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SESIUNEA OMAGIALÃ „ION I. C. BRÃTIANU“
SE ÎNTOARCE ÎN ACADEMIA ROMÂNÃ

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ a or-
ganizat în Aula Academiei Române, în data de 24 noiembrie 2015, o sesiune
ºtiinþificã dedicatã marelui om de politic ºi de stat Ion (Ionel) I. C. Brãtianu. Se-
siunea a fost ocazionatã de douã evenimente, primul fiind adoptarea acestuia ca
patron spiritual al ISPRI, iar cel de-al doilea comemorarea a 88 de ani de la
moartea „sfinxului“ de la Florica, survenitã la 24 noiembrie 1927.
Evenimentul, moderat de directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, a

fost deschis de preºedintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, care a
rostit un Cuvânt de deschidere, în care a apreciat, referitor la titlul sesiunii
omagiale, cã „Ion I. C. Brãtianu n-a plecat niciodatã din Academia România“.
De când a fost primit ca membru al Academiei, în 7 iunie 1923, împreunã cu ge-
neralii Alexandru Averescu ºi Constantin Prezan, Ionel Brãtianu a rãmas un re-
per pentru activitatea academicã. Preºedintele Academiei Române a dat ca
exemplu faptul cã poziþia Academiei faþã de exploatarea de la Roºia Montanã a
fost inspiratã de Legea minelor adoptatã în anul 1924, atunci când Brãtianu se
afla în fruntea guvernului României, iar strategia de dezvoltare a României are
ca model programul strategic de dezvolatre internã ºi afirmare internaþionalã din
perioada interbelicã a marelui om politic român.
Preºedintele Academiei Române a reamintit realizãrile marelui patriot, repre-

zentant al unui „popor mândru de trecutul sãu ºi încrezãtor în viitorul lui“, a
cãrui acþiune politicã a fost pusã permanent în slujba naþiunii române. La finalul
alocuþiunii sale, preºedintele Academiei a salutat iniþiativa ISPRI de a organiza
sesiunea ºtiinþificã „cu scopul de a readuce în atenþia contemporanilor personali-
tatea lui Brãtianu“.
A urmat un mesaj din partea Preºedinþiei României, prezentat de consilierul

prezidenþial Laurenþiu ªtefan, care a felicitat ISPRI pentru iniþiativa sa, de a se
pune sub patronajul spiritual al lui Ionel Brãtianu. Profesorul Laurenþiu ªtefan a
fãcut o comparaþie între situaþia politicã actualã ºi cea din perioada interbelicã ºi
a remarcat faptul cã lacunele sistemului politic reclamate de Ion I. C. Brãtianu
între cele douã rãzboaie mondiale se regãsesc ºi în viaþa politicã de astãzi. Res-
pectarea legilor, tratarea cu seriozitate a politicii ºi nu ca „un fel de distracþie, cu
foloase ºi onoruri“, implicarea ºi dedicarea spre folosul þãrii sunt calitãþi de bazã
ce ar trebui sã caracterizeze oamenii politici. În final, consilierul prezidenþial a
apreciat cã programul politic al marelui om politic român poate constitui ºi as-
tãzi o bazã pentru dezvoltarea actualã a României.
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Academicianul Mircea Maliþa s-a oprit în intervenþia Domniei Sale asupra di-
mensiunii diplomatice a activitãþii lui Ionel Brãtianu. Mai puþin studiatã ºi evi-
denþiatã, activitatea diplomaticã a lui Brãtianu a jucat un rol determinant pentru
destinul naþiunii române. Un realist în gândire ºi acþiune politicã (rezultat ºi al
studiilor lui inginereºti), Brãtianu a avut realizãri excepþionale: a þinut România
departe de rãzboi, între 1914 ºi 1916, în pofida presiunii imense a opiniei publice
dar salvând importante resurse umane ºi materiale, apoi a ales foarte bine aliaþii
þãrii, ceea ce a fãcut sã ne putem prezenta la Conferinþa de Pace de la Paris cu
capul sus, dupã care, în cadrul Conferinþei a apãrat interesele României într-un
mod ireproºabil, renunþând ºi la funcþia de prim-ministru atunci când nu a fost
de acord cu deciziile pe care marile puteri ale vremii vroiau sã ni le impunã
împotriva voinþei ºi a intereselor noastre.
În finalul prezentãrii sale, academicianul Mircea Maliþa a apreciat cã simpla

prezenþã a lui Brãtianu pe frontispiciul unei instituþii a Academiei ca ºi inspiraþia
pe care ne-o transmite omul de stat peste vreme sunt lucruri foarte preþioase
pentru actualitatea românilor, care poate genera rezultate ºtiinºifice ºi nu numai
deosebite.
Academicianul Dan Berindei a evocat personalitatea lui Ionel Brãtianu din

perspectiva amplã a istoricului. Sub deviza „trecutul nu ne pãrãseºte, ci ne înso-
þeºte“, academicianul a analizat activitatea politicã a lui Ionel Brãtianu ca ºi con-
tinuator al operei tatãlui sãu, Ion C. Brãtianu. Dacã cel din urmã a obþinut inde-
pendenþa statului român, fiul sãu a avut ca þel realizarea unitãþii românilor. Au
fost þeluri mai mult decât ambiþioase de care pare cã astãzi nu mai suntem con-
ºtienþi. Toate realizãrile ziditorilor României moderne au influenþat destinul na-
þiunii române ºi pentru cã au fost animate de iubirea marilor oameni politici faþã
de patria lor, pe care au slujit-o fãrã precupeþire. În aceastã galerie a oamenilor
de stat lui Ionel Brãtianu i-a revenit un rol de frunte, fiind rãspunzãtor de desti-
nul þãrii în momente cruciale. Dupã ce a trecut þara prin primul rãzboi mondial,
la finele cãruia s-a realizat Marea Unire a tuturor românilor, Ionel Brãtianu a fost
ºi principalul diriguitor al procesului de reconstrucþie ºi redresare economicã a
þãrii. El a patronat reforma electoralã ºi pe cea agrarã ca ºi toatã legislaþia care a
schimbat viaþa românilor ºi a adus þãrii un prestigiu international incontestabil.
Pe ansamblu, Ionel Brãtianu a fost un bãrbat de stat exceptional ce a rãmas în
amintirea naþiunii care-i datoreazã recunoºtinþã ºi astãzi.
Directorul ISPRI, Dan Dungaciu, a continuat seria evocãrii personalitãþii ma-

relui om politic vizionar, în comunicarea cu titlul „Ion I. C. Brãtianu, inovatorii
morali ºi proiecþia României“. Despre „inginerul care n-a fãcut istorie, pentru a
face Istorie“, aºa cum l-a denumit profesorul Dan Dungaciu, conferenþiarul a
þinut sã evidenþieze trei aspecte esenþiale prin prisma cãrora poate fi analizatã
personalitatea acestuia: importanþa, nevoia ºi justeþea utilizãrii lui Ionel Brãtianu.
„Sfinxul“ de la Florica este important pentru cã el a fost omul unui proiect, al
unei viziuni. Cu toate cã a fost liberal, pentru el liberalismul a fost metoda ºi nu
proiectul în sine, proiectul lui fiind statul român, iar toate mãsurile pe care le-a
luat au fost în sprijinul acestui proiect. Ca exemplu, directorul ISPRI a dat re-
forma agrarã prin care el a cãutat sã aducã cât mai mulþi cetãþeni în acest proiect
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national, prin împroprietãrirea lor. Iar aceastã perspectivã îl face deosebit de ac-
tual.
Referitor la nevoia de Ionel Brãtianu, profesorul Dungaciu a fãcut o analogie

cu Mihai Eminescu, pentru care apelul la „epoca de aur“ din istoria românilor,
în opinia sa, era o oglindã prin care omul politic se vedea. Epoca de aur era o
dovadã vie cã se poate, cã se pot depãºi fatalitãþile, motiv pentru care este un
inovator moral. ªi astãzi, dacã te uiþi la Brãtianu ºi la tot ceea ce a fãcut pentru
þarã, vezi cã nu existã fatalitate, cã toate dificultãþile oricât de mari ar fi, pot fi
depãºite. Justeþea utilizãrii lui Brãtianu þine de o chestiune delicatã pentru Ro-
mânia de astãzi, când a te apropia de trecut e o întreprindere periculoasã. A de-
construi trecutul, metoda la modã astãzi, este un model societal riscant. Dezba-
terea aceasta a fost extrem de intensã ºi în Germania anilor ’90, dupã reunificare.
Iar soluþia gãsitã a fost ceea ce s-a numit „patriotismul constituþional“. Adicã
trecutul trebuie asumat ºi cu bune ºi cu rele de generaþia nouã care nu este rãs-
punzãtoare de relele din trecut. Este un model funcþional care ar trebui preluat ºi
de societatea româneascã, un punct de plecare pentru reevaluarea modului în
care ne raportãm la trecut.
În final, directorul ISPRI a mulþumit Academiei Române pentru posibilitatea

ca Institutul sã poatã fi patronat de o personalitate de talia lui Ionel Brãtianu ºi a
anunþat cã Instiututul va derula mai multe proiecte dedicate patronului sãu spiri-
tual, care trebuie readus mult mai mult în spaþiul public de astãzi.
În cea de-a doua parte a sesiunii ºtiinþifice, profesoara Anca Andreescu a sus-

þinut comunicarea cu titlul „O ctitorie culturalã uitatã. Aºezãmântul lui Ion I. C.
Brãtianu“ în care l-a evocat pe Ionel Brãtianu bibliofilul, un iubitor ºi ocrotitor
al cãrþilor, manuscriselor, gravurilor, care priveau mai cu seamã neamul româ-
nesc dar ºi istoria sud-estului european. Valoroasa sa bibliotecã a adus-o de la
moºia de la Florica în Bucureºti, în clãdirile pe care le-a construit ºi care au pri-
mit numele de Aºezãmintele Ion I. C. Brãtianu.
Destinul trist al acestui Aºezãmânt a fost evocat în ultima parte a sesiunii prin

filmul documentar cu acelaºi titlu, realizat de Nicolae Noica, Oana Stãnciulescu
ºi Ruxandra Noica, prin care realizatorii au dorit sã tragã un semnal de alarmã
faþã de aceste clãdiri de patrimoniu ce se aflã acum în paraginã din cauza dezin-
teresului statului român.

Cristina Vohn

LANSÃRI ALE EDITURII ISPRI LA GAUDEAMUS

Târgul anual de carte Gaudeamus a fost prilejul pentru ca Editura Institutului
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale sã lanseze, în data de 19 noiembrie
2015, o serie de lucrãri tipãrite în decursul acestui an. Rod al activitãþii cercetãto-
rilor din Institut ºi al colaboratorilor sãi, lucrãrile au fost prezentate de coordo-
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natori ºi autori, alãturi de alte personalitãþi ale vieþii universitare ºi academice ro-
mâneºti.
Patru lucrãri au fost prezentate publicului larg cu aceastã ocazie. Enciclope-

dia relaþiilor internaþionale. Teorii, doctrine, instituþii, vol. I, este o lucrare coor-
donatã de Dan Dungaciu, cel care a ºi prezentat lucrarea, un proiect fundamental
al Academiei Române. Au mai luat cuvântul ambasadorul Sergiu Celac ºi George
Scarlat care au salutat apariþia unei astfel de lucrãri unice în peisajul publicisticii
de specialitate românesc ºi care pune accent pe evoluþiile conceptuale din spaþiul
sud-est European.
Cea de-a doua lucrare este Prospective on Ucraine Crisis – a trilateral approach,

care-i are ca autori pe Iulian Chifu, Oazu Nantoi ºi Alyona Getmanchuk. Au
vorbit despre lucrare Iulian Chifu ºi Narciz Bãlãºoiu, care au reliefat faptul cã
experþii regionali, autori ai volumului, au analizat toate scenariile posibile, atât
pe termen scurt, cât ºi mediu ºi lung referitoare la evoluþiile crizei ucrainene.
Enciclopedia operelor fundamentale ale filosofiei politice. Contemporanii

1971-1989, vol. IV este un alt proiect fundamental al Academiei Române care a
fost finalizat sub forma unui volum consistent, rod al activitãþii cercetãtorilor din
Departamentul de ªtiinþe Politice al ISPRI. Pe marginea acestui volum au vorbit
cercetãtorii ºtiinþifici Cristian-Ioan Popa, Constantin Nica, Ion Goian ºi Drãgulin
Sabin.
În acelaºi cadru a fost lansatã ºi lucrarea Culturã ºi identitate politicã în Ro-

mânia postcomunistã, volum al cercetãtoarei dr. Lorena Valeria Stuparu. Cartea
a fost prezentatã de Cristian-Ioan Popa ºi intervenþii pe marginea acestia au
aparþinut autoarei, Gabrielei Tãnãsescu ºi Gabrielei Blebea.
Toate lansãrile Editurii ISPRI au avut loc în prezenþa a numeroºi cercetãtori

ºtiinþifici, cadre didactice universitare, diplomaþi, consilieri ºi cititori pasionaþi
de relaþii internaþionale ºi ºtiinþe politice, public cãruia îi sunt adresate toate cele
patru volume. Mai multe detalii despre cele patru volume pe www.ispri.ro

ROLUL NATO ÎN CONTEXTUL
SECURITÃÞII INTERNAÞIONALE ACTUALE

Directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a participat în calitate de invi-
tat de onoare la dezbaterea cu titlul „NATO în contextual securitãþii internaþio-
nale actuale“, organizatã de Facultatea de Studii Europene, Centrul pentru Nego-
cieri ºi Medieri Internaþionale ºi Europene, Institutul de Cercetãri Europene, din
cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, în data de 12 noiembrie 2015.
Evenimentul a fost prilejuit de întâlnirea premergãtoare a summitului Flancului
Estic al NATO care a avut loc la Bucureºti în perioada 3-4 noiembrie 2015. La
eveniment au mai participat în calitate de invitaþi de onoare Cristian Diaconescu,
fost ministru de Externe ºi Florin Cosmoiu, director al Centrului Naþional Cy-
berint.
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Dezbaterea a adus ca noutate o expertizã în domeniul securitãþii cibernetice
ºi, în acest fel, o deschidere faþã de noile cãi accesibile diplomaþiei: digitalã ºi
ciberneticã. Diplomaþia ciberneticã vizeazã utilizarea instrumentelor diploma-
tice tradiþionale pentru adresarea noilor provocãri cibernetice, aºa cum sunt in-
fracþionalitatea ciberneticã, securitatea ciberneticã sau guvernanþa internetului.
Ea se realizeazã în context bilateral ºi multilateral dar este diferitã de e-diplo-
maþie.

CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ METAMORFOZE
ALE IDENTITÃÞII MARGINALE

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al
Academiei Române a fost partener al Direcþiei pentru Culturã Judeþeanã Hune-
doara, Primãriei Comunei Sohodol ºi Centrului de Studii Eurasiatice în organi-
zarea Conferinþei internaþionale „Metamorfoze ale identitãþii marginale“, care
s-a desfãºurat în perioada 6-9 august 2015, în localitatea Valea Verde, judeþul
Alba.
Conferinþa este la cea de-a 7-a ediþie, iar fondatorii ºi organizatorii Valentin

Trifescu, Vali Ilyes ºi François Bréda au cãutat, împreunã cu reprezentanþi ai
autoritãþilor locale ºi instituþiile partenere sã implementeze la Valea Verde un loc
amfiteatru de dezbateri aplicate. Comunicãrile din diferite domenii – politicã,
patrimoniu, istorie, culturã, arte sau litere – au atins, la aceastã ultimã ediþie, te-
matica generalã a metamorfozelor identitare. Avem de a face cu o întreprindere
extrem de variatã ºi de cosmopolitã, datã fiind bogãþia subiectelor abordate de
specialiºtii români ºi strãini, care, venind de la Deva sau din Cambridge, s-au în-
tâlnit la Valea Verde.
De ce Valea Verde, localitate aparþinând comunei Sohodol? Pentru cã aceastã

aºezare dinApuseni, aflatã la 1000 m altitudine, oferã un spaþiu generos, natural,
precum ºi posibilitatea de a îmbina ºtiinþa cu relaxarea, sau privilegiul de a ne
întoarce în timp cu mijloace moderne.
Cercetãtor ºtiinþific III, dr., Viorella Manolache, Institutul de ªtiinþe Politice

ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, Bucureºti a participat în calitate
de keynote speaker (Istoricul Stelian Neagoe la 75 de ani), moderator al secþiu-
nii 2, Political, Social and Historical Metamorphoses ºi a prezentat studiul/
comunicarea ºtiinþificã: Politica fixed-gear: identitatea cu o singurã vitezã. În
cadrul aceleiaºi secþiuni au participat cu lucrãri ºtiinþifice ºi cercetãtorii ISPRI:
Enache Tuºa care a prezentat comunicarea cu titlul Identitate socialã în contextul
discursului etnic dobrogean 1900-1940 ºi Carmen Burcea ce a susþinut comuni-
carea intitulatã Statutul femeii imigrant. De la reflecþii sociologice la reflexe cine-
matografice.

Alexandra Vasile


