
Narcis Dorin Ion
Mãrturia unui istoric singuratic. Convorbiri cu academicianul Dinu C. Giurescu,
Bucureºti, Editura RAO, 2019, 328 pp.

Spre final de An Centenar, a apãrut o lucrare simbolicã pentru destinul neamului ro-
mânesc în ultimul secol: Mãrturia unui istoric singuratic. Convorbiri cu academicianul
Dinu C. Giurescu. Publicatã la Editura RAO, sub semnãtura unuia dintre cei mai apre-
ciaþi istorici români, Narcis Dorin Ion – autor al unei opere deja impresionante ce însu-
meazã circa 17 volume, marea lor majoritate de autor, publicate în þarã ºi/sau în traduceri
în strãinãtate –, lucrarea prezintã destinul istoricului Dinu C. Giurescu, început în epoca
României Mari (s-a nãscut în februarie 1927) ºi sfârºit în anul aniversãrii Centenarului
Marii Uniri a Românilor (prin decesul survenit în aprilie 2018). Printr-o serie de convor-
biri purtate de Narcis Dorin Ion cu Dinu C. Giurescu este urmãrit parcursul unui inte-
lectual român prin ºi printre regimurile politice (care au oscilat de la o extremã la alta)
pe care le-a cunoscut România în ultimul secol ºi despre care Dinu C. Giurescu nu ezitã
sã-ºi exprime punctul de vedere. Volumul a fost lansat în februarie 2019, în preajma datei
când istoricul academician Dinu C. Giurescu ar fi trebuit sã împlineascã 92 de ani. Inter-
vievatul nu a mai apucat aceastã festivitate (a decedat în data de 24 aprilie 2018), dar,
aºa cum a mãrturisit intervievatorul, a reuºit sã vadã ºi sã-ºi dea girul pentru manuscrisul
final al volumului.

Cartea este cea de-a treia dintr-o serie de convorbiri cu mari academicieni români,
realizatã de Narcis Dorin Ion (ca un omagiu adus academicienilor care i-au fost îndru-
mãtori pe parcursul anilor de doctorat), primele douã fiind Portretul unui aristocrat al
spiritului. Convorbiri cu academicianul Dan Berindei (publicatã în anul 2016 ºi reeditatã
în anul 2019) ºi Despre cultura de ieri ºi românii de azi. Convorbiri cu academicianul
Rãzvan Theodorescu (apãrutã în anul 2017). Toate sunt lucrãri care s-au bucurat de un
real succes în rândul publicului cititor, fiind publicate în tiraje foarte mari pentru piaþa
de carte din România, dovadã fiind reeditarea primei lucrãri din aceastã serie, la trei ani
dupã apariþia primei ediþii.

Mãrturia unui istoric singuratic. Convorbiri cu academicianul Dinu C. Giurescu
beneficiazã de douã introduceri semnate de preºedintele Academiei Române, acad. Ioan
Aurel Pop ºi de acad. Rãzvan Theodorescu, vicepreºedinte al Academiei Române, douã
personalitãþi marcante ale culturii române care l-au cunoscut îndeaproape pe Dinu C.
Giurescu, perioade mai scurte sau mai lungi din viaþa acestuia.

Cartea în sine se constituie într-o realã biografie a istoricului Dinu C. Giurescu
(„cartea care mã va caracteriza pe mine“, cum spune la începutul dialogurilor, p. 23),
aceasta fiind ºi una dintre cele douã dimensiuni majore ale cãrþii, cea de-a doua urmãrind
pãrerea „unuia dintre patriarhii istoriografiei române“ (p. 15) – aºa cum îl numeºte Narcis
Dorin Ion – despre toate regimurile politice pe care le-a traversat, despre evenimentele
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majore pe care le-a trãit, despre fenomenele din societatea româneascã pe care le-a ob-
servat. De altfel, cartea poate fi cititã pe mai multe paliere: destinul istoricului Dinu C.
Giurescu, relaþia cu tatãl sãu, marele istoric Constantin C. Giurescu – despre care aflãm
multe amãnunte inedite în volum –, relaþia sinuoasã cu autoritãþile comuniste, eforturile
ºi perseverenþa intelectualului român pentru a-ºi împlini menirea, inadaptabilitatea
intelectualului român onest în sistemul politic postdecembrist etc.

Firul convorbirilor academicianului Dinu C. Giurescu cu Narcis Dorin Ion îl urmeazã,
aºa cum e în firea istoricilor, pe cel cronologic, care începe de la cele dintâi menþiuni
documentare ale neamului Giureºtilor ºi cu însemnãrile despre bunicul sãu, istoricul
Constantin Giurescu, mort în anul 1918 în pandemia de gripã spaniolã ºi pe care Dinu
nu a mai apucat sã-l cunoascã. Plinã de savoare este povestea copilãriei ºi tinereþii lui
Dinu C. Giurescu, ca fiu al unei familii de intelectuali, ce ducea o viaþã tihnitã între casa
din Bucureºti ºi casele de vacanþã din Predeal ºi Mangalia. Rãzbate de aici bucuria co-
pilãriei ºi nostalgia dupã o viaþã simplã ºi fericitã în sânul unei familii de intelectuali din
România democraticã interbelicã, ceea ce a reprezentat poate suportul de care va avea
nevoie mai târziu în viaþã istoricul Dinu C. Giurescu pentru a trece peste provocãrile ma-
jore pe care i le rezervase viaþa.

Schimbãrile politice majore pe care le-a cunoscut România dupã cel de-al doilea rãz-
boi mondial au provocat o adevãratã tragedie în familia Giurescu, ca în mai toate familiile
intelectualilor români. Întreaga drama este povestitã cu lux de amãnunte de Dinu C.
Giurescu, arestarea ºi întemniþarea tatãlui, evacuarea din casa familiei ºi plasarea într-un
spaþiu insalubru, angajarea ca normator pe un ºantier (alt loc de muncã fiindu-i inacce-
sibil ca fiu al unui fost demnitar al regimului carlist aflat în închisoare) etc. la fel ca ºi
eforturile încununate de succes de a intra pe un post mai apropiat de preocupãrile lui in-
telectuale, ca îndrumãtor la Muzeul de Artã al Republicii Populare Române, care i-a
permis sã desfãºoare ºi o activitate de cercetare, care i-a prilejuit sã debuteze ca autor al
unui studiu de istorie publicat în anul 1959. Dupã ieºirea din închisoare a lui C. C. Giurescu
ºi reabilitarea lui profesionalã (survenitã dupã o întâlnire cu liderul communist Petru
Groza), situaþia s-a putut schimba ºi pentru Dinu C. Giurescu care a putut urma o carierã
universitarã ºi desfãºura o activitate de cercetare pe care a canalizat-o acum spre patri-
moniul cultural românesc ºi istoria evului mediu din spaþiul românesc.

Sistematizarea uriaºã de care a avut parte Bucureºtiul în ultima perioadã a dictaturii
comuniste a provocat reacþii ale unor intelectuali români care nu s-au sfiit sã înainteze
memorii de protest faþã de distrugerea unor monumente istorice. Acestui demers i s-a
alãturat ºi Dinu C. Giurescu, alãturi de, printre alþii, academicianul Rãzvan Theodorescu,
un demers deloc lipsit de riscuri în circumstanþele istorice de atunci. Demolarea casei fa-
miliei Giurescu, în anul 1987, de care era atât de legat sufleteºte, l-a determinat pe Dinu
C. Giurescu sã pãrãseascã þarã, plecând în exil în Statele Unite, în anul 1988. Aici a re-
dactat o lucrare, Distrugerea trecutului României, extrem de apreciatã în strãinãtate, în
care prezenta cu lux de amãnunte dispariþia a numeroase monumente istorice ºi, odatã cu
ele, parte a memoriei istorice culturale româneºti.

Cu toate cã a colaborat ca visiting professor cu mai multe universitãþi americane,
Dinu C. Giurescu nu s-a putut adapta la viaþa de pe tãrâmul american iar dupã eveni-
mentele din decembrie, a revenit rapid în þarã, în anul 1990. În noul climat democratic
Dinu C. Giurescu s-a putut manifesta din plin ca istoric, dar nu fãrã dificultãþi. A devenit
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profesor la Facultatea de Istorie a Universitãþii din Bucureºti, membru corespondent ºi
ulterior titular al Academiei Române. S-a preocupat de acum de studiul istoriei comu-
nismului din România, fiind unul dintre primii istorici români care au studiat ºi publicat
documente semnificative despre instaurarea regimului comunist provenite din arhivele
americane. Activ ºi implicat în multiple paliere ale vieþii publice româneºti dupã 1990,
Dinu C. Giurescu a devenit o voce respectatã prin luãrile lui de poziþii. A încercat sã-ºi
aducã contribuþia la schimbãrile atât de necesare în România, devenind deputat în
Parlamentul României. Nu a reuºit, aºa cum singur mãrturiseºte, iþele politicii româneºti
reuºind mereu sã eludeze expertiza ºi intenþiile cele mai bune ale intelectualului autentic
care a fost Dinu C. Giurescu.

Întregul volum este, aºa cum ne spune ºi titlul, o mãrturie a istoricului academician
Dinu C. Giurescu – un mare intelectual, un mare istoric ºi un mare patriot român, aºa
cum îl caracterizeazã academicianul Ioan-Aurel Pop (p. 8) – a trecerii lui prin viaþã.
Intervievat de un foarte bun cunoscãtor al epocilor parcurse ºi extrem de curios istoric
în acelaºi timp – care îl iscodeºte pe academician pentru a afla cât mai multe amãnunte
din viaþa personalã ºi-l incitã totodatã pentru a-ºi expune pãrerea despre cât multe dintre
evenimentele majore ale României pe care le-a trãit –, Dinu C. Giurescu se dezvãluie
plin de savoare, rãmânând în amintirea noastrã, inclusiv prin aceste interviuri, ca un „istoric
singuratic“, ce nu a urmat nicio dogmã ºi nu a reuºit sã se integreze niciunui grup,
preferând sã-ºi urmeze propria sa cale.

Cartea se constituie într-o frescã – mai mult sau mai puþin subiectivã – a României
în care a trãit academicianul Dinu C. Giurescu, de vreme ce din ea putem sã extragem
fragmente de viaþã socialã, culturalã, cotidianã, intelectualã, politicã a României din ultima
sutã de ani. Este o lecturã plãcutã pentru publicul larg ºi un instrument util pentru pro-
fesorii ºi cercetãtorii spaþiului românesc din perioada interbelicã pânã în zilele noastre.

Cristina Vohn

Brentano – Comte – Mill: ideea filosofiei ca ºtiinþã
Selecþia textelor, coordonarea terminologicã a traducerii ºi studiu introductiv de Ion
Tãnãsescu, traducere de Alexandru Bejinariu, Andreea Eºanu, Constantin Stoenescu,
Oana Vasilescu, Iaºi, Institutul European, 2018, 224 pp.

Antologia apãrutã de curând la prestigioasa editurã ºtiinþificã Institutul European se
impune prin profesionalismul accesãrii ºi abordãrii uneia dintre cele mai dificile pro-
bleme filosofice, ºi anume aceea a filosofiei ca ºtiinþã aºa cum apare aceasta în viziunea
lui Auguste Comte, John St. Mill ºi Franz Brentano.

Selecþia textelor, coordonarea terminologicã a traducerilor (semnate de Alexandru
Bejinariu, Andreea Eºanu, Constantin Stoenescu ºi Oana Vasilescu), cât ºi studiul intro-
ductiv îi aparþin lui Ion Tãnãsescu, specialist în fenomenologia lui Brentano, care con-
cepe aceastã lucrare ca expresie a unui „interes istoric faþã de filosofia brentanianã (…)
de valorificarea lui ca filosof al secolului XIX ºi ca profesor al lui Husserl“ (s. a.), interes
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stârnit, între altele, ºi de prelegerile consacrate de profesorii Gheorghe Vlãduþescu ºi
Alexandru Boboc problemei fiinþei ºi intenþionalitãþii în filosofia greacã ºi contemporanã.

Intitulat „Franz Brentano ºi Auguste Comte. Teoria stagiilor gândirii ºi concepþia
asupra psihologiei“, consistentul studiu introductiv se referã la „Legea celor trei stadii a
lui Comte“, „Teoria lui Brentano a celor patru faze ale filosofiei“, „Teoria fazelor lui
Brentano ºi Comte: raporturi genetice ºi de conþinut“, „Brentano ºi Comte: raportarea la
Epoca Modernã ºi strategiile reînnoirii filosofiei“, „Contribuþia lui Brentano la filosofia
pozitivã: Psihologia din punct de vedere empiric“. Dupã cum afirmã autorul, în aceste
subcapitole este prezentatã (cu lux de amãnunte, aº adãuga) linia ideaticã a textelor. Dar
„Problematica lor nu se reduce (...) la chestiunea legilor care guverneazã evoluþia spi-
ritului uman, ci ea se circumscrie la ceea ce am putea considera ca fiind câmpul tematic
specific pozitivismului timpuriu aºa cum a fost el constituit prin scrierile lui August
Comte ºi John St. Mill. Problema clasificãrii ºtiinþelor – cap. 2 din Cursul lui Comte (...)
– constituie o chestiune centralã a acestuia“ (p. 32).

În consecinþã, din acest volum face parte celebrul „Curs de filosofie pozitivã.
Volumul I. Preliminarii generale ºi filosofia matematicii“.Acesta cuprinde un „Avertisment“
în care se menþioneazã opþiunea autorului pentru accepþiunea anticã a filosofiei „ca
desemnând sistemul general al concepþiilor umane“, la care adãugând termenul pozitivã,
specificã examinarea unui „domeniu particular al filosofiei care considerã cã teoriile,
indiferent de ordinea în care le-am considera, au ca obiect coordonarea faptelor obser-
vate – ceea ce constituie cel de-al treilea ºi ultimul stadiu al filosofiei generale, iniþial
teologicã, apoi metafizicã“ (p. 53). Lecþia 1 din acest volum 1 conþine „Expunerea sco-
pului cursului sau consideraþii generale asupra naturii ºi a importanþei filosofiei po-
zitive“, iar Lecþia 2 constã în „Expunerea planului cursului sau consideraþii generale
asupra ierarhiei ºtiinþelor pozitive“. Rezultatul este prezentat susccint ca formulã enci-
clopedicã – „(...) matematica, astronomia, fizica, chimia, fiziologia ºi fizica socialã“ –
consideratã de autor drept „singura conformã din punct de vedere logic cu ierarhia natu-
ralã ºi invariabilã a fenomenelor“ (p. 101). De meditat la locul „fizicii sociale“ în aceastã
ierarhie în care „libertatea ºi spontaneitatea indivizilor nu îºi au locul“, dupã cum va
observa Mill.

Textul selectat din opera lui John Stuart Mill despre „Auguste Comte ºi pozitivismul.
Partea I, Cursul de filosofie pozitivã“ are în vedere problemele tratate de Comte în
lecþiile menþionate mai sus ºi conduce la concluzia cã „domnul Comte nu a întreprins
nimic în Sociologie care sã nu trebuiascã sã fie fãcut din nou ºi mai bine“, dar cu toate
acestea „a contribuit semnificativ la progresul ei“, prin „amplul fond de idei“ ºi mai ales
prin „concepþia lui despre metoda sociologiei (...) mult mai corectã ºi mai profundã decât
a tuturor celor care l-au precedat“. Aceasta „marcheazã o erã în cultivarea sociologiei“,
cãci „deºi nu se poate spune despre domnul Comte cã a creat o ºtiinþã, se poate spune,
în chip adevãrat, cã pentru prima datã el a fãcut posibilã crearea ei“. Aceastã abordare
de tip kantian a lui J. S. Mill privitoare la meritele lui A. Comte (pe lângã metoda so-
ciologicã i se recunosc ºi extraordinarele analize istorice ºi filosofia ºtiinþei fizice) im-
plicã ºi un fel de melancolie criticã: „Însã, în posteritate, renumele sãu ar fi putut fi mai
mare decât este posibil sã fie acum dacã, dupã ce a arãtat cum se instituie ºtiinþa socialã,
el nu s-ar fi flatat singur crezând cã a instituit-o într-o manierã suficient de solidã pentru
a încerca sã ridice pe fundaþia ei întregul edificiu al Artei Politice“ (p. 168).
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Prin traducerea în francezã din 1968 a acestei scrieri a lui Mill l-a descoperit
Brentano pe Comte, ceea ce „i-a oferit, în plus, ºi o perspectivã criticã“ concretizatã în
teze centrale ale Psihologiei din punct de vedere empiric (p. 32).

Franz Brentano este prezent în antologie cu „Auguste Comte ºi filosofia pozitivã“,
„Despre motivele descurajãrii în filosofie“, „Cele patru faze ale filosofiei ºi starea ei
actualã“. Dupã cum aflãm din studiul introductiv, „ºtiinþele care alcãtuiesc scala lui
Comte în variantã brentanianã: matematica – fizica – chimia – fiziologia – psihologia,
au parcurs cu necesitate stadiile teologic, metafizic ºi pozitiv, ultimul fiind caracterizat
de cercetarea raporturilor dintre fenomene ºi legile lor ºi de reducerea acestor legi la legi
ºi mai generale, ultime“. Introducerea psihologiei în locul sociologiei în aceastã schemã
aratã cã pentru Brentano psihologia este o ºtiinþã pozitivã, „cea mai tânãrã, mai puþin
dezvoltatã dintre ele, ºi, drept urmare, admite ºi cã ea are a urma þelurile pozitive (...) re-
feritoare la cunoaºterea fenomenelor ºi a legilor lor“ (p. 36). Numai cã „prin modul în
care o caracterizeazã ajunge sã îi acorde un statut de excepþie în raport cu celelalte com-
ponente ale scalei: în primul rând, îºi edificã psihologia pe o metodã, percepþia internã,
înruditã cu cu metoda respinsã tranºant de Comte, observaþia internã“, ceea ce demon-
streazã cã „recursul la scala lui Comte nu a fost decât o soluþie momentanã“, cu scop
metodic.

Cercetarea operei lui Brentano îl conduce pe Ion Tãnãsescu la concluzia cã Psiho-
logia din punct de vedere empiric reprezintã „o contribuþie la edificarea unei psihologii
genetice întemeiate pe percepþia internã ºi preocupate sã realizeze obiective care co-
respund conceptului de ºtiinþã pozitivã al lui Comte ºi Mill“, iar prin acest proiect auto-
nom „Brentano nu a pus doar bazele unei filosofii empirice care urmeazã încã sã fie ela-
boratã, ci prin identificarea timpurie a psihologiei cu filosofia în sens restrâns (...) el a ºi
elaborat o astfel de filosofie, ºi încã una într-un mod bine articulat“ (p. 43).

În Conferinþa þinutã cu ocazia preluãrii postului de profesor de filosofie la Universitatea
Regalã ºi Imperialã din Viena pe dat de 22 aprilie 1874, intitulatã „Despre motivele
descurajãrii în filosofie“, Brentano susþinea teza cã „ºi în ceea ce priveºte chestiunile
filosofice experienþa este cel mai bun profesor“ ºi nici nu mai poate fi vorba „de a
propune printr-o singurã miºcare genialã o întreagã viziune asupra lumii, una încã ºi mai
desãvârºitã decât altele“ (pp. 189-190), din moment ce „Cu nevoile ºtiinþifice se îmbinã
concomitent cele practice“ (p. 198).

Urmeazã aserþiuni care dovedesc nu numai coerenþa proiectului brentanian de elabo-
rare a filosofiei ca ºtiinþã, nu numai actualitatea ºi necesitatea unei astfel de cãrþi cum
este substanþiala antologie alcãtuitã de Ion Tãnãsescu pentru comunitatea specialiºtilor,
cercetãtorilor, profesorilor, studenþilor, dar pe duratã lungã ºi pentru comunitate în sens
larg: „Probleme sociale ies în zilele noastre în prim plan mai mult ca oricând. Nevoia
unei soluþii satisfãcãtoare se dovedeºte a fi mai urgentã ca orice îmbunãtãþire a sistemului
sanitar, a agriculturii sau a sistemului de trafic. Însã, în mod evident, fenomenele sociale
fac parte din clasa fenomenelor psihice ºi, astfel, nicio altã forþã ordonatoare nu poate fi
chematã în ajutor, în afarã de cunoaºterea legilor psihice, deci de cunoaºterea filosoficã.
Inclusiv aceastã situaþie a determinat în zilele noastre mai mulþi gânditori care urmãresc
binele omenirii sã se ocupe cu seriozitate ºi cu grijã de cercetãrile psihologice“ (p. 198).

Lorena Stuparu
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Ashoka Mody
EuroTragedy. A Drama in Nine Acts, Oxford University Press, 2018, 674 pp.

La editura Oxford University Press a apãrut în anul 2018 o lucrare de mari dimen-
siuni, semnatã de Ashoka Mody (economist, fost director adjunct la Departamentul de
Cercetare ºi Studii Europene al FMI, colaborator la Banca Mondialã, profesor de Politici
Economice Internaþionale la Woodrow Wilson School, Princeton University), cu titlul
sugestiv Euro Tragedy. A Drama in Nine Acts. Aceastã carte redã, urmând o structurã de
nouã capitole anunþatã încã din titlu, întreaga odisee a concepþiei (discutabile), a naºterii
(premature) ºi a funcþionãrii (aproximative) a monedei unice a Uniunii Europene, euro.
Acest construct monetar vest-european a stârnit de la bun început reticenþe, critici, temeri,
dificultãþi ºi mai ales a pus în luminã o Europã unitã… în straturi diferite, ºi mai ales me-
canismele întortocheate ale standardelor duble sau ocolite în varii situaþii ale statelor
implicate.

Pentru acest autor, euro ºi spaþiul euro nu reprezintã o poveste coerentã ºi de succes.
Cartea îºi propune sã citeascã în aceastã cheie criticã ºi chiar pesimistã procesul care a
dus la crearea monedei euro, punând în mod constant accent pe reliefarea alternativei
practic de nedepãºit dintre retorica politicã (politicului) – stufoasã, vagã, promiþãtoare,
inexplicabil mobilizatoare în direcþia euro – ºi discursul de tip academic, reticent faþã
de virtuþile vindecãtoare de economii ºi generatoare de uniuni (unitãþi) politice pe care
le-ar avea euro ºi spaþiul euro.

Euro existã însã deja de douã decenii. Discursul politic, cu neajunsurile ºi neclari-
tãþile lui, a prevalat. Aceastã monedã circulã în prezent în 19 din cele 27 de state ale
Uniunii pentru care moneda naþionalã, tradiþionalã, a devenit istorie, odatã cu o felie con-
sistentã din suveranitatea naþionalã. Cu alte cuvinte, bulgãrele de zãpadã al euro este deja
pus în miºcare, iar în rostogolirea lui adunã straturi succesive de consecinþe. Promisiunea
unui trai mai bun, a creºterii economice ºi a rezolvãrii problemei ºomajului în statele
euro nu a cãpãtat contur, confirmând teoremele, axiomele, analizele ºi predicþiile unor fai-
moºi economiºti. Statele din afara spaþiului euro, deºi fac parte din uniunea economicã
ºi monetarã, rãmân captive pe o centurã exterioarã a UE, prinse între retorica oficialã
care le-ar împinge cãtre un spaþiu pentru care nu se calificã ºi doza de realism propriu
care le-ar face poate sã se întrebe dacã ar face faþã unei astfel de aderãri ºi dacã aceasta
ar fi pânã la urmã cu adevãrat dezirabilã. Pe de altã parte, ºi în aceste state semi-outsider
euro circulã în paralel cu moneda proprie în diferite instanþe economico-financiare, de la
cele strict particulare care regleazã tranzacþii mari între indivizi, precum cele imobiliare,
pânã la pachetele salariale, de creditare bancarã ºi ajungând la nivelul înalt al fondurilor
europene revãrsate în euro cãtre toate statele membre. Euro a devenit parte integrantã din
viaþa tuturor membrilor uniunii, indiferent de statutul þãrilor respective în configuraþia
spaþiului euro.

Conform autorului, aceastã monedã reflectã, am spune, defecte congenitale ale con-
structului european. Statele fondatoare nu au fost, nici ele, omogene; comunitatea euro-
peanã a devenit un deziderat realizabil ºi un succes în primii ani de dupã rãzboiul mon-
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dial, dar integrarea a devenit ezitantã deja în anii ’60. Duetul (ºi duelul) permanent dintre
Franþa ºi Germania a scos în relief nu numai aºa-numitul motor al integrãrii, ci mai ales
dedesubturile de interese proprii din perspectiva cãrora integrarea cãpãta înþelesuri
distincte. Redresarea germanã, mai cu seamã odatã ce integrarea Germaniei în politica
internaþionalã s-a realizat, a avut loc ºi pus în umbrã ambiþiile Franþei de a fi lider euro-
pean. Instituþiile europene au devenit concurente pentru suveranitãþile naþionale, cãpã-
tând o autonomie în raport cu statele membre ºi aceasta chiar în ciuda faptului, de altfel
real, cã statele, mai ales cele puternice, le pot influenþa/controla în sensul dorit. Parla-
mentul European ºi-a construit cu greu o legitimitate democraticã. Uniunea politicã este
încã în cãutare: ea nu s-a desprins din aranjamentele economice sau monetare, rãmânând
la stadiul unui deziderat confuz, cu atât mai confuz cu cât componenþa uniunii s-a mãrit
ºi odatã cu aceasta s-a ºi diversificat într-un mod aproape de dezechilibru. Statele central
ºi est europene, recuperate din sfera de altãdatã a blocului comunist, nu au adus coerenþã
uniunii decât din punctul de vedere al unei retorici axate pe valori occidentale precum
democraþia, economia de piaþã, liberalismul.

Din aceastã perspectivã, autorul vorbeºte despre euro în termenii unei crize pe care
am aºeza-o între crizele de fond ale Uniunii, alãturi, spre exemplu, de criza de legiti-
mitate democraticã, tensiunea naþional-european sau tensiunea extindere-aprofundare.
Peste acest schelet slãbit în unele din articulaþiile sale, vin, desigur, purtate de unda glo-
balã, ºi alte crize – economice, ecologice, financiare, teroriste, ºi mai noi, sanitar-medi-
cale, eclozate în varii orizonturi ale lumii, dar revãrsate din plin ºi asupra Uniunii.
Lucrarea la care facem referire se opreºte înaintea celei mai recente crize cu care ne con-
fruntãm, cea a pandemiei, dar acest lucru nu ne împiedicã sã reflectãm la destinul euro
ºi din perspectiva acestei noi conjuncturi.

Volumul se deschide cu o secþiune introductivã, în care regãsim Nota de mulþumire
cãtre persoane ºi instituþii din anturajul autorului, dar ºi cu o Introducere propriu-zisã, în
care este explicatã motivaþia ºi structura cãrþii. Pe urmele monedei euro de azi, autorul
merge înapoi în timp la anul 1969, atunci când liderii europeni – Europa celor ºase – au
decis asupra creãrii unei monede unice. Iniþiativa prezentatã la summit-ul de la Haga din
decembrie 1969 a aparþinut preºedintelui francez Georges Pompidou. Un „salt în necu-
noscut“ (p.2) argumentat la vremea respectivã prin consecinþele pozitive ale unei astfel
de monede: reducerea costurilor de schimb valutar pentru sectorul de afaceri ºi pentru
turiºti; mai mare libertate ºi uºurinþã pentru comerþ ºi circulaþia persoanelor; crearea unei
bãnci centrale europene care ar uniformiza politica monetarã. Acestei suite de argumente
tehnice, liderii vremii i-au adãugat ºi lozinca incertã a uniunii politice, ce urma a se clãdi
pe virtuþile unificatoare ale monedei unice. Se poate observa uºor cã ºi fondarea primei
comunitãþi europene a avut la bazã argumente tehnice asemãnãtoare – bunãstare, circu-
laþia liberã a mãrfurilor, reguli uniforme –, dar ºi acelaºi tip de viziune politicã – Statele
Unite ale Europei. Un simplu calcul ne aratã cã pânã în ianuarie 1999, când a intrat în
circulaþie moneda euro, a fost nevoie de 30 de ani pentru realizarea proiectului.

Este vorba de o viziune a factorilor de decizie, cu care autorul nu este de acord, pe
care o numeºte apoi pe parcursul cãrþii ideologie, ºi pe care o contrazice fãcând apel la
celebrul economist Milton Friedman. Deja în 1968, acesta avertizase asupra rolului ºi
limitelor politicii monetare: principala sa funcþie este de a minimiza dislocarea macroeco-
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nomicã (a þine sub control o situaþie de boom economic exagerat ºi a reduce perioada de
recesiune pe care o economie o poate traversa), ºi nu de a veni în sprijinul creºterii eco-
nomice pe termen lung, pe care, din contrã, o poate afecta dacã este greºit aplicatã. Sub
aspect strict tehnic, moneda unicã presupune atingerea unor criterii ºi condiþionalitãþi de
cãtre toate statele implicate, fapt neverosimil, aºa cum a demonstrat experienþa concretã.
Cu alte cuvinte „…moneda unicã nu poate aduce prosperitate economicã“ pe termen
lung, confirmã ºi autorul (p. 2), ºi nici nu conduce cãtre o uniune calitativ superioarã
între statele membre, acea uniune politicã, obiect politic neidentificat nici la mai mult de
ºapte decenii de la prima comunitate. În schimb, poate accentua discrepanþele iniþiale ºi
poate genera noi dificultãþi în statele mai bine poziþionate.

Ce înseamnã uniune politicã, aplicând conceptul la argumentul privind oportunitatea
monedei unice în spaþiul comunitar (vest)european? Autorul pune în relief, tot în intro-
ducere, faptul cã Statele Unite ale Americii se comportã cu adevãrat ca uniune politicã,
deoarece atunci când este vorba inclusiv de politica monetarã ºi moneda unicã a fede-
raþiei, chestiuni precum decalajul de dezvoltare între statele federate sau diferitele crize
economice ºi deficite bugetare prin care acestea ar putea trece, în mod diferit, sunt re-
glate prin mãsuri de ajutorare/sprijin de la nivel federal, dinspre statele mai puþin afectate.
În comunitatea/uniunea statelor europene, aratã autorul, în schimb, un astfel de meca-
nism de sprijin a generat de la bun început reticenþa în primul rând a Germaniei. Acest
stat cu economia cea mai puternicã a uniunii s-a pus de la bun început în gardã, averti-
zând cã nu va fi de acord sã preia consecinþele indisciplinei bugetare din unele state
membre, Italia, Spania sau Grecia. Cu alte cuvinte, uniunea politicã lipseºte, ºi odatã cu
ea ºi legitimitatea de a pretinde, de la nivelul UE, ca un stat sã preia ºi sã repare crizele
economico-financiare ale altor state, cu economii mai slabe.

Acest cerc vicios aduce pe tapet o întrebare recurentã: uniune economicã ºi apoi uni-
une politicã, sau invers?

Cu aceste provocãri teoretice ºi faptice în minte, autorul trece, în capitolele cãrþii, la
explorarea procesului care a dus la apariþia acestui construct unic ºi inedit, moneda euro.
Fiecare capitol ilustreazã ideea centralã prezentatã în introducere prin detalii ºi dezvãluiri
uneori neaºteptate ºi inexplicabile din conduita liderilor europeni care au îndreptat con-
structul european în direcþia euro. Încã o datã, Uniunea Europeanã apare, într-o altã
dimensiune cheie a sa, ca rezultat al voinþei politice a unui cerc restrâns de decidenþi. Ca
o ironie, rigorile bugetare care au fost înscrise în acte constitutive ale euro precum Pactul
de Stabilitate ºi de Creºtere, precum ºi ceruta independenþã a Bãncii Centrale Europene
au ajuns sã apese asupra creºterii economice a statelor membre. Inclusiv Germania, care
a impus criteriul disciplinei bugetare pentru a se feri de plauzibila posturã de salvator al
þãrilor cu dezechilibre bugetare ºi datorii, a cãzut în plasa propriilor precauþii. Politica
monetarã a Uniunii a devenit un fel de pat al lui Procust, pentru unii prea mare, pentru
alþii prea mic, dar chinuitor pentru toþi.

Cele nouã etape ale procesului euro sunt expuse în capitolele principale ale cãrþii:
Three Leaps in the Dark, 1950-1982 (Trei salturi în necunoscut, 1950-1982); Kohl’s
Euro, 1982-1998 (Kohl ºi moneda sa euro, 1982-1998); Schröder Asserts the German
National Interest, 1999-2003 (Schröder aserteazã interesul naþional german); Irrational
Exuberance, 2004-2007 (Exuberanþa iraþionalã, 2004-2007); After the Bust, the Denial,
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2007-2009 (Dupã avânt, negare, 2007-2009); Delays and Half Measures: Greece
and Ireland, 2010 (Întârzieri ºi jumãtãþi de mãsurã: Grecia ºi Irlanda, 2010); Policy
Wounds Leave Behind Scar Tissue, 2011-2013 (Rãnile politice lasã în urmã cicatrici,
2011-2013); The ECB Hesitates, the Italian Fault Line Deepens, 2014-2017 (BCE ezitã,
defecþiunea italianã se adânceºte, 2014-2017); The Final Act: A Declining and Divided
Europe (Actul final, o Europã divizatã ºi în declin). Nu intrãm în detaliile fiecãrui capitol,
mulþumindu-ne la a rãmâne la nivelul sugestiv ce reiese din titlurile capitolelor, care
decupeazã astfel, schematic, etape cronologice ºi tematice.

Citând din vorbele autorului, Europa a ajuns, se pare, într-un alt punct decât cel dorit.
Autorul propune, în Scenarios, vizavi de aceastã constatare, douã scenarii pentru viitor.
Cel dintâi continuã direcþia de pânã acum, oscilând între optimism ºi pesimism, între
reuºite ºi crize, menite a testa viziunea originarã. Istoria, însã, contestã aceastã matrice:
Europa este în declin economic ºi politic, un declin ce se insinueazã în porþii mici dar
zilnice, care se cumuleazã negreºit. Divergenþa economicã, lipsa de consistenþã a slo-
ganului „unitate în diversitate“, integrarea cu orice preþ cauzeazã probleme incredibile,
iar euro, departe de a fi soluþia, se luptã sã supravieþuiascã (p. 458). Cu siguranþã însã,
am spune, a renunþa la viziunea originarã este însã un demers dificil, mai ales dupã decenii
în care un anumit discurs s-a înrãdãcinat.

Al doilea scenariu presupune exact ieºirea din acest discurs, pentru care pledeazã
autorul. O recuperare a adevãrului cã mai multã Europã nu aduce rezolvarea de probleme
sociale ºi economice; cã instituþiile europene, care au depus atât efort pentru a deveni
autonome, pentru a avea propria autoritate în raport cu statele membre, au parcurs în fapt
un traseu involutiv, la capãtul cãruia câºtigul este mic. În schimb, statele-naþiune cer mai
multã suveranitate (înapoi), Europa reapare fragmentatã, dar aceste simptome indicã pre-
zenþa unei surse de energie creatoare (p. 458). Autorul pune accent pe sarcina domesticã
a fiecãrui stat de a consolida sistemele educaþionale, în contextul tehnologic actual, astfel
încât pe termen lung sã existe baza pentru reducerea inegalitãþilor sociale ºi pentru creº-
terea economicã. Guvernanþa coordonatã, matricea actualã a UE, afirmã autorul, nu aduce
cu sine regenerarea ºi identitatea Europei.

În Epilog, autorul pledeazã pentru un nou europenism, care nu este cel al unei mo-
nede unice, ci unul fondat pe principiile unei noi République des Lettres.

Amintim cã finalul cãrþii prezintã principalele personaje, politice ºi nu numai, care
au avut un cuvânt de spus în „drama euro“, aºa cum o numeºte autorul: KonradAdenauer
(1876-1967); José Manuel Barroso (1956- ); Olivier Blanchard (1948- ); Willy Brandt
(1913-1992); Jacques Chirac (1932); Jacques Delors (1925- ); Mario Draghi (1947- );
Wim Duisenberg (1935-2005); Charles de Gaulle (1890-1970); Timothy Geithner
(1961- ); Valéry Giscard d’Estaing (1926- ); Jean- Claude Juncker (1954- ); Helmut Kohl
(1930-2017); Christine Lagarde (1956- ); Emmanuel Macron (1977- ); Robert Marjolin
(1911-1986); Angela Merkel (1954- ); François Mitterrand (1916-1996); Jean Monnet
(1888-1979); Mario Monti (1943- ); Lucas Papademos (1947- ); George Papandreou
(1952- ); Georges Pompidou (1911-1 974); Romano Prodi (1939- ); Matteo Renzi (1975-);
Nicolas Sarkozy (1955- ); Wolfgang Schäuble (1942- ); Helmut Schmidt (1918-2015);
Gerhard Schröder (1944- ); Robert Schuman (1886-1963); Dominique Strauss-Kahn
(1947- ); Margaret Thatcher (1925- 2013); Jean-Claude Trichet (1942- ); Alexis Tsipras
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(1974- ); Jens Weidmann (1968- ); Pierre Werner (1913-2002). De asemenea, este pre-
zentatã o listã cu repere cronologice din istoria construcþiei europene ºi a monedei unice.
Aceste instrumente sintetice sunt utile pentru înþelegerea ºi fixarea coordonatelor de
context dar ºi de ansamblu ale procesului euro.

Menþionãm cã subiectul cãrþii este dezbãtut, analizat, prin plasarea întregii problema-
tici atât în contextul altor procese specifice construcþiei europene, precum extinderea,
aprofundarea, legitimarea Parlamentului European, retragerea britanicã, dar ºi pe fundalul
amplu al evoluþiilor politice, geopolitice, economice, financiare globale.

Ruxandra Iordache
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