intelectualului tragic (vezi sensul con-
ferit de Ion Goian), ºi nici nu îºi propun completarea
vreunui „ciot“ (aluzie la cariera termenului via
Wikipedia), ci se raporteazã la un anume tip de reali-
tate revoluþionarã, un dat al „problemelor“ istorico-
politice ºi al „categoriilor“ culturale (racor-date ºi la
ceea ce Manoilescu desemna prin funcþia politicã
ºi/sau culturalã a burgheziei — Cristi Pantelimon,
pp. 245-256); cu toatã evidenþa resimþitã dinspre
absorbþia/învingerea/dominarea culturalului de cãtre
politic (Ion Goian, p. 60), a strecurãrii/infiltrãrii în
cultural a „intervenientului politic“ (Politischen
Eingreifer).

Originalitatea cãrþii în discuþie constã în depozi-
tarea ºi interpretarea „energetismului“ românesc
interbelic — abordare care poate lãsa impresia unui
„turbion istoric“ (cu toatã reconsiderarea opiniei lui
Claudio Mutti potrivit cãruia, categoria de revoluþie
conservatoare poate fi extinsã ºi la România ºi la
Miºcarea Legionarã în mod particular), ilustrând afir-
maþia cã fiecare naþiune are propria sa revoluþie, dar
ºi propriul sãu rãzboi dialectic cu modernitatea (Cristi
Pantelimon, p. 8).

Nu putem eluda, în acest sens, intenþia vulcãnes-
cianã de clarificare a faptului cã între civilizaþia þãrã-
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neascã ºi cea modernã nu existã alternativã (Lucian-
ªtefan Dumitrescu, p. 197), cu încãrcãrile generaþiei
interbelice de la diferenþele Gemeinschaft-Gesellschaft
(Ibidem, p. 191).

Cercetarea modernitãþii alternative româneºti, în
conexiune cu pivoþii culturali interbelici, vizeazã, de
fapt, criteriul apartenenþei la un anume „program“ al
valorilor moderniste, cu efect în consolidarea unui „mo-

del revoluþionar de intersecþie, travaliu aproape herme-
neutic, axat pe (re)aducerea în discuþie a temelor predi-
lect moderne ale perioadei. Cu menþiunea cã, pentru
investigareamodernitãþii alternative, volumul mizeazã
pe dublul racord — speculativ — operativ, argument
care þine de urmãrirea — pe/în text(e) ºi context(e) —
a ceea ce autorii considerã alternative, adicã cofraje/
„abateri“/ intersectãri sau diferenþe specifice.

Încã din primele rânduri ale lucrãrii prezentate,
autorul face precizarea cã Transnistria reprezintã „mai
mult o noþiune politicã decât geograficã“. Dupã o
scurtã introducere în care autorul încearcã definirea
istoricã, geograficã sau demograficã a Transnistriei,
acesta þine sã sublinieze urmãtoarele: „indiferent de
adâncimea sa, pânã la râul Bug sau mai aproape, a
fost o zonã de câmpie, loc prin care au afluit spre cen-
trul continentului mai toate popoarele migratoare, dupã
care s-a aflat sub diverse stãpâniri strãine, dar niciodatã
nu a aparþinut doar unei etnii ºi nici nu a format un
stat de sine stãtãtor, ci doar diverse regiuni autonome
impuse de diverºi ocupanþi, cu interese geostrategice
în drumul spre Marea Neagrã ºi Balcani.“

În încercarea autorului de a situa problema con-
flictului transnistrean într-un sistem de coordonate
bine definite, acesta pleacã în demersul sãu chiar de la
istoria veche a acestui vast teritoriu amintind de pre-
zenþa unor popoare care au dispãrut de pe arena istoricã.
De la stãpânirea tãtaro-mongolã, polono-lituanianã ºi
turco-tãtarã la efemera stãpânire a domnitorului
Moldovei, Gheorghe Duca ºi într-un final la cea ru-
seascã începutã la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi
continuatã pânã în perioada interbelicã, toate sunt
expuse pe scurt în primul capitol al cãrþii de faþã.

În cel de-al doilea capitol, Transnistria în peri-
oada interbelicã, autorul radiografiazã din punct de
vedere istoric perioada cuprinsã între anii 1924-1941.
Sunt prezentate, în succesiune, opiniile diferiþilor spe-
cialiºti, istorici ºi oameni politici în legãturã cu for-
marea primei entitãþi statale a românilor-moldoveni
transnistreni, RepublicaAutonomã Sovieticã Socialistã
Moldoveneascã.

Urmãtorul capitol al lucrãrii se axeazã pe evoluþia
Transnistriei, de la republicã autonomã la cea unionalã
(1940-1941), pe discuþiile ºi disputele privind trasarea
graniþelor cu R.S.S. Ucraineanã dar ºi pe scurta peri-
oadã în care Transnistria s-a aflat sub administraþie
româneascã (1941-1944).

Al patrulea capitol al volumului în discuþie pre-
zintã evenimentele petrecute în regiunea transnistreanã

începând cu anul 1944, moment din care Transnistria
se afla din nou în componenþa U.R.S.S. Sunt redate pe
rând evenimente precum dislocarea populaþiei bãºti-
naºe, deznaþionalizarea, industrializarea forþatã,
românofobia, „limba moldoveneascã“ sau rusificarea
ce au avut loc în Transnistria secolului al XX-lea.

În continuare, autorul se concentreazã pe Etapele
separatismului din Transnistria, cu accent pe lupta
pentru limbã ºi alfabetul latin dat fiind faptul cã, dupã
spusele istoricului Corneliu Filip, „spre deosebire de
alte republici sovietice unionale, în Moldova, lupta de
emancipare naþionalã a avut un specific propriu,
nemaiîntâlnit în alte locuri ale vastului teritoriu
sovietic. Ea a fost iniþiatã ºi condusã de grupuri de inte-
lectuali, în special scriitori, care au pus în centrul tu-
turor atenþiilor, ca prioritate, problemele limbii naþio-
nale ºi a scrierii ei în grafia latinã.“

Penultimul capitol al volumului prezentat anali-
zeazã perioada cuprinsã între 2 martie ºi 27 iulie 1992,
cea a Rãzboiului de pe malurile Nistrului. În cadrul
acestui capitol, autorul foloseºte ample citate, secvenþe
ºi declaraþii din volumul Râul de sânge al reporterei
aflate în tranºee, printre combatanþi ºi gloanþe,
Valentina Ursu, de la Radio Chiºinãu. În analiza con-
flictului, sunt prezentate opinii ale unor conducãtori,
ale reprezentanþilor de la Tiraspol, ale liderilor politici
Mircea Snegur ºi Igor Smirnov precum ºi poziþia
României în timpul conflictului.

În ultima parte a cãrþii, autorul traseazã evoluþiile
de dupã momentul 1992 ºi încercãrile de reglementare
(proiecte, atitudini, protagoniºti) ale dosarului Trans-
nistria. E prezentatã situaþia politicã din Transnistria,
partidele politice transnistrene, ºcolile din regiune
fiind redate totodatã ºi opiniile unor comentatori si
oameni politici cu privire la acest „conflict îngheþat“.
Mai mult decât atât, aceastã parte de final a volumului
încearcã sã pãtrundã ºi în viaþa de zi cu zi a moldove-
nilor sub administraþia separatiºtilor dat fiind faptul
cã lucrarea de faþã este scrisã „nu doar de un istoric ca
formaþie, dar ºi ziarist ca meserie“.
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În loc de concluzii, dupã definirea istoricã a spa-
þiului aflat pe malurile Nistrului, a deciziilor, factorilor
ºi actorilor implicaþi în dosarul transnistrean, autorul
îºi îndeamnã cititorii sã-ºi pãstreze optimismul, „mai

ales cã, atât la Tiraspol, la Chiºinãu, precum ºi în alte
capitale, se ridicã o nouã generaþie, inclusiv de factori
decidenþi în plan politic, într-o lume tot mai deschisã,
globalizatã.“

Volumul de faþã, intitulat International Relations
and European Interdisciplinary Studies, coordonat de
Simion Costea, face parte din amplul proiect „Jean
Monnet“, Culture, Elite and European Integration,
coordonat de Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Simion
Costea. Lucrarea reuneºte o serie de comunicãri pre-
zentate în cadrul conferinþei internaþionale „Integra-
rea europeanã între tradiþie ºi modernitate“ aflatã la a
IV-a ediþie, organizatã în octombrie 2011 de Univer-
sitatea „Petru Maior“ din Târgu-Mureº.

Dezbaterea referitoare la viitorul Uniunii este un
subiect care preocupã comunitatea ºtiinþificã ºi aca-
demicã europeanã, precum ºi elita tehnocraticã din
cadrul statelor membre. Volumul pe care-l propunem
reprezintã o mãrturie a faptului cã UE este o uniune
de interese bazatã pe o arhitecturã solidã, cu un sistem
economic ºi politic cu rezultate semnificative în isto-
riografia europeanã ºi internaþionalã. Într-o lume care
se confruntã cu un proces continuu de globalizare,
Uniunea Europeanã este o organizaþie capabilã sã fur-
nizeze soluþii pentru o bunã guvernare, este un organism
regional în devenire, dar care nu are, încã, fixat un mo-
del definitiv de finalizare, ceea ce genereazã o serie de
interpretãri ºi idei cu privire la evoluþia viitoare a UE.

Prin referinþele solide pe care le aduc, autorii
acestui volum încearcã sã rãspundã la întrebarea „Ce
este UE?“: o coaliþie de state perceputã în prezent la
nivel internaþional ca o mare putere în devenire, un
nou tip de actor politic sau un model de cooperare
care cuprinde un potenþial enorm de resurse politice,
economice, militare ºi demografice la dispoziþia sta-
telor membre? Propunem aºadar, o lucrare care com-
binã mai multe dimensiuni (academice, politice, so-
ciale ºi euro-critice) menite sã reflecte starea actualã
a UE care se confruntã cu o crizã profundã ºi necesi-
tatea stabilirii unui model de finalitate al Uniunii care
sã reprezinte un nou început.

Volumul este structurat în patru secþiuni care dis-
cutã probleme diverse ºi relevante cu privire la pro-
vocãrile europene ºi globale precum: armonizarea
fiscalã a UE, dezvoltarea durabilã, relaþiile UE cu ve-
cinii sãi, politica balcanicã ºi viziunea româneascã
asupra Europei, problematica genocidului ºi utilizarea
în scopuri paºnice a energiei nucleare.

Prima parte, intitulatã „UE ºi provocãrile econo-
mice, sociale ºi de dezvoltare în context internaþional“,
se deschide cu douã studii dedicate politicii fiscale a
UE: O politicã fiscalã comunã pentru UE? Provoca-
rea urmãtorilor ani, semnat de Dragoº Pãun, care
pune accent pe problema spinoasã a convergenþei
politicilor fiscale ale statelor membre ale UE în con-
diþiile crizei economice actuale ºi Discreþionar ºi
nondiscreþionar în politicile fiscale ale UEM—Consi-
deraþii privind Pactul de Creºtere ºi de Stabilitate al
Mihaelei Göndör care efectueazã o analizã aprofun-
datã asupra coordonãrii politicilor fiscale naþionale în
contextul reformei PCS/SGP. În continuare, Mihaela-
Daciana Boloº propune studiul intitulat Organizaþia
Mondialã a Proprietãþii Intelectuale ºi România din
perspectiva relaþiilor internaþionale care analizeazã
relaþia între cei doi actori internaþionali — OMPI
/WIPO ºi România — cu privire la sistemul interna-
þional de protecþie al proprietãþii intelectuale. Sub
titlul Protejând interesele economice româneºti în
contextul concurenþial al UE, articolul lui Valeriu
Ivan analizeazã importanþa dreptului concurenþei în
cadrul UE, considerat un interes-cheie pentru cetã-
þenii europeni. Lucreþia Dogaru abordeazã mãsurile
comunitare care vizeazã protecþia mediului ºi princi-
palele provocãri cu care se confruntã UE în prezent,
în studiul Rolul instituþiilor europene în protecþia me-
diului ºi dezvoltarea durabilã, iar Mihaela Kardos
subliniazã noile dimensiuni ale durabilitãþii, sub
forma de economie ecologicã ºi guvernanþã interna-
þionalã, în studiul Sustenabilitatea dezvoltãrii dura-
bile. Ultimul studiu al acestei prime pãrþi aparþine
Ninei Didenko care prezintã problemele cu care se
confruntã mediul de afaceri ucrainean, lansând toto-
datã propunerea preluãrii ºi aplicãrii metodei „res-
ponsabilitãþii sociale a întreprinderilor“ folositã la ni-
velul UE.

Sub titlul „Politica externã a UE ºi politica euro-
peanã de vecinãtate“, cea de-a doua secþiune este de-
dicatã relaþiilor UE cu vecinii sãi de la Sud (Maroc,
Liban) ºi Est (Moldova). Primul articol reprezintã un
studiu de caz asupra parteneriatului UE – Liban din
perspectiva PEV (Catinca Oncescu), urmeazã studiul
referitor la relaþia privilegiatã a UE cu Marocul care
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evidenþiazã felul în care aceastã þarã mediteraneanã a
reuºit sã menþinã relaþii solide cu UE prin intermediul
scrisorilor instituþionale (Michel Labori) ºi nu în ulti-
mul rând, un articol legat de angajamentul României,
prin prisma Tratatului de la Lisabona, de a sprijini
Republica Moldova în încercarea sa de a se integra în
Uniune (Liviu ªtefan Râncioagã).

Urmãtoarea parte vizeazã „Prezenþa româneascã
în istoria politicã a relaþiilor internaþionale ºi a cons-
trucþiei europene“ ºi conþine contribuþii importante
ale unor autori precum Lucian Sãcãlean care abor-
deazã problema minoritãþilor naþionale existentã în
cadrul relaþiilor româno-ungare ºi Maria Costea care
extinde domeniul de cercetare prin analiza relaþiilor
României cu Bulgaria prin prisma rapoartelor mili-
tare, în timp ce Adrian Corpãdean efectueazã o ana-
lizã aprofundatã a mesajului pro-european promovat
de diaspora româneascã refugiatã în Franþa dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial, iar Tiberiu Tãnase
încheie aceastã parte cu o clarificare terminologicã
asupra diferenþei de sens între securitate ºi siguranþã
în domeniul securitãþii naþionale.

Ultima secþiune, dedicatã „Dimensiunilor globale,
astãzi“, include: analiza Nicoletei Vasilcovschi care
abordeazã recentele orientãri ale diplomaþiei econo-
mice a Chinei; o discuþie asupra apariþiei fenome-

nului de genocid în secolul XXI realizatã de Mihai-
Alexandru Opriºcan; cercetarea lui Flore Pop referi-
toare la cooperarea internaþionalã pentru utilizarea în
scopuri paºnice a energiei nucleare, cu accent pe Legea
nuclearã; precum ºi studiul interesant al Ioanei Leucea
asupra culturii strategice europene. La final, coordo-
natorul acestui al IV-lea volum, Simion Costea, pre-
zintã sub forma unor concluzii, viziunea euro-scepticã
/reflecþiile critice al lui Vladimir Bukovski asupra fina-
litãþii proiectului european.

Analizele asupra procesului de integrare euro-
peanã ºi asupra construcþiei europene nu le-au permis
autorilor sã ofere rãspunsuri concrete ºi imediate la
problemele cu care se confruntã Europa în prezent ºi
soluþii legate de viitorul UE, dar, cu siguranþã, acest vo-
lum reflectã pe deplin prioritãþile de cercetare în do-
meniul procesului actual de integrare europeanã, reu-
ºind sã surprindã ºi sã interpreteze acele teme ºi ele-
mente care dau consistenþã ºi relevanþã acestui domeniu.

În concluzie, aceste contribuþii vin sã sublinieze
faptul cã integrarea europeanã înseamnã mai mult
decât un simplu transfer de competenþe economice,
sociale ºi politice de la nivel naþional la nivelul
comunitãþii europene sau la nivel global, iar
supravieþuirea proiectului european depinde de forma
finalã pe care o va adopta.

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, ºtiin-
þa, arhitectura ºi literatura, universal înþelese, arheti-
purile sau puterea ºi sensul profund ale marilor mituri
ale umanitãþii — mitul salvator, mitul epocii de aur,
mitul unitãþii, etc. — sunt doar câteva exemple de pro-
duse culturale care au modelat conºtiinþa universalã a
umanitãþii.

Mulþi gânditori contemporani (inclusiv Huntington,
în avertismentul sãu cu privire la ciocnirea civiliza-
þiilor) trec cu vederea posibilitatea „cã unii membri ai
unei civilizaþii pot avea mai multe în comun din punct
de vedere filosofic cu membrii altei civilizaþii decât cu
membrii propriului grup (civilizaþional)“ (p. 3), fie cã
unii pot avea multe în comun printr-o moºtenire uma-
nã profundã, fie cã au în comun aspiraþii sau realitãþi.
Alte situaþii speciale sunt de asemenea posibile. Totuºi,
existenþa de netãgãduit a particularismelor nu contra-
zice posibilitatea dimensiunii universale a umanitãþii,
pe care particularismele o descriu, conderindu-i „culoa-
re“ ºi substanþã.

În aceastã perspectivã, introducerea ºi primul ca-
pitol al volumului explicã faptul cã preocupãrile ma-

jore ale omenirii au creat o sferã de teme universale,
valori, (moralã) norme, drepturi ale omului ºi idealuri
care transcend relativismul cultural ºi subliniazã nece-
sitatea de a schimba teoria politicã pornind de la o vi-
ziune universalã ºi globalã. Aceasta trebuie sã menþi-
nã în centrul sãu valoarea egalã a tuturor fiinþelor
umane, a culturilor ºi comunitãþilor umane. Jacqueline
Marie Vieceli discutã problema comensurabilitãþii ºi
incomensurabilitãþii culturilor umane, care este extrem
de captivantã din punct de vedere filosofic, dar care
funcþioneazã evidenþiind unele consecinþe politice mai
întunecate, astfel încât se poate ajunge sã se susþinã
existenþa unor fiinþe umane „de nepãtruns“, o catego-
rie nu foarte îndepãrtatã, ideea unor fiinþe umane
percepute ca nerezonabile, periculoase ori perpetuu
infantile. Dezacordurile ºi diferenþele din cadrul cul-
turilor ºi dintre culturi ar putea fi „citite“ ºi interpre-
tate — ºi acest lucru este „umbra“ politicã a ideii de
incomensurabilitate — fie ca insurmontabile, sau ca
ilustraþii contextualizate ale universalismului pe care
unii pot alege sã-l ignore. În aceastã perspectivã de
argumentare, capitolul III descrie fenomenul care re-
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uneºte diferitele tradiþii de gândire, în dimensiunea lor
de cãutare a virtuþii umane. Astfel, virtutea umanã este
falsificatã în societate, fie de cãtre stat (de gânditori
greci ºi confucianiºti), fie de cãtre elita religioasã (isla-
mice, hinduse, budiste ºi tradiþiile africane). Dar, în
toate tradiþiile, atât de diferite, existã legaliºti chinezi,
sau exemple de gânditori cum ar fi Kautilya (filosof
hindus), Sf. Augustin, Joseph de Maistre ºi Martin
Luther, care suþin cã „responsabilitatea principalã a
statului este suprimarea fãrãdelegilor ºi a pedepselor
incorecte care decurg din aplicarea legii“ (p. 67).

Niciuna dintre tradiþiile umane nu este univocã
sau staticã. Astfel, ideea de mandat divin ca sursã de
legitimitate politicã nu este legatã exclusiv de gândi-
rea occidentalã sau de cea orientalã ºi, în mod similar,
ideea contractului social generat de cãtre autoritatea
politicã ºi susþinut de comunitate nu este exclusiv
occidentalã (contractul este prezent într-o formã sau
o altã, de asemenea, în gândirea hindusã, confucia-
nistã ºi africanã, în gândirea sunnitã musulmanã ºi în
canonul budist, p. 85). Imaginea pre-stabilitã despre
gândirea asiaticã sau africanã ar putea indica supu-
nere faþã de tradiþie, respect pentru bãtrâni ºi virtutea
reprezentatã de munca grea ca principale caracteristici,
în timp ce multe idei din aceste tradiþii sunt contra-
intuitive pentru occidentali. Putem exemplifica între
ideile orientale neintuite de occidentali ideile dedicate
limitelor puterii, dreptului oamenilor de a se elibera de
regulile opresive, de-a se ilumina ºi preocupa de pro-
priile nevoi ºi dorinþe, care sunt, de asemenea, valori
asiatice. (p. 86) Pe aceastã temelie de gândire „liberalã“
orientalã se bazeazã ideile orientale despre buna guver-
nare, care s-au dezvoltat ºi abundã în toate culturile
ce au dezvoltat teorii corelate cu obligaþiile politice.
Drepturile oamenilor ºi datoriile conducãtorilor au fost
cei doi piloni ai gândirii politice, cu relevanþã pentru
practica politicã, care au modelat treptat drumul spre
temele legate de drepturile omului ºi democraþie.

Deºi ideile de demnitate umanã ºi drepturile
omului nu sunt exclusive pentru literatura politicã
occidentalã, instrumentele juridice ºi formele juridice
care au dezvoltat drepturile, politice ºi economice au
fost dezvoltate în mod sistematic în societãþile occi-
dentale. Acestea au fost interesate mai mult de auto-
nomia individualã ºi de limitarea intervenþiei statului,
ºi în implementarea acestor idei în practicã. Demni-
tatea umanã, totuºi, oferã un teren comun suficient pen-
tru o înþelegere culturalã în creºtere ºi pentru accen-
tuarea inter-conexiunilor dintre culturile lumii.

„Economia ºi statul“ (cap. VII) fac paralele inte-
resante în economia politicã din Est ºi Vest. Ideea sta-
tului activ în promovarea unor pieþe libere ºi acþiuni
individuale, protejând în acelaºi timp aceste sfere de
activitate, de infracþiunile descrise de Adam Smith,
este investigatã în carte în legãturã cu ideile de asis-
tenþã socialã conduse de Bisericã (Papa Leon), în re-
laþie cu viziunea de stat patron, ºi ca regulator — nici

jucãtor, nici deþinãtor de monopol (Confucius,
Mencius, Kautilya, Ibn Khaldun).

Este justificat sã se foloseascã violenþa politicã
pentru a rezista în faþa opresiunii? Urmãtorul capitol
rãspunde la aceastã întrebare ºi identificã o dualitate
de poziþii: unele acceptã violenþa revoluþionarã ºi alte-
le pledeazã pentru non-violenþã, iertare sau chiar de
rezistenþã, fãrã nicio reacþie. În cazul în care aceste
poziþii se întâlnesc pe un teren comun, reprezentat de
perspectiva lui Locke asupra naturii umane — fiinþe
umane raþionale, capabile de evoluþie ºi progres, apte
sã se corecteze ºi animate de idei despre bine, libertate
ºi justiþie, pe care le pot împãrtãºi. Totuºi, cu cât cli-
vajele sociale sunt mai severe, cu atât ne situãm mai
departe de posibilitatea de reconciliere non-violentã
care ar conduce la o reformã paºnicã.

Cel mai dificil dintre toate particularismele pare
a fi tema cauzelor diferenþelor dintre statutul femeilor
în diferite civilizaþii, care aruncã o umbrã întunecatã
asupra Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului.
Argumentul de bazã pentru aceastã dificultate este
acela cã „bãrbaþii ºi femeile în oricare dintre aceste
tradiþii au la dispoziþia lor imagini diferite ºi uneori
contradictorii despre femei, precum ºi despre viaþa
femeilor reale, ca indivizi, pe care sã-ºi bazeze vizi-
unile relaþiilor de gen pe care le considerã dezirabile“
(p. 210). Puterea informalã de care se bucurã femeile,
în toate culturile ºi în mediile lor de familie ºi în cele
similare acestora (dimensiunea universalã) este parþial
contrazisã în grade diferite ºi în culturi diferite prin
puterea formalã deficitarã ºi prin deficitul de integri-
tate a drepturilor politice ºi umane pentru femei
(dimensiunea particularã). Realizãrile spirituale ale fe-
meilor (dimensiunea universalã) sunt contra-pondere
pentru „imaginile negative ale femeilor ca intelect slab
ºi în mod inerent pãcãtos“ (dimensiunea particularã).

Separarea dintre stat ºi bisericã prezintã, de ase-
menea, ºi o distincþie complicatã ºi contra-sugestivã
între Vest ºi Est, deoarece atât „gânditorii occidentali,
cât ºi cei ne-occidentali au respins corelaþia autoritãþii
religioase cu cea politicã“ (p. 232). Totuºi, respinge-
rea pretenþiilor de adevãr fãcute de cãtre autoritãþile
religioase este mai degrabã o caracteristicã specificã
gândirii politice occidentale. În toate societãþile existã
grupãri ºi indivizi în favoarea legãturii dintre bisericã
ºi stat, iar alte grupãri ºi indivizi amintesc de discri-
minarea ºi persecuþia asociate cu intruziunea puterii
religioase ca o putere politicã ce s-a dovedit inumanã,
promovând, în consecinþã, separarea fãrã compromis
dintre stat ºi bisericã.

Perspectiva globalã asupra filosofiei politice ne
învaþã cã am putea fi mult mai departe în stabilirea te-
renului comun inter-civilizaþii, împotriva inechitãþii,
tiraniei ºi conflictelor ºi mai aproape de înþelegerea
importanþei vieþii umane trãite în decenþã, dacã dialo-
gul intercivilizational nu ar fi întrerupt de concepþiile
greºite. Asemãnãrile multor idei, argumente ºi direcþii
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ale filosofiei politice oferã o posibilitate de dialog cu
privire la diferenþele dintre culturi ºi civilizaþii.

Ernesto Laclau a propus o viziune în care „nu
existã niciun spaþiu dincolo de jocul diferenþelor“, o
viziune caracterizatã ca un „universalism slãbit“, în
care orice valoare universalã este estompatã de parti-
cularism, de context. De asemenea, particularismul
pur este imposibil, deoarece fiecare descriere ºi defi-
nire a poziþiei trebuie sã fie definitã ca o diferenþã faþã
de ceva, care atrage la rândul sãu alte diferenþe „în ca-
drul unui întreg sistem care reconstruieºte o anumitã
universalitate“ (Ernesto Laclau, Emancipation(s),
London: Verso, 1996). În opinia lui Laclau, în timp ce
marxismul s-a mutat spre un discurs universal, care
era incompatibil cu orice diferenþã, luptând pentru a eli-

mina diferenþele, problema democraþiei este cã ea
creeazã o societate de multiplicitãþi ºi pluralitãþi (de
culturi, cererile, interesele, ºi aºa mai departe), a
cãror proliferare pare a fi argumentul suprem pentru
particularism.

Lucrarea A Philosophy of Global Pluralism aratã
cã interacþiunea dintre universalism ºi particularism
deopotrivã întãreºte ºi slãbeºte atât universalismul,
cât ºi particularismul. Particularismele de tot felul
doar subliniazã ºi mai clar dimensiunea (lor) univer-
salã, ºi ar trebui sã începem sã vorbim despre „Acest
universalism care nu este unic“ (Linda M. G. Zirelli
titled her review of Emancipation(s) „This universalism
which is not one“ in Diacritics, volume 28, no. 2,
summer 1998, pp. 3-20).


