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Abstract. The globalization has a authoritative sense against the idea of order. Any other trying –
today we are stifled by an avalanche or tryings – is inevitably distorted. The content of the globalization
is covered by the phenomenology and significance of the main ordinating principle. Globalization has to
be undestood starting from the ordinating principle to prevent its perception as an academic denomination of an immuable reality. What is operating as a main principle devide the world evolution in the preglobalization period and globalization. Particular principle of the pre-globalization period is different
of what is determining the global period. The ordinating principle of the pre-globalization is that of
adversity and competition is that of the global period.
Key words: inter(national); pre-globalization; supra(national); post(national); globalization.

Odatã cu apariþia statului-naþiune a apãrut ºi nevoia de
reguli pentru o ordine internaþionalã. Formulele anterioare
erau centrate în jurul ideii de imperiu, cu metoda sa de
cucerire prin rãzboaie. Statele-naþiuni, fãrã sã renunþe la
fascinaþia imperialã, au încercat mai întâi varianta
internaþionalelor ideologice pânã sã ajungã la ordinea
instituþionalã specificã regimului internaþional de dupã al
doilea rãzboi mondial.
Regula s-a bazat pe funcþionalizarea suveranitãþii
într-o lume interdependentã. S-a instituit supravegherea
respectãrii regulii preeminente. Suveranitatea s-a salvat
însã teoretic, dar a eºuat pragmatic. Capacitatea de
gestionare a resurselor consolidãrii suveranitãþii în manierã
multilateralã s-a dovedit o iluzie a diplomaþiei. Ordinea
internaþionalã a devenit teren de disputã între cei care
ºi-au atras instrumentele puterii. Ordinea internaþionalã de
dupã prima parte a secolului trecut a început în manierã
multilateralã de gestionare ºi a sfârºit prin a fi unilateral
determinatã. Astãzi ordinea este de tip hegemonic.

Hegemonizarea interdependenþelor
Ordinea internaþionalã hegemonicã este un capãt de
linie: al liniei de evoluþie generate de un principiu
ordonator, cel al adversitãþii. Situaþia pare diferitã, cu
singura precizare cã diferenþa nu este specificã. Ordinea
hegemonicã nu este diferitã de ordinea imperialã; a ajuns
în etapa sa internaþionalã, cu tendinþa de a se testa regula
puterii supranaþionale. Adicã a unei singure supraputeri
naþionale. Inclusiv în ceea ce priveºte uniformizarea.
Ordinea hegemonicã este nouã prin amploare, dar nu
este principial diferitã de formulele anterioare de ordonare
a lumii. Ceea ce declarãm a fi diferit nu este în fond esenþial,
ci formal. Internaþionalul a ajuns sã fie o ordine în care
jocurile sunt fãcute de o putere supranaþionalã, creându-se
senzaþia cã ºi ordinea a devenit supranaþionalã. Fondul
este înlocuit de formã.
Nu altã logicã explicã suprapunerile se sensuri cumva
cu adevãrat vinovate (Dinu, 2006). Ordinea internaþionalã
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gestionatã de o putere supranaþionalã este numitã
globalizare, deºi ea este pur ºi simplu americanizare.
Adicã, ordinea internaþionalã centratã pe interesele
naþionale ale supraputerii care sunt astãzi SUA.
Actualul regim internaþional nu funcþioneazã pe alte
principii decât cele instituþionalizate la Bretton Woods.
Dacã este sã vorbim de diferenþã, aceasta ar consta în
reluarea reflexelor imperiale. Atenuarea diferenþelor
naþionale se face însã acum prin strãlucire supranaþionalã,
cu tendinþe de forþã supranaþionalã.
Ordinea imperialã era eminamente instinctualã,
ordinea internaþionalã a unei puteri supranaþionale este
raþionalã. În fapt, s-a ajuns sã se raþionalizeze principiul
ordonator. Adversitatea nu a dispãrut, ci doar ºi-a
sublimat dimensiunea naturalã. Dictarea a devenit
copiere ºi impunerea s-a transformat în modã; în moda
corectitudinii politice. Oamenii nu îºi definesc libertatea
dupã orizontul lor de aºteptare, ci sunt liberi sã respecte
etaloanele nelimitate ale modelului unic. Principiul
ordonator nefiind altul, realitatea îºi schimbã doar forma,
nu ºi conþinuturile.
Experienþa omenirii închide astfel un ciclu, deºi nu
este sigur când se va întâmpla. Adversitatea sublimatã
rãmâne totuºi adversitate. Ea deschide o etapã nouã, cea
a puterii supranaþionale, fãrã sã schimbe principiul
ordonator al adversitãþii. Adicã ºi în faza supranaþionalã
ne aflãm tot în preglobalizare.

Dialecticã perversã
Ordinea globalã bazatã pe supranaþionalul hegemonic
este de fapt ordinea internaþionalã în faza sa ultimã.
Translaþia de sens a supranaþionalului înspre preeminenþa
diferenþei sale specifice este falsã. Supranaþionalul hegemonic este internaþionalul subordonat intereselor unui
singur stat-naþiune. Saltul de la particula inter la particula
supra þine de arta magiei; ea face aparenþele sã fie evidente
ca esenþã. Supranaþionalul american, fie el ºi acceptat
universal, are la bazã determinarea adversitãþii. Cã în
ultimul deceniu adversitatea ca partiturã americanã se
difuzeazã liber nu este decât o simplã confirmare a
continuitãþii de esenþã în ordinea preglobalã. A suprapune
sensul globalizãrii pe supranaþionalul hegemonic
înseamnã a accepta funcþionarea principiului adversitãþii
ºi dincolo de limitele lui fireºti.
Nu încape îndoialã cã supranaþionalul hegemonic este
un interval, cu multiple variabile perverse ºi necunoscute
tentante, în evoluþia formei de ordine internaþionalã în
care au eºuat strategiile de gestionare a interdependenþelor
pe care s-a clãdit sistemul statelor lumii. Este eºecul unei
performanþe absolute a practicii suveranitãþii statului
naþional: instituþiile Bretton Woods. Adicã a sistemului
în care pentru conservarea unei valori individuale, cum
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este suveranitatea, se acþioneazã dupã îndemnul „sã se
salveze cine ºi ce poate”.
Bretton Woods a pornit de la ideea, generoasã pentru
timpul acela, de a se miza pe o cauzã comunã, cea a
interdependenþelor ce solicitã cooperare, dar printr-o
concurenþã a rezultatelor individuale în consolidarea
suveranitãþii. Unii, tot mai mulþi cu timpul, adicã mai
puþin unul pânã la urmã, au pierdut ritmul. Suveranitatea
lor a generat, încet dar sigur, dependenþã de alte
suveranitãþi, apoi chiar de o suveranitate hegemonicã.
Nimic contrariant în aceastã evoluþie. Substratul
constituit de principiul ordonator a generat o continuitate
de esenþã, chiar dacã uneori cu formule declarate noi,
cum au fost cele numite supranaþionale, fondate la Bretton
Woods. Dupã consumarea energiilor procooperare
multilateralã, aceste instituþii s-au blocat în disputele
pentru controlul funcþiilor lor (Stiglitz, 2005).
Sigur, astfel de instituþii au fost prea repede ºi cumva
neadecvat declarate drept vectori ai guvernãrii
internaþionale, cu nuanþãri nominative uneori mondiale
sau globale. Ele, mai degrabã, au fost expresia satisfacþiei
de a fi gãsit, dupã ororile rãzboaielor mondiale, o soluþie
pentru consumarea energiilor negative, un fel de structuri
pentru terapia comunã a elitelor internaþionale. Cauzele
comune însã au fost din ce în ce mai mult abandonate
proiectelor de tranºare a controlului suveranitãþilor, mai
întâi din perspectivã economicã, mai apoi, militarã ºi
politicã. Din exponente ale cooperãrii multiple,
instituþiile Bretton Woods au devenit mecanisme de
transmisie a intereselor celui mai puternic membru
fondator. Ambiþionarea unora de a menþine statutul
primar a însemnat, ca în cazul ONU, abandonarea lui
financiarã.

Logica naturalã a confiscãrii
Guvernanþa internaþionalã nãscutã la Bretton Woods a
eºuat în spectrul guvernanþei supranaþionale inventate de
SUA, în calitate de unicã putere a lumii, adicã de
superputere. Regimul internaþional care-ºi inventase în
cooperarea multiplã supapa de refulare a adversitãþii a fost
înlocuit cu regimul internaþional guvernat supranaþional
de o superputere. Din pãcate, soluþia nu depãºeºte adversitatea, ci doar îi dã un alt sens: devine antisuperputere.
Pentru prima datã în istorie principiul ordonator al
lumii dezvoltã o fenomenologie a adversitãþii
unidirecþionale. Chiar ºi unde toleranþa pãrea cã dã tonul
deciziilor ºi atitudinilor publice, în Europa, adversitatea
se contureazã tot mai mult ca o tendinþã antisuperputere
(Roger, 2002). ªi asta cu atât mai mult cu cât superputerea
multiplicã dovezile cã-ºi ia rolul în serios de generator
de adversitate, practicând în regimul ºi în relaþiile
internaþionale unilateralismul absolut.

Epuizarea naþionalului
Supranaþionalul nu este o mântuire. Transferul,
bunãoarã, a neputinþelor naþionale asupra supranaþionalului aproape cã nu poate fi evitat. ªi asta chiar în
pandant cu transferul, deja evident, al exceselor de putere.

Supranaþionalul, ca ºi supranaturalul, sunt spaþii ale
deversãrii nevrozelor, iluziilor, ambiþiilor, riscurilor.
Înainte de a fi real, supranaþionalul a fost, ca ºi
supranaturalul, imaginativ. Întotdeauna, spaþiile bântuite
de închipuiri, de fantome, nu pot fi locuite.
Supranaþionalul ar reprezenta o simplificare prin
abstractizare a problemelor complicate pe care le are
omenirea. Supranaþionalul riscã sã fie nisipul în care îºi
vârã capul struþul doritor sã nu-l ajungã pericolul.
Mai grav, supranaþionalul ar putea fi un
supranatural raþionalizat sau cel puþin accesibil. Din
pãcate, expresia „supranaþional” din nou, la fel ca
„supranaturalul”, invitã la evadare din condiþionalitãþile ºi dependenþele specifice vieþii. Ceea ce nu
s-a reuºit sã se rezolve dintotdeauna în manierã
naþionalã ºi internaþionalã s-ar transfera spre
nerezolvare veºnicã supranaþionalului.
Existã o singurã variantã în care ceea ce ar trebui sã
fie supranaþionalul ca formulã a guvernanþei globale ar
reuºi: sã se iasã din logica adversitãþii. Cine? Aici nu este
simplu de convenit. Rãspunsul la întrebarea cine sã iasã
din logica adversitãþii este chinuitor, nu doar pentru cã
este complicat. El se referã la regulã, nu la excepþie.
Trimite la constituþie, nu la stare, la logicã, nu la practicã.
Rãspunsul þine de o altã realitate care sã o înlocuiascã pe
cea bazatã pe adversitate.
Rãspunsul este o nouã sintezã care o transformã
într-un episod pe cea în care ne aflãm acum. Rãspunsul
înseamnã detaliile unei alte modernitãþi, dupã ce
modernitatea nãscutã din revoluþiile industriale ºi
naþionale ºi-a diminuat forþa de iradiere, chiar ºi-a epuizat
posibilitãþile de combinare a factorilor specifici de
dezvoltare. Este vorba de o civilizaþie dincolo de industrialism ºi etatism, de valori care sã configureze lumea nu
pe direcþia inter, epuizatã, nici pe direcþia supra, eºuatã.
Lumea care sã dea rãspunsul la întrebarea de mai sus este
una care trebuie sã iasã din logica naþionalului, chiar
dacã prin asta înþelege deocamdatã o crizã identitarã de
tip apocaliptic. Dacã nu încearcã acest exerciþiu, poate
întâi mental, apoi pragmatic, nu va scãpa de chingile
adversitãþii, perfecþionatã de instrumentarul fabricat de
suveranitate pentru regimul internaþional.
Practic, ieºirea din logica naþionalului, cu
extensiile sale supra ºi infra, sugereazã intrarea
într-un adevãrat regim al lumii ca întreg. Evoluþiile
postnaþionale, chiar dacã vor fi trãite ca tragedii ale
morþii unor valori precum suveranitate, independenþã
etc., sunt singurele menite sã ducã la societatea
globalã. ªi asta pentru cã adversitatea îºi pierde
sensul, nevoia de afirmare ºi confirmare identitarã
fiind satisfãcutã de competiþie.
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Mediile academice încearcã sã neutralizeze
perceperea situaþiei translatând analizele adversitãþii în
contextul dezbaterilor despre globalizare. Manevra a
avut însã alt efect decât cel scontat, inducând ideea cã
regimul internaþional se aflã într-o perioadã de tranziþie –
cu inevitabilul ghem de crize – spre un regim global, ce
ar putea fi luat drept un progres sau cel puþin o variantã
îmbunãtãþitã a unei situaþii limitã în care se aflã
omenirea.
Bibliografia globalizãrii a întreþinut cu îndestulare
iluzia de altceva, cumva radical diferit, oricum acreditat
cu capacitatea de a depãºi criza, în materie de regim ºi
relaþii internaþionale. Numai cã, în acest caz, este vorba
de o suprapunere forþatã a douã idei ce se referã la douã
constituþii într-adevãr diferite ale interdependenþelor în
lume ca sistem. Confiscarea supranaþionalului, ca stare
specificã de guvernanþã globalã, de cãtre un stat în
calitatea lui de superputere, nu schimbã logica ºi
fenomenologia principiului ordonator al adversitãþii. Cel
mult se asigurã principiului adversitãþii noi sfere de
împlinire, din ce în ce mai rafinate, mai periculoase ºi
mai greu de prevenit sau controlat. Orice s-ar spune,
terorismul este un produs al noilor resurse de adversitate
generate de superputerea ce-ºi impune de manierã
supranaþionalã interesele strictamente naþionale.
Deturnarea în sens naþional a supranaþionalului
dezvoltã algoritmii imperiului, a cãrui vocaþie nu s-a
dovedit nicidecum romanticã, chiar dacã eroismul rãmâne
încã o valoare care înfierbântã imaginaþia ºi motiveazã
gesturi publice.
Supranaþionalului trebuie pânã la urmã sã i se accepte
sensul intrinsec, în acord însã ºi cu evoluþiile regimului
internaþional spre formule în care decizia sã aibã ritualuri
care sã nu excludã pe cineva. Altfel se stimuleazã la infinit
adversitatea.
În logica supranaþionalului confiscat naþional se produce inevitabil ºi marea adversitate. Contrapunerea în
sine a intereselor girate de suveranitate este producãtoare
de adversitate. Ieºirea din cercul vicios al adversitãþii se
face într-adevãr pe calea supranaþionalului, ca formulã a
punerii în comun de cãtre statele-naþiuni a protocolului
de funcþionare a mecanismelor guvernanþei globale. Este
un traseu al nonexcluderii, chiar dacã episodic ar putea
sã aibã ºi borne ale non-combat-ului.
Propensiunea puterii trebuie sã iasã din logica
adversitãþii ºi sã intre în logica umanã a competiþiei.

Economie teoreticã ºi aplicatã

Caseta

Dilema permisivã
Desigur, se pune întrebarea de ce este nevoie sã
ajungem la o societate globalã. Aceastã întrebare ia
adeseori forme agresive, în stradã. Cumva ciudat, fãrã
sã avem viziunea despre ce este vorba, suntem martorii
unei contestaþii subtil mediatizate ca sã poatã fi trecutã
cu vederea. E ca ºi când urmeazã sã se producã un
eveniment, chiar o nuntã, la care oaspeþii, conduºi de
cuscri ºi naºi, demonstreazã împotriva perechii mirilor.
Adicã este un fapt ºi ridicol, ºi absurd. Cei care ar trebui
sã se bucure de nuntã aleg sã zãdãrniceascã fericirea
tânãrului cuplu. În loc sã guste din bucate, aruncã cu
ele în capul mirilor. Bacºiºul orchestrei este destinat sã
schimbe nuneasca în marº funerar.
Într-o atmosferã astfel viciatã se nasc proiecte vicioase.
Ce vor nuntaºii? Sã nu aibã loc nunta pentru care s-au
pregãtit? Motivaþia nu o putem afla în manierã raþionalã.

Sã protesteze împotriva societãþii globale pentru cã se
numeºte aºa? Se poate, având în vedere comportamentul
invitaþilor la nuntã. Pentru cã se schimbã viaþa unor
oameni? ªi asta este de reþinut dacã ne uitãm la voalul
miresei care pluteºte în sosul chiftelelor.
ªi totuºi, existã ceva care nu ne lasã complet nãuci.
Este faptul cã globalizarea a venit prea repede peste
o realitate ce-ºi aranjase altcumva aliniamentele, iar
principiul acesteia este încã funcþional. El este cel
care a stricat nunta. În fapt, nu este cazul sã aparã o
altã generaþie care sã cearã succesiunea. Adversitatea
este soluþia.
Cu ce vine globalizarea? Cu pretenþia de a schimba
principiul care a spart nunta. Ea nu doar cã trebuie sã
aibã loc, ci chiar trebuie sã punã bazele unei competiþii,
pentru ca nunþile sã fie tot mai multe ºi toate sã reuºeascã.

Nota bene: Analizele lui Noam Chomsky (cel mai influent intelectual al lumii) despre rolul SUA (desigur, al actualei administraþii)
în lumea de azi ºi ale lui Jürgen Habermas (cel mai notoriu filosof al momentului) despre misiunea Europei (desigur, a elitelor
comunitare) mi-au sugerat aceastã casetã. Caseta se numeºte, de fapt, „Lema Chomsky - Habermas” (vezi: www. chomsky.info ºi
www. habermasonline.org)

Confirmarea schimbãrii
Ieºirea din logica primei modernitãþi nu poate fi una
instantanee, ba chiar ea dureazã de câteva decenii ºi încã
nu putem fi siguri cã ºi-a epuizat evoluþiile. Astãzi
cunoaºtem varianta deviantã a supranaþionalului gestionat
în interesul naþional al unei superputeri. Starea aceasta,
fãrã sã fie globalizare, are extensie globalã. Intrarea într-o
nouã modernitate nu va fi un fapt care se produce brusc.
Este vorba de naºterea ºi internalizarea valorilor specifice
ºi apoi de structurarea guvernanþei globale. Ar putea sã fie
în calcul perioade mai lungi decât aºteptãrile generaþionale
actuale.
Cert este cã prin supranaþionalul hegemonic nu am
depãºit internaþionalul adversativ. Principiul adversitãþii
face regulile regimului ºi relaþiilor internaþionale. Suntem
în declinul primei modernitãþi care cautã surogate
matriceale pentru noua modernitate, practic pentru a
zãdãrnici insinuarea ei. Adevãratul conflict între civilizaþii
nu este cumva marcat religios (Huntington, 1998), ci este
un conflict între valorile primei modernitãþi ºi valorile celei
de-a doua modernitãþi (Beck, 2003), mai ales din
perspectiva regimului global.
La drept vorbind, ne aflãm într-un conflict acerb dintre
regimul supranaþional gestionat naþional de o superputere
ºi ceea ce ar trebui sã se contureze ca regimul postnaþional
al societãþii globale. Arhitectura instituþionalizatã a
postnaþionalului ar trebui sã defineascã regimul societãþii
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globale. Se mutã definitiv accentul de pe instrumente
(statele-naþiuni, bunãoarã) pe societate ca sumã de actori
(societatea civilã, comunitãþi epistemice, entitãþi
profesionale, grupãri de lobby, structuri de reprezentare,
societãþi comerciale, comunitãþi de interese, identitãþi
minoritare etc.).
Societatea globalã este eminamente postnaþionalã,
chiar dacã ea ar putea sã conþinã reconfigurãri poststatale
la nivelul guvernanþei. O perioadã statul va funcþiona
regresiv, în sensul diminuãrii rolului ºi funcþiilor lui
tradiþionale, pânã la apariþia formulelor de administrare
specifice societãþii postnaþionale.
Experimentul guvernanþei UE, prin partajarea
competenþelor pe niveluri ºi accesibilitatea la decizie a
altor componente decât cele ale statului-naþiune, pare sã
prefigureze societatea globalã de tip postnaþional.
Guvernanþa UE aproximeazã de manierã funcþionalã
aliniamentele societãþii globale. Desigur, cu multe
necunoscute în ceea ce priveºte zonele de coliziune dintre
valorile care ies din grila motivaþionalã ºi cele care instituie
reperele noii grile. UE este, din acest punct de vedere, un
spaþiu de conflict deschis dintre prima ºi cea de-a doua
modernitate. Dintre lumea concurenþei randamentale, care
exclude, ºi lumea competiþiei pentru performanþa, care se
redisputã dupã reguli inclusive. S-ar putea ca o perioadã
mai lungã sã nu se funcþionalizeze mecanismele ºi

Proba de economie
Modelul economic are influenþã enormã în evoluþii
pentru cã el deja a efectivizat tendinþele postrandamentale,
a reglementat concurenþa drept competiþie, a limitat
excluderea socialã introducând coeziunea socialã, a fãcut
ca munca sã corespundã esenþei umane transformând
creativitatea ºi cunoaºterea în resursele preeminente ale
economiei, a reconciliat natura umanã cu natura-mamã
reducând externalitãþile negative.
Desigur, aceste strãpungeri sunt în economia europeanã
ºi ele nu sunt la fel de spectaculoase precum cele din
economia americanã. Marea diferenþã care devine specificã
este cã în economia europeanã nu se mizeazã pe speculaþie,
pe excesele pieþei ca regulator, pe deversarea în exterior pe
canalul monetar a deficitelor cronice, pe consumul stimulat
prin politica de rostogolire a creditului, pe etosul
permisivitãþii succesului, pe iluzia monovalenþei tuturor
posibilitãþilor etc.
Regula în economia randamentalã este excluderea.
Concurenþa ca þintã este o formulã a adversitãþii cu
consecinþe structurale. Chiar ideea de concurenþã devine
în practica americanã o extensie a adversitãþii. Modelul
este bun dacã exclude, mai ales, oameni, ºi este rãu dacã
urmãreºte coeziune socialã.
Logica adversitãþii în formula americanã a concurenþei
are o ultimã consecinþã: randamentul este antiuman,
economia este antisocialã. Altfel este europeanã! Chiar
dacã pare caricatural, semnificaþiile nu sunt inventate
pentru a susþine ipoteza buclei deviante în care s-a ajuns ºi
în economia hrãnitã de supranaþionalul confiscat de o
superputere. Economia americanã este consecventã cu
logica superputerii ajunse sã gestioneze supranaþionalul.
Nu o poate face decât pe baza principiului adversitãþii,
translatatã în economie prin formula academicã a
concurenþei, adicã prin regula excluderii.
Economia europeanã, pentru cã încearcã sã aibã
finalitate socialã limitând excluderea, recunoaºte deschis
cã este distributivã. În economia europeanã coopereazã
inteligent ºi Friedman, ºi Keynes, spre deosebire de
economia americanã, unde la tribunã se aflã Friedman, iar
motorul economiei este alimentat de Rumsfeld dupã
manualul lui Keynes. Unde se deverseazã rezultatele? În
proiectul supranaþional, pe diviziile valorilor unei lumi a
adversitãþii. Ce efecte are proiectul? Reproduce
adversitatea, ca singurã regulã a testãrii performanþei
randamentale. Economia este scopul, societatea este cel
mult mijlocul. Ingredientul ideologic al adversitãþii în faza

în care o superputere gestioneazã supranaþional omenirea
nu poate fi decât corectitudinea politicã. Orice superputere
ajunge la desãvârºire: este suficientã sieºi!
Desigur, existã o timorare europeanã în raport cu
proiectul american. Ba chiar uneori devin evidente
încercãrile de imitare a modelului. Nu încape îndoialã cã
Europa se afla la o rãscruce: ori decade acceptând regula
adversitãþii în care jocul este fãcut de SUA, ori devine ea
însãºi, urmând calea societãþii globale. Adicã, ori îºi pierde
identitatea favorizând prelungirea preglobalizãrii
americane (sau – direct spus – americanizãrii lumii), ori
renaºte optând pentru era globalizãrii la timona cãreia se
aflã.
Proiectul american, cu alte cuvinte preglobal, este unul
al economiei ca suport material al adversitãþii, în timp ce
proiectul european, adicã global, este unul al societãþii, ca
suport spiritual al competiþiei. Este o rãsturnare de sensuri
mai mult decât conjuncturalã; este chiar schimbarea
opþiunilor pentru o altã modernitate. Din punctul acesta
de vedere americanii chiar sunt de pe Marte, iar europenii
de pe Venus (Kagan, 2003).
Dinamismul economiei americane este esenþialmente
determinat de componenþa disimulatã a economiei de rãzboi
(SIPRI, 2003). Practic, bugetul militar al Statelor Unite a
egalat deficitul bugetar federal, de peste 500 mld. $. În UE
asta este de neimaginat. Comenzile de la bugetul federal
spre sectorul superspecializat al C-D militare ºi spre
producþia propriu-zisã de apãrare accelereazã evoluþiile în
celelalte sectoare. Relansarea în industrie a programelor
militare în perioada Reagan a fãcut posibil avântul din
perioada Clinton ºi a motivat ºi altcumva decât pe baza
valorilor libertãþii ºi democraþiei campaniile din Afganistan
ºi apoi din Irak.
Randamentalismul american are nevoie de adversitate
ca sã performeze, societatea globalã europeanã are nevoie
de competiþie care sã-l reincludã pe cel învins în
competitivitate. Modelul american are un singur învingãtor,
mereu acelaºi, în timp ce modelul european admite reluarea
competiþiei pentru toþi competitorii. America iubeºte ruleta
ruseascã, iar Europa turnirul cavaleresc. Modelul american
este eminamente al preglobalizãrii, unde funcþioneazã
principiul adversitãþii. Modelul european este al
globalizãrii, unde principiul este al jocului de echipã, al
competiþiei.

Unde ajungem?
Punctul critic al evoluþiei erei adversitãþii este ecranat
de tendinþa supranaþionalã de tip hegemonic. Practic, se
amânã consecinþele printr-o decizie cinicã de genul „dupã
noi, potopul!”.
În realitate, lucrurile stau ºi mai rãu. Starea conflictualã
dintre modelul erei preglobale ºi cel al globalizãrii,
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practicile, dar s-a creat o dependenþã de aceastã cale, iar
aderenþa are forþa sã împingã lucrurile înainte. Desigur, nu
împotriva logicii naturale a competiþiei, ci împotriva
reflexelor condiþionate iraþional de adversitate.
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reprezentate politic unul de SUA, celãlalt de UE, este tot
mai dificil de temperat. Modelul adversitãþii a devenit tot
mai iritat de modelul competiþiei. Aproape cã nici nu mai
conteazã ideile în disputã. Unii chiar vorbesc de un conflict structural în interiorul Occidentului, între Vest ºi Vest.
(Glucksmann, 2003). Totuºi, conteazã faptul cã modelul
adversitãþii exclude unilateral alternativa competiþiei. De
fapt, chiar aceasta este raþiunea profundã a modelului
adversitãþii: sã excludã. Pe mãsurã ce modelul competiþiei
se înfiripã, ba chiar ar putea sã iradieze idei ºi practici,
tensiunea creºte în modelul adversitãþii.
Nu se explicã altcumva faptul cã astãzi deja se vorbeºte
de douã Occidente, unul european ºi altul american.
(Garton Ash, 2004), aflate în contrapunere ireconciliabilã.
Trebuie spus cã aspectele contradictorii ale modelelor
pe care le reprezintã SUA ºi UE deschid o zonã de conflict
necunoscutã în istorie. Nu atât pentru cã se produce acolo
unde niciodatã nu s-a mers pânã la a anula ºansele de
coaliþie, ci pentru cã se suprapune pe alte conflicte, chiar
armate, în care, într-un fel sau altul, ambele pãrþi sunt implicate. Dacã ar fi în joc doar dimensiunea economicã nu
ar fi aºa de grav, deoarece potenþialul de echilibru între

adversari este în acest domeniu o realitate. Componentele
militare ºi ideologice sunt cele care îngrijoreazã. Într-un
fel ironic, ambele pãrþi au transferat asupra celorlalte
nevrozele din timpul rãzboiului rece ºi sunt pe cale sã
identifice un nou (ºi se pare salvator) duºman care sã le
motiveze nevoia de luptã. Pentru cã autorul primei
modernitãþi este Occidentul în întregimea sa, criza
modernitãþii bazate pe industrialism ºi funcþiile
statului-naþiune se recepteazã drept crizã a Occidentului.
UE are ºi o altã necunoscutã în aceastã crizã când
acþioneazã ca Europa istoricã, dupã ce va fi reuºit sã includã
toate þãrile europene.
Dincolo de inflamarea identitãþilor însã, nu putem sã
nu remarcãm apropierea evoluþiilor de o masã criticã a
schimbãrii. Deocamdatã funcþioneazã legea pendulului,
dar ar putea sã funcþioneze ºi legea bulgãrelui de zãpadã.
Totul este de unde porneºte ºi spre ce se îndreaptã, cãci
efectele sunt previzibile: un model dispare. Care? Cel în
care omul este o rotiþã randamentalã sau cel în care omul
este resursa preeminentã? Rãspunsul oricum vine, chiar
dacã noi nu îl dãm. Opþiunea pentru UE este, în particular
pentru români, un fel de rãspuns.
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