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Atunci cînd l-am întîlnit prima oară pe Jean 
Marie Miossec mi-am dat repede seama că mă 
aflu în faţa unui geograf care îşi concepe 
profesiunea înăuntrul culturii istorice, 
administrative şi politice a timpului. De cîte ori 
am fost oaspetele Universităţii din Montpellier 
m-am convins că el fructifică optim atuurile 
unui oraş dintre cele mai agreabile ale Europei, 
situat în regiunea inefabilă a Mediteranei, dintr-
o Franţă care este un pol cultural al lumii. Ca 
rectori, am pus, împreună, bazele cooperării 
dintre Universitatea Babeş-Bolyai şi 
Universitatea Paul Valery, de care continuă să 
se bucure studenţi şi profesori.  

Atunci cînd i-am citit scrierile mi-a devenit 
şi mai clar că aveam de a face cu unul dintre 
specialiştii de prim plan ai Franţei şi ai Europei 
în amenajarea şi gestiunea teritorială. Se poate 
observa, de altfel, în lista scrierilor sale, 
înaintarea dinspre Franţa, trecînd prin tematica 
Mediteranei, la Europa, Jean Marie Miossec 
fiind unul dintre autorii renumitei cărţi 
L’Europe et ses Etats. Une geographie 
(2000), coordonată de Antoine Bally şi Armand 
Fremont. Acum el ne oferă impresionanta carte 
Rivages d’Europe. Personnalite et avenir 
d’un continent ouvert (L’Harmaltan, Paris, 
2013, 854 pagini), care se deschide cu 
mărturisirea unui triplu interes pentru ceea ce 
înseamnă Europa: un interes ca cetăţean, un 
interes ca specialist în amenajarea spaţiului şi un 
interes ca mediteranian iritat de lacunele 
politicii sudice a Uniunii Europene (p.15). Jean 
Marie Miossec pune cu sinceritate degetul pe 
rană. „Epopeea europeană – scrie el – provoacă 
o reacţie ambiguă, contradictorie, compusă din 
admiraţie şi iritare. Succesele sînt spectaculoase, 
eşecurile sînt patente” (p.15). El ne oferă o 
reflecţie amplă, solid informată şi personală (ca 

optică şi, înainte de toate, ca trăire profundă) 
asupra stării şi perspectivelor Europei unite. 
Înainte, însă, de a caracteriza concepţia sa 
asupra Europei, vreau să scot în relief cîteva 
opţiuni ale lui Jean Marie Miossec pe planul 
amenajării şi gestiunii teritoriului, căci ele sînt 
importante.  

Nu cu mulţi ani în urmă, Jean Marie 
Miossec a publicat Geohistoire de la 
regionalisation en France. L’horizon regional 
(PUF, Paris, 2008, 602 pagini), carte care 
tratează chestiunea regionalizării. Opţiunea 
majoră este aici considerarea, în pofida oricărui 
convenţionalism, a trei repere: politica, istoria şi 
geografia în ceea ce priveşte regionalizarea. Dar 
noutatea primordială a cărţii a fost - într-o 
Franţă care a probat în istorie virtuţile unui 
centru de decizie raţional şi responsabil - 
afirmarea orizontului regional şi, cu aceasta, a 
multiplelor forţe de propulsie a ţării. Mai vechi 
proiecte franceze de descentralizare – pe care 
noi, din afara Franţei le-am întîlnit citindu-i pe 
Comte şi Le Play – au fost împrospătate 
inteligent de către Jean Marie Miossec, punînd 
în joc ceea ce el numeşte „perspective 
funcţionale” (p. XVII), inspirate mărturisit şi 
din experienţa sa ca preşedinte al uneia dintre 
marile universităţi de provincie. El pleacă de la 
o premisă simplă: „Regionalizarea ocupă un loc 
central drept cadru al vieţii concetăţenilor şi 
rezidenţilor noştri din Franţa. Acest loc nu a fost 
perceput decît parţial. Bruiată printr-un val de 
măsuri şi mascată de primatul faptului naţional 
şi etatic şi de instituţia departamentală, regiunea 
nu ocupă rangul pe care îl poate atinge. În 
ultimele decenii, ilizibilitatea crescîndă a 
peisajului administrativ francez a voalat şi mai 
mult orizontul regional. Construcţia europeană, 
mondializarea, dezvoltarea înscrisă în durată, 
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evoluţia concepţiei asupra statului, decuplajul 
ecuaţiei stat naţional = stat teritorial în contextul 
crizei din tranziţia spre a doua modernitate, sînt 
printre schimbările de paradigmă care nu pot să 
nu stîrnească întrebări” (p. XVIII). Jean Marie 
Miossec a procedat la examinarea contrastelor şi 
contradicţiilor regiunii sale, Languedoc, din 
sudul Franţei, pentru a argumenta nevoia 
regionalizării. El a spus cît se poate de clar că 
regiunile nu depind atît de strict, în dezvoltarea 
lor, de premise naturale şi istorice, precum 
odinioară. „Timpurile sînt ale eficienţei intrării 
în conexiuni, ale savoir-faire – ale legăturilor ce 
trebuie consolidate între partenerii principali ai 
dezvoltării viitoare”. Acele regiuni cîştigă, 
„astăzi mai mult decît ieri, care ştiu să-şi 
organizeze activităţile în funcţie de un dat nou, 
ale cărui mize ele le-au întrevăzut şi care ştiu să 
se adapteze la regulile funcţionării” (p. XIX). 
Jean Marie Miossec vede în regionalizare o 
oportunitate de a spori potenţialul ţării proprii şi 
al Europei.  

Cartea Rivage d’Europe... este un studiu 
geopolitic al Europei actuale în intenţia de a da 
o descriere, a formula un diagnostic şi a contura 
posibilităţi de evoluţie. Acest studiu foarte întins 
se distribuie pe patru mari secţiuni, care au, 
fiecare, anvergura unor cărţi de sine stătătoare. 

Prima secţiune ne familiarizează cu „faţa 
Europei” şi ne dă tabloul unei „configuraţii 
multicelulare dinamice”, cu accente pe ceea ce a 
fost socotit mereu aparte în descrierea 
geopolitică: nucleul occidental, situaţia 
Mediteranei, Europa Centrală şi orientală, 
Europa de est, Rusia, Turcia, Maghrebul şi, 
desigur, ţările care nu sînt strict geografic în 
Europa, dar gravitează în jurul ei, din vremuri 
imemoriale, precum Libanul. Puţine cărţi de 
geografie sînt atît de informative precum 
această secţiune a voluminoasei scrieri a lui 
Jean Marie Miossec. Ea se încheie cu o 
subliniere demnă de a fi reţinută, fiindcă 
explicitează viziunea autorului: Europa trebuie 
privită nu numai sub aspectul a ceea ce este, ci 
şi „înăuntrul unui lanţ de solidarităţi şi într-o 
poziţionare strategică” (p. 354).  

A doua secţiune ne arată cum, plecînd 
continuu de la o matrice centrală, Europa s-a 
mulat în raport cu marginile ei istorice. Jean 

Marie Miossec restituie în mod izbutit panorama 
istoriei europene, începînd cu constituirea ei în 
Levant, continuînd cu creştinarea, formarea 
statelor naţionale, conflictele şi războaiele 
caracteristice, şi culminînd cu preistoria Uniunii 
Europene şi regăsirea unităţii europene. El vede 
Europa actuală ca rezultat al unei istorii 
complexe de „lovituri şi de reculuri”. Istoria 
Europei, observă Jean Marie Miossec, atestă o 
mişcare perpetuă, întreţinută de insatisfacţie faţă 
de ceea ce este şi de „contestare”(p. 496), în 
vederea unui pas nou.  

A treia secţiune se deschide emblematic cu 
citatul vestit al lui Jacques Chirac: „Europa 
trebuie să pună capăt neputinţei ei”. Aici Jean 
Marie Miossec parcurge lista deficitelor Uniunii 
Europene acumulate de a lungul istoriei ei 
scurte, dar plină de realizări. Temele socotite 
delicate ale agendei europene de astăzi – prea 
slaba integrare a Răsăritului, democraţia plină 
de carenţe la care s-a ajuns, bulversarea 
instituţională cauzată de neoliberalism, 
dificultăţile monedei unice europene, asimetria 
decizională, absenţa unei politici coerente a 
imigraţiei, competitivitatea insuficientă, lipsa 
unei politici a mărilor şi litoralului propriu – sînt 
abordate fără ezitare, informat şi energic, de un 
autor care preţuieşte francheţea şi sinceritatea 
înainte de toate. 

A patra şi ultima secţiune vede în Europa – 
ecou salutar al filosofiei lui Albert Camus – o 
„civilizaţie a refuzului şi revoltei” şi 
argumentează teza după care o asemenea 
civilizaţie este destinată să se înnoiască pe sine. 
Jean Marie Miossec aduce în faţă problema 
dificilă a naturii Europei unite: este aceasta doar 
o piaţă comună, un ansamblu doar ceva mai 
competitiv pe pieţele globalizate ale lumii de 
astăzi sau ceva mai mult? Adică o democraţie, o 
civilizaţie şi o cultură ce contribuie la 
imprimarea sensului în istoria universală? Din 
toate datele care există – Europa stă pe surse 
multiple, Europa nu este monolitică, ci 
compozită în înţelesul bun, Europa este 
cosmopolită, Europa este înrădăcinată în 
valoarea fundamentală a nonabsolutizării a ceea 
ce este dat şi a „refuzului” - autorul cărţii 
Rivages d Europe... derivă un viitor refractar la 
închidere al continentului. „Europa este – scrie 
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el – o constelaţie infinită pichetată de o miriadă 
de stele, o cale lactee întinsă pe secole. Europa 
se poiectează pe orizont, adică pe un infinit în 
mod constant împins înainte, şi dacă se 
îndepărtează de margini, deschizîndu-se pe 
planurile lichide care scaldă şi fecundează 
Umanitatea, este pentru că motorul ei este 
efectiv cel al deschiderii spre alte orizonturi, o 
curiozitate, o punere la încercare perpetuu 
generatoare de înnoire” (p. 789).  

Dar dacă analiza Europei lăuntrice şi 
istorice permite prognoza după care creativitatea 
imanentă continentului nostru îl va scoate din 
dificultăţi, de aici nu rezultă că se poate sta cu 
braţele încrucişate. Jean Marie Miossec 
deplînge faptul că „Europa nu a mai progresat în 
ultimii ani” (p. 797) şi afirmă răspicat că 
„Europa în proiect a profilat o nouă faţă a 
continentului. Dar proiectul este incomplet 

deoarece nu abordează decît timid cîmpurile 
politic, diplomatic şi strategic”(p. 796). Europa 
s-a lansat într-un proiect salutar, dar nu şi-a 
lămurit geopolitica de care are nevoie, încît 
astăzi este marcată nu numai de dificultăţi, ci şi 
de dileme tenace, a căror dezlegare pretinde 
înainte de orice analize competente şi viziuni 
bine articulate.  

Carte trăită, documentată complet şi scrisă 
cu pasiune şi claritate exemplare, Rivages 
d’Europe... este, cu siguranţă, parte a analizei şi 
viziunii de care Uniunea Europeană actuală are 
vitală nevoie. Iar ceea ce se petrece astăzi – la 
sudul continentului, la estul său şi (de ce nu?), 
înăuntrul său – nu face decît să ateste cît de 
presantă este nevoia analizelor şi viziunilor de 
genul celor pe care le reprezintă cartea lui Jean 
Marie Miossec.       

 
 
 




