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Stelian Neagoe este cunoscut publicului larg
pentru efortul lui de a edita opere „uitate în ser-
tare“ în perioada comunistã, ale unor mari oa-
meni politici ºi intelectuali ai României, alãturi
de alte volume impresionante dedicate istoriei
naþionale (vezi editarea scrierilor lui Titu Maio-
rescu, I. G. Duca, Grigore Gafencu, Ion Nistor
etc.). Cea mai recentã lucrare editatã – Ei înde
ei. Pamfil ªeicaru despre Constantin Argetoianu
ºi viceversa – este însã una cu totul ineditã, din
douã perspective. Prima este aceea cã prezintã
un manuscris valoros care i-a aparþinut unui jur-
nalist, celebru în perioada interbelicã, Pamfil
ªeicaru, iar a doua este datã de structura volu-
mului, aceea care pune faþã în faþã scrierile (ºtiute
sau nu) a douã mari personalitãþi ale vieþii pu-
blice dintre cele douã rãzboaie mondiale, una
despre cealaltã. Aflãm astfel, printre rememo-
rãrile proprii ale diferitelor evenimente din
istoria României, ce credea cu adevãrat Pamfil
ªeicaru despre Constantin Argetoianu ºi cum îl
caracteriza omul politic pe celebrul jurnalist –
în condiþiile în care niciunul dintre ei nu a ºtiut
despre scrierile publicate în volumul de faþã –,
douã personalitãþi apropiate, care au colaborat ºi
dialogat intens atâta timp cât „istoria“ le-a per-
mis. Rezultã astfel un „dialog captivant între doi
cinici care au fost eminamente memorialiºti
(îndeosebi politici) – spre deliciul lectorilor sur-
prinºi, desigur, de regalul editorial oferit“. (p. 13).

Studiul lui ªeicaru a fost descoperit în Bi-
blioteca Academiei Române, între paginile co-
lecþiei revistei Carpaþii ºi are titlul „Constantin
Argetoianu – diletant ºi zeflemist“. El este pre-
faþat de o succintã prezentare biograficã a lui
Pamfil ªeicaru „un ziarist fenomenal“ ºi urmat
de un „Apendice documentar“, cu diferite arti-
cole pe care ªeicaru le-a publicat în perioada
interbelicã ºi care-l au în prim plan peArgetoianu,
toate alcãtuind partea întâi a volumului. Partea
a doua a lucrãrii este acoperitã de decupajele
din Însemnãrile zilnice ale luiArgetoianu cu sub-
titlul „Pamfil ªeicaru zis þiganul“, cititorii inte-

resaþi de biografia omului politic putând con-
sulta lucrarea Politicã ºi destin. Constantin Arge-
toianu, scrisã ºi publicatã tot de Stelian Neagoe,
în anul 2013. Volumul mai conþine ºi oAddenda
cu 12 anexe, 6 dintre acestea fiind decupaje din
Memoriile lui Argetoianu în care-l evocã pe
ªeicaru, iar ºase sunt articole publicate de gaze-
tar ce i-au atras atenþia lui Argetoianu la mo-
mentul publicãrii lor ºi care sunt evocate în în-
semnãrile lui zilnice.

Volumul este un dialog nepurtat în fapt
niciodatã între cele douã personalitãþi ale Ro-
mâniei, un jurnalist de excepþie ºi un om politic
care a activat la cel mai înalt nivel. Subtitlurile
celor douã texte spun multe despre cum se per-
cepeau cu adevãrat cele douã personalitãþi.
ªeicaru îl considera pe Argetoianu un „diletant
ºi zeflemist“, iar Argetoianu pe ªeicaru ca un
„þigan“. Aprecierile lui ªeicaru au fost identifi-
cate de editor în mai multe articole publicate de
acesta în singurul moment în care cei doi au
fost în relaþii tensionate, când Argetoianu s-a
opus public aplicãrii unei legi privind împro-
prietãrirea cavalerilor Ordinului „Mihai Viteazul“
cu hectare de pãmânt. Chiar dacã, dupã ce a
ajuns ministru al Agriculturii, Argetoianu a apli-
cat legea, ªeicaru – decorat cu înalta distincþie
– a publicat mai multe editoriale în careArgeto-
ianu era caracterizat ca „diletant în Guvernul
naþional-liberal“ ºi ca „zeflemist în viaþa politicã“
(p. 13).

Cu toate acestea, caracterizãrile lui ªeicaru
sunt variate, ele reliefând diferitele valenþe ale
personalitãþii complexe a lui Argetoianu. Iatã ce
spunea în anii imediaþi urmãtori Rãzboiului
despreArgetoianu: „capabil sã trateze cu o realã
competenþã ºi seriozitate cele mai complicate
probleme, dar lipsa de elan, de credinþã ºi scep-
ticismul organic îi anulau calitãþile excepþionalei
lui inteligenþe.Avea o pregãtire intelectualã supe-
rioarã multor oameni politici… avea un gust sigur
în artã, literaturã, familiarizat cu toate manifes-
tãrile gândirii, dar ocolea cu eleganþã, în acele
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fermecãtoare convorbiri prieteneºti, tot ce ar fi
putut sã aparã ca o ostentaþie pedantã a vastei lui
culturi“ (p. 30), sau „C. I. Argetoianu nu ºi-a
fãcut niciodatã vreo iluzie asupra oamenilor.
Observator satiric, a dispreþuit totdeauna prefã-
cãtoriile idealiste, comedia idealurilor ºi s-a amu-
zat. Avea darul sã rezume o situaþie, o impresie
generalã printr-un cuvânt de spirit“ (p. 36).

Volumul de faþã este rezultatul unui demers
original de a pune faþã în faþã, dar peste timp,
douã personalitãþi ale vieþii publice implicate în
evenimentele vieþii publice (în formule diferite)
ale României interbelice. Este un dialog savuros
care-i va încânta pe toþi iubitorii de memorii ºi de
opere istorice.

Dezvoltarea spectaculoasã a Chinei din ulti-
mii ani – care a adus-o în poziþia de a doua eco-
nomie a lumii ºi, potrivit multor analiºti, capa-
bilã sã detroneze Statele Americii ale Americii
din poziþia de lider economic mondial într-un
viitor nu prea îndepãrtat – a devenit obiect de
studiu pentru specialiºtii în domeniul relaþiilor
internaþionale sau cel al economiei globale. Au
fost publicate mai multe lucrãri valoroase inclu-
siv în România, care au încercat sã explice ascen-
siunea Chinei ºi sã încerce sã ofere viziuni pri-
vitoare la viitorul acesteia ºi la rolul pe care îl
va juca în ansamblul relaþiilor internaþionale. O
recentã lucrare preocupatã de acest subiect este
Gong formidabil. Ecourile unor evoluþii remar-
cabile în China de azi, publicatã la Editura
Semne, care-i are ca autori pe academicianul
Mircea Maliþa ºi peAntonia Mehedinþu, o cerce-
tãtoare care a vizitat de mai multe ori cea mai
mare putere asiaticã. Cartea beneficiazã ºi de o
Prefaþã semnatã de Constantin Lupeanu, direc-
torul Institutului Cultural Român de la Beijing.

Volumul conþine mai multe capitole, sem-
nate separat de cei doi autori, ºi un interviu, reali-
zat deAntonia Mehedinþu cu Mircea Maliþa, care
împreunã vin sã ofere o imagine de ansamblu a
Chinei de astãzi. Cartea abundã de multiple in-
cursiuni istorice, de explicaþii socio-politice, re-
ligioase sau spirituale ori de psihologie a naþiunii
chineze, cu inserãri care þin de sfera impresiilor
de cãlãtorie (în capitolele ce aparþin Antoniei
Mehedinþu) ºi cel al memoriile (în cazul acade-
micianului Mircea Maliþa) care toate au ca
rezultat analize de înaltã calitate ale diferitelor
segmente ale societãþii chineze.

Primul capitol semnat deAntonia Mehedinþu,
este intitulat „De ce China?“, în care identificã
o calitate de bazã a chinezilor, disciplina – spre
deosebire de independenþa în spiritul cãreia
sunt crescuþi occidentalii –, care a contribuit la
succesul actual al statului asiatic. Urmãtoarele
trei capitole, semnate tot de autoarea volumului,
„Epoca transformãrilor radicale“, „Descoperirea
noii Chine“, „China militarã“ analizeazã succint
ascensiunea fulminantã a Chinei, cu accente
asupra transformãrilor politice iniþiate de noua
elitã politicã de la Beijing ºi a dezvoltãrii indus-
triei militare.

Dialogul Mehedinþu-Maliþa este inserat în
mijlocul volumului ºi este concentrat asupra ex-
perienþei de diplomat a lui Mircea Maliþa, care
a vizitat de nenumãrate ori China, ºi este încheiat
cu incursiuni în fascinanta istorie chinezã (fãrã
a se uita a se aminti intensele contacte pe care
China le-a avut cu românii de-a lungul seco-
lelor). Cele din urmã sunt continuate în capi-
tolele urmãtoare „File de istorie: Marco Polo ºi
cãlãtoriile sale în Asia“ (Antonia Mehedinþu),
„O enigmã istoricã: drumul dobrogean al mãtãsii“
(Mircea Maliþa), proiect care este promovat ºi
astãzi de China, desigur în forme moderne, prin
negocieri directe cu guvernele naþionale (Antonia
Mehedinþu).

Influenþa covârºitoare pe care Confucius a
avut-o asupra dezvoltãrii istoriei chineze de-a
lungul timpului este prezentatã deAntoniaMehe-
dinþu, care accentueazã contribuþia acestuia asupra
formãrii tradiþiilor ºi credinþelor religioase ce
sunt ºi astãzi un pilon al identitãþii marii naþiunii
asiatice. Autoarea continuã analizele asupra dez-
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voltãrii Chinei cu identificarea bazelor care au stat
la baza acesteia: reformele educaþionale ºi poli-
tice. Educaþia este consideratã de liderii chinezi
de o importanþã deosebitã ºi-n consecinþã au in-
vestit foarte mult în acest domeniu, fapt ilustrat
ºi în discursul preºedintelui Xi þinut în cadrul
ONU: „Educaþia este fundaþia dezvoltãrii naþio-
nale pe termen lung. Este modul fundamental în
care omenirea poate face trecerea spre culturã ºi
învãþare, poate creºte noi generaþii ºi crea o viaþã
mai bunã“ (p. 112). China are astãzi 260 de mili-
oane de studenþi ºi 15 milioane de profesori,
cifre care prin ele însele, sugereazã forþa formi-
dabilã de care dispune ºi care poate sã-i asigure un
viitor de succes.

Ultimele capitole ale lucrãrii îi aparþin acade-
micianului Mircea Maliþa: „De ce sunt chinezii
înþelepþi“, „Jurnal diplomatic“, „Matura chib-
zuinþã“, „Gâlceava înþelepþilor“. Cultura enciclo-
pedicã combinatã cu logica academicianului
reuºesc sã pãtrundã dincolo de aparenþele cul-

turii chineze ºi sã înþeleagã într-o mare mãsurã
mentalitatea acestei naþiuni opusã, din anumite
perspective celei europene ºi americane. Valo-
rile civilizaþiei chineze, atât de diferite de cele
occidentale, stau la baza dezvoltãrii ei fulminante.
Înþelepciune, maturã chibzuinþã, agonisealã, gân-
dire pe termen lung sunt valori ale normalitãþi
pentru China. Modul lor de gândire ºi de acþiune
este de asemenea diferit de al occidentalilor, dar
toate acestea au reuºit sã-i aducã în locul în care
se aflã astãzi, în elita lumii.

Lucrarea de faþã reuºeºte astfel sã rãspundã
întrebãrii: Ce este China astãzi? Este o mare
putere în plinã dezvoltare economico-socialã, cu
numeroase probleme pe care le recunoaºte ºi
încearcã sã le remedieze ºi care este vãzutã nu
de puþini analiºti, ca viitorul lider mondial. Este
un viitor de care mulþi se tem, de o dominaþie a
Chinei deasupra SUA. Nimeni nu poate spune
acum cu certitudine cã aºa va fi, dar înþelepþii
încearcã sã înþeleagã ºi sã înveþe din orice model
de succes, inclusiv din cel chinez.

Cartea disecatã aici conþine una dintre nu-
meroasele dezbateri legate de politica externã a
Statelor Unite iniþiate, în 2008, de fondatorii
Aurea Foundation din Toronto, Peter ºi Melanie
Munk, în scop caritabil. Astãzi, dezbaterile se
desfãºoarã sub egida Peter and Melanie Munk
Charitable Foundation ºi sunt organizate de
douã ori pe an. Dezbaterile au loc la Toronto, în
Roy Thomson Hall, în faþa unui public de apro-
ximativ trei mii de persoane. Temele predilecte
sunt cele de politicã externã – China, Europa,
ambiþiile nucleare ale Iranului, Vestul vs Rusia
etc. –, dar totodatã sunt explorate ºi subiecte
care nu au legãturã directã cu politica externã,
precum intervenþiile umanitare, ajutorul uma-
nitar, schimbarea climaticã etc. Dezbaterile
sunt moderate de Rudyard Griffiths, preºedin-
tele Peter and Melanie Munk Charitable Foun-
dation, iar printre participanþi se aflã nume im-
portante din mediul politic ºi academic din
întreaga lume, precum Henry Kissinger, Tony

Blair, Garry Kasparov, Robert Kagan º.a. Sis-
temul dezbaterii este simplu. Douã echipe com-
puse din doi participanþi produc argumente pro
sau contra pe marginea ideii pivot a dezbaterii.
Interesant este cã înainte de începerea dezbaterii,
publicul este rugat sã-ºi exprime opinia, pro sau
contra, în raport cu tema dezbaterii, pentru ca la
încheierea discuþiei publicul sã voteze din nou,
pro sau contra, urmãrindu-se astfel modul în
care dezbaterea a influenþat opinia spectatorilor.
La final, dezbaterea este distilatã într-o carte edi-
tatã de House of Anansi Press Inc. din Toronto,
aºa cum este ºi cazul lucãrii de faþã.

Întrebarea centralã a prezentei dezbateri
este cea din titlul cãrþii. A transformat Obama
lumea într-un loc mai periculos? Echipele sunt
formate în cazul de faþã din intelectuali de mar-
cã. Echipa conservatoare, care aduce argumen-
tele ce susþin ideea centralã a dezbaterii, este
formatã din Robert Kagan ºi Bret Stephens.
Autor al unor eseuri celebre, precum Of Para-
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dise and Power: America and Europe in the
NewWorld Order ºi, mai recent, The World Ame-
rica Made, Robert Kagan ºi Bret Stephens.Autor
al unor eseuri celebre, precum Of Paradise and
Power: America and Europe in the New World
Order ºi, mai recent, The World America Made,
Robert Kagan este deja un nume de referinþã
pentru relaþiile internaþionale. La fel este ºi cazul
coechipierului sãu, Bret Stephens, autor de ana-
lize de politicã externã la The Wall Street Journal,
câºtigãtor al Premiului Pulitzer în 2013 ºi recent
autorul bestsellerului America in Retreat: The
New Isolationism and the Coming Global
Disorder. În echipa democratã, responsabilã cu
producerea de contraargumente în raport cu
tema lucrãrii, îi gãsim pe Fareed Zakaria ºi pe
Anne-Marie Slaughter. Dacã Fareed Zakaria nu
mai are nevoie de prezentare – este autorul
bestsellerului Lumea postamericanã în care oferã
argumente pentru rezilienþa pax americana în
secolul al XXI lea în pofida „ascensiunii restului“
– pentru Anne-Marie Slaughter cea mai bunã
carte de vizitã pare sã fie soþul acesteia, Andrew
Moravcsik, celebrul autor al ºi mai celebrei teorii
a interguvernamentalismului liberal. Slaughter
este în primul rând o voce academicã, decan al
WoodrowWilson School of Public and Interna-
tional Affairs a Universitãþii Princeton, dar ºi o
prezenþã politicã. A activat între 2009-2011 în
departamentul de stat condus de Hillary Clinton.

Recenzia are o structura simplã, în acord cu
modelul dezbaterii incluse în prezenta lucrare.
În prima parte, va prezenta critica echipei con-
servatoare la adresa Administraþiei Obama,
precum ºi rãspunsul echipei democrate. Pentru
ca apoi sã discute perspectiva conservatoare ºi
democratã asupra moºtenirii de politicã externã
ce poartã pecetea lui Barack Obama.

Bret Stephens îºi amorseazã diatriba la
adresaAdminstraþiei Obama pornind de la cele-
brul discurs rostit de Barack Obama la Univer-
sitatea din Cairo în 2009, care promitea un nou
început, unul bazat pe interes ºi respect reciproc,
în raporturile dintre Statele Unite ºi musulmanii
din întreaga lume, discurs care þintea la reface-
rea imaginii Statelor Unite în Orientul Mijlociu
ºifonatã de unilateralismul administraþiei Bush.
Potrivit lui Stephens, pentru performanþa de
politicã externã a administraþiei Obama, ar fi
grãitoare percepþia Statelor Unite în þãri ca

Egipt ºi Pakistan, mai deterioratã astãzi, în com-
paraþie cu impresia lãsatã de administraþia Bush.
Stephens analizeazã reuºitele de politicã externã
ale administraþiei Obama prin intermediul teo-
riei ferestrelor sparte. Teoria a apãrut în studiul
devianþei sociale ºi susþine importanþa majorã
jucatã de ambientul urban asupra percepþiilor ºi
comportamentelor deviante. Astfel, dacã într-un
cartier existã un singur geam spart, acesta poate
constitui un semn al abandonului social. Un
semn cã nimeni nu se preocupã de cartierul
respectiv. Cu alte cuvinte, geamul spart este o
invitaþie la comportamente deviante, cu preci-
zarea cã dezordinea ºi criminalitatea nu sunt
cauzale. Acestea sunt mai degrabã contextuale.
Stephens interpreteazã comportamentul Rusiei
în Ucraina ºi al regimuluiAssad în Siria prin teo-
ria ferestrelor sparte. Concluzia sa este cã n-au
fost consecinþe, cã, mai exact, Statele Unite nu
au intervenit în aceste cazuri, cu câteva con-
secinþe majore asupra modului în care este per-
ceputã America. „Ca atare, America nu mai
este temutã de inamicii sãi ºi nici nu mai este
crezutã de prietenii sãi“ (p. 8). De aici decurg
câteva efecte, toate pernicioase în raport cu in-
teresele Americii. În primul rând, de vreme ce
America refuzã rolul de jandarm mondial, ina-
micii Statelor Unite pot face ce vor, cu condiþia
sã aibã capabilitãþile ºi voinþa de a se comporta
astfel. În al doilea rând, de invitaþia la dezordine
vor profita mai ales statele care vor înþelege cã
au la dispoziþie o fereastrã politicã micã, de doi
ani – dezbaterea a avut loc în decembrie 2014 –,
înainte ca un preºedinte mai hotãrât sã îl înlo-
cuiascã pe Obama. Nu în ultimul rând, dacã
aliaþii Statelor Unite nu vor mai avea încredere
în Washington, atunci existã probabilitatea ca
aceºtia sã meargã pe propriul drum strategic.
Robert Kagan rãspunde mai aplicat la interogaþia
centralã a dezbaterii. 65% dintre cetãþenii ame-
ricani considerã cã lumea a devenit un loc mai
periculos în ultimii ani, potrivit ultimelor son-
daje de profil (p. 13). Kagan, în acord cu conclu-
ziile exprimate de Charles Kupchan în No
One’s World, susþine cã pax americana e într-un
reflux marcant, de vreme ce numãrul democra-
þiilor se împuþineazã sistematic. „Au înrãutãþit
politicile lui Obama aceste situaþii? Desigur.
ªtim cum statul islamic a ajuns sã fie ce este
astãzi. Este astfel, întrucât Statele Unite au retras
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prematur un numãr ºi aºa limitat de trupe din
Irak. Este astfel, pentru cã preºedintele nu a
ascultat-o pe Anne-Marie, care a repetat siste-
matic cã, în cazul în care putem susþine o opo-
ziþie moderatã în Siria, vom putea evita ca
vacuumul de putere sã fie umplut de jihadiºti“
(p. 14). Anne-Marie Slaughter crede cã preºe-
dintele Obama nu poate fi învinuit direct nici
pentru criza din Ucraina ºi nici pentru emergenþa
statului islamic. În legãturã cu Ucraina, Slaughter
considerã cã Putin s-a speriat din cauza fugii
preºedintelui Ianukovici, pe care consilierii sãi
de politicã externã au coroborat-o cu politica
americanã de schimbare a regimurilor non-de-
mocrate. „Nu a crezut cã Statele Unite sunt o
ameninþare. Doar atunci când a crezut cã ameri-
canii sunt mai duri a invadat Putin (Crimeea ºi
Estul Ucrainei)“ (p. 9). În legãturã cu statul isla-
mic,Anne-Marie Slaughter considerã cã ocurenþa
acestuia nu se datoreazã inacþiunii lui Obama,
aºa cum susþine echipa republicanã. Mai degra-
bã, apariþia statului islamic poate fi pusã pe seama
faptului cã a refuzat sã plãteascã recompense,
cã l-a anihilat pe liderul Al-Qaeda ºi cã îi bom-
bardeazã pe restul componenþilor Al-Qaeda. De
aici, concluzia. „Sã-l condamni pe Obama pen-
tru situaþia în care se aflã lumea acum, e ca ºi
când ai blama o insulã din Marea Caraibilor
pentru un uragan“ (p. 9). Fareed Zakaria repetã
întrucâtva argumentele coechipierei sale. Ina-
micul numãrul unu al SUA, Osama bin Laden,
a fost anihilat, iar Al-Qaeda a fost dezorganizatã
ºi lipsitã astfel de capacitatea de a mai organiza
atentate teroriste majore. În plus, fandarea Sta-
telor Unite spre Asia, celebrul „pivot of Asia“,
constituie dupã Zakaria un succes colosal al po-
liticii externe a Statelor Unite. Fiindcã, dacã
pax americana va dãinui ºi în secolul XXI, atunci
condiþia rezilienþei sale este îndiguirea Chinei.
De remarcat cã niciunul dintre participanþii la
dezbatere nu-i dã replica lui Zakaria în legãturã
cu politica externã americanã legatã de Asia. O
face Vali Nasr în The Dispensable Nation.
American Foreign Policy in Retreat, o lucrare
apãrutã la finele lui 2014 în care fostul angajat
al Departamentului de Stat în primul mandat al
lui Barack Obama considerã cã America nu se
poate retrage din Orientul Mijlociu de vreme ce
o astfel de repliere va fi exploatatã rapid de o
putere concurentã, China sau Federaþia Rusã, ºi
cã, simultan, Washingtonul nu-ºi poate camufla

eficient lipsa de strategie din Orientul Mijlociu
prin pivotarea cãtre Asia.

În ceea ce priveºte moºtenirea de politicã
externã a lui Barack Obama, Robert Kagan îi
reproºeazã preºedintelui american cã a refuzat
rolul de lider global, asumat de Statele Unite nu
dupã terminarea Rãzboiului Rece, ci chiar dupã
cel de al Doilea Rãzboi Mondial. În aceeaºi lo-
gicã, Bret Stephens aratã cã Barack Obama nu
a înþeles dependenþa masivã a Statelor Unite ºi
a poporului american de politica externã. Succe-
sele de politicã externã îi fac pe americani mândrii
cã sunt americani, respectiv cã sunt cetãþenii
celei mai puternice naþiuni din lume, ai „naþiunii
indispensabile“ (M. Albright). Succesul major
de politicã externã al administraþiei Obama,
aratãAnne-Marie Slaughter, este terminarea rãz-
boaielor din Irak ºi Afganistan, a „rãzboiului
ales“, respectiv a „rãzboiului impus“. În plus,
dincolo de repudierea unilateralismului admi-
nistraþiei Bush, americanii îºi vor aminti de pre-
ºedintele Obama fiindcã a resuscitat procesul
de nation-building acasã, în Statele Unite. Fareed
Zakaria considerã cã trei sunt reuºitele majore
de politicã externã ale administraþiei Obama. În
primul rând este vorba de reîntoarcereaAmericii
la multilateralism ºi la strategic restraint. În
definitiv, superputerea trebuie sã fie în perma-
nenþã atentã la modul în care îºi proiecteazã pu-
terea. Anihilarea lui Osama bin Laden ºi deman-
telarea Al-Qaeda constituie un alt succes nota-
bil, urmat de fandarea geostrategicã a Statelor
Unite spre Pacific, areal de controlarea cãruia
depinde rezilienþa pax americana in secolul
al XXI-lea, potrivit lui Zakaria.

Ideile vehiculate în cadrul dezbaterii ºi,
foarte important, tonul dezbaterii sunt remarca-
bile. Dar lucrul cu adevãrat remarcabil este dez-
baterea în sine, aspect valorificat din plin de soft
power-ul american. Thomas J. Christensen aratã
în The China Challenge. Shaping the Choices
of A Rising Power de ce secolul al XXI-lea va
continua sã fie unul american. Argumentul e
simplu. Statele Unite au ce nu are China în mo-
mentul de faþã. Din perspectiva parteneriatelor
strategice, America are peste ºaizeci de aliaþi.
În contrast, din aceeaºi perspectivã, China este
implicatã într-o alianþã formalã cu Coreea de
Nord ºi într-un parteneriat strategic cu Pakistanul.
Se mai adaugã o cooperare defensivã cu Fede-
raþia Rusã, fãrã însã ca interacþiunea de securi-
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tate Moscova-Beijing sã se compare cu, de pildã,
parteneriatele strategice dintre Statele Unite ºi
Australia, ori dintre Statele Unite ºi Coreea de
Sud.

TheMunk Debates, un format pe care ni l-am
dori instituþionalizat ºi în România, constituie
unul dintre multele motive ce explicã seducþia

exercitatã de Statele Unite în contemporaneitate.
Dar o seducþie a cãrei reproducþie poate fi îngre-
unatã de, printre altele, teoria ferestrelor sparte,
transpusã de Bret Stephens în câmpul relaþiilor
internaþionale, precum ºi de viziunea „leading
from behind“, element central al doctrinei Obama,
criticat de Robert Kagan.


