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Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XI, 1, pp. 136–140, Bucureºti, 2014.

Impresionant ºi editat în condiþii materiale exce-
lente, volumul de faþã este, dupã cum aratã ºi titlul,
unul omagial, dedicat istoricului ºi profesorului Ste-
lian Neagoe de, pânã la urmã, domeniul istoriei ºi ºti-
inþelor social-politice, în interiorul cãruia a lucrat în
postura de cercetãtor aproape 50 de ani. Cartea debu-
teazã cu o parte de Laudatio, în care cei care s-au în-
cumetat sã scrie câteva pagini despre sãrbãtorit nu au
uitat sã poziþioneze cariera istoricului ca un capitol de
istorie în sine, acoperitor cumva pentru istoria noas-
trã intelectualã a ultimei jumãtãþi de secol. Secþiunea
începe cu omagiul Preºedintelui Secþiei de Filosofie,
Teologie, Psihologie ºi Pedagogie al Academiei Ro-
mâne, Acad. Alexandru Surdu, al Vicepreºedintelui
Academiei Române, Acad. Dan Berindei, ºi al Direc-
torului ISPRI, Prof. dr. Dan Dungaciu.

Urmeazã o secþiune de Meditaþii asupra desti-
nului naþiunii române, cu texte semnate de Florin Con-
stantiniu, Gheorghe Buzatu ºi Cristi Pantelimon, de ase-
menea omagiale, dar pornite de la cãrþi —milestones,
cum spun occidentalii — care dau dimensiunea enci-
clopedicã a activitãþii sãrbãtoritului. Vorbim despre
Oameni politici români. Enciclopedie ºi despre Poli-
ticã ºi Destin. Constantin Argetoianu.

Urmãtoarele trei pãrþi ale volumului sunt consti-
tuite din articole ºtiinþifice grupate ilustrativ pentru
trei direcþii definitorii pentru activitatea istoricului
dar ºi a institutului sãu de suflet: istorie naþionalã, ºti-
inþe politice, relaþii internaþionale. Prima dintre aces-
tea, Istoria — suma vieþii noastre, oscileazã reuºit în-
tre teme de istorie prioritar naþionalã (dar nu numai)
ºi unele de istorie cotidianã — între care se eviden-
þiazã cu simpatie cele referitoare la Oltenia natalã a
sãrbãtoritului. Selecþia trãdeazã pânã la urmã ºi o
condiþie a cercetãrii istorice din care înþelegem cã is-
toria naþionalã nu se restrânge la teme general-naþio-
nale ºi eroice (deºi este magistral servitã de acestea)
ºi cã, totuºi, localul are ºi el un farmec ºi niºte învãþã-
minte istorice aparte. Secþiunii istorice, probabil ºi
pentru cã se referã la profesia de bazã a celui vizat de
omagiile colegilor, i se dedicã de altfel ºi cea mai ma-
re parte din volum.

Urmeazã partea alocatã ºtiinþelor politice. Sec-
þiunea participã cu texte dense, de þinutã teoreticã.
Atrage atenþia studiul despre semnificaþia politicã a
ideilor lui George Cãlinescu în dificilul context de fi-
nal de interbelic, respectiv în poate ºi mai dificilul

context postbelic (Ion Goian), dar ºi seducãtoarea di-
zertaþie despre portretul politic în istoria României
(Nicolae Frigioiu). ªi aceasta dacã ar fi sã ne oprim
doar la primele texte din secþiune.

Partea de relaþii internaþionale este de asemenea
bine reprezentatã, bogatã atât în autori consacraþi cât
ºi în tineri cercetãtori. Temele sunt numeroase ºi de-
monstrând o mare variabilitate, ca a domeniului în-
suºi, de altfel. În aºa fel, încât a alege asupra cãruia
dintre textele din suitã sã ne oprim în continuare ar
echivala cu a alege între problemele globale tratate în
ele. Aºa cã reiterãm recomandarea parcurgerii între-
gii liste de scrieri, aºa cum sperãm cã s-a înþeles cã
am fãcut pentru fiecare parte a volumului, secþiunea
de RI dând ºi dimensiunea pragmaticã a lucrãrii, uti-
litatea analizelor de la acest capitol, atât de „la modã“
astãzi (uneori ne vine sã spunem „din pãcate“) fiind
evidentã cel puþin din tematica abordatã.

Desigur, ne puteam opri semnificativ mai mult
asupra contribuþiilor ºtiinþifice din volum, întreprin-
dere care ar fi fost însã relativ anevoioasã, ele fiind
atât substanþiale cât ºi numeroase. Pânã la urmã, este
sensul acestui tip de carte, în care cei care au scris se
pun cumva în plan secund, dupã cel despre sau pentru
care au scris. ªi sã nu uitãm, fireºte, cã o recenzie a
unei cãrþi omagiale este ºi trebuie sã fie, în ultimã in-
stanþã, tot un act omagial. Singur, numele „subiectului“
volumului de faþã stã garanþie pentru þinuta sa ºtiinþificã.

Ca o tuºã de elegantã modestie, cartea nu se des-
chide cu un material în care sãrbãtoritul sã îºi reme-
moreze cariera de pânã la momentul aniversat. Ea se
închide abia cu un interviu aniversar, luat profesorului
Neagoe de cãtre cunoscutul publicist Marius Tucã,
interviu care are ºi el povestea lui. Este, înþelegem,
interviul omagial de 70 de ani al profesorului, pe care
acesta nu a mai gãsit de cuviinþã sã îl continue, deºi,
se pare, promisese. ªi a fost republicat cu aceastã nouã
ocazie aniversarã, spumos ºi pendulând între o istorie
trãitã ºi o istorie personalã, ca o lecturã plãcutã ºi re-
confortantã pentru cititorul care are curiozitatea ºtiin-
þificã de a parcurge întregul volum pentru a ajunge la
mãrturisirile omagiatului. ªi de ce sã ne supãrãm cã
interviul nu a fost modificat faþã de omagiul de acum
cinci ani? Pânã la urmã indicã o constanþã atitudinalã
ºi o asumare a istoriei personale, a cercetãtorului care
ºi-a asumat timp de 50 de ani istoria naþionalã. Dupã
o asemenea carierã ai dreptul la propria istorie.



Valentin Naumescu
Teme de politicã internaþionalã. Conflicte, tensiuni, dezbateri, Cluj-Napoca, Editura Fundaþiei pentru
Studii Europene, 2014, 352 pp.
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Politica internaþionalã este un domeniu de care
societatea româneascã pare a fi puþin interesatã. Ea
nu reacþioneazã decât atunci când apar conflicte sau
crize majore sau aflate în imediata noastrã vecinãtate,
cu toate cã dinamica politicii internaþionale în epoca
globalismului influenþeazã în mod inevitabil politi-
cile interne ale statelor, inclusiv a statului român.
Existã puþine voci din spaþiul public românesc care
reuºesc sã ofere analize pertinente asupra politicii in-
ternaþionale. Una dintre acestea este a lui Valentin
Naumescu, fost secretar de stat în Ministerul Aface-
rilor Externe ºi consul al României la Toronto, actual-
mente conferenþiar universitar la Facultatea de Studii
Europene a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca
ºi o prezenþã extrem de activã în spaþiul publicistic.

Autor al mai multor lucrãri de ºtiinþe politice ºi
relaþii internaþionale, Valentin Naumescu a reunit în
cea mai recentã carte pe care a publicat-o, Teme de
politicã internaþionalã. Conflicte, tensiuni, dezbateri,
prefaþatã de profesorul Dan Dungaciu, douã studii ºi
mult mai multe analize ºi comentarii asupra unor eve-
nimente din politica mondialã din perioada februarie
2012-ianuarie 2014, publicate pe douã platforme de
comunicare electronice. Lucrarea nu este însã o pu-
nere la un loc a unor analize disparate asupra unor eve-
nimente ce au avut loc pe scena mondialã ci, din con-
trã, este o cronicã a politicii mondiale din ultimii doi
ani, din perspectiva unui analist de profunzime al po-
liticii internaþionale ºi al politicii externe a României.

Cele douã studii care deschid lucrarea, „De la
«preamult» la «prea puþin»? Dilemele «excepþionaliste»
ale politicii externe a Statelor Unite“ ºi „Democraþie
ºi securitate în «era post-americanã»“ dezvãluie su-
biectul central al volumului, prin prezentarea ºi cri-
tica aduse dezbaterilor actuale asupra locului ºi ro-
lului pe care SUA îl au în viitoarea configuraþie a na-
turii sistemului internaþional. „Epoca unipolarismului
este revolutã“ (p. 17), susþine Valentin Naumescu, iar
în ultimul timp „interpretarea «misiunii» Statelor
Unite în lume a cunoscut o nouã turnurã, ale cãrei
consecinþe globale tocmai se profileazã sub ochii
noºtri, fiind încã prea crude ºi difuze pentru a le putea
evalua.“ (p. 18). Care vor fi puterile ce vor domina în
viitor politica internaþionalã?, e o întrebare care-i
preocupã constant pe specialiºtii în relaþii internaþio-
nale. Domeniul de altfel este unul de la care se soli-
citã — mult mai mult decât de la altele — un grad
sporit de predictibilitate, pe care nu reuºeºte încã sã-l
ofere. Mulþi analiºti ai scenei politice mondiale par a

nu fi învãþat nimic din eºecul de a prevedea cãderea
sistemului comunist, hazardându-se sã susþinã care
vor fi viitorii vectori de putere din sistemul interna-
þional. Iar scenariile sunt multiple: de la înlocuirea
hegemoniei SUA cu China, pânã la crearea unui sis-
tem multipolar, numãrul ºi numele viitoarelor mari
puteri variind de la un autor la altul.

În aceastã „capcanã“ a predictibilitãþii nu cade
însã Valentin Naumescu care, din contrã, avertizeazã
asupra aparenþelor unor evenimente ºi fenomene, evi-
tând explicaþiile facile ºi superficiale ºi cãutându-le
pe cele profunde chiar dacã se aflã în totalã contra-
dicþie cu cele predominante la un moment dat. (Vezi,
de exemplu articolul „O temã micã? Mali“). „Cânte-
cul de lebãdã“ al puterii americane, atât de frecvent
invocat în ultimul timp se poate dovedi a fi o „fata
morgana“ pentru încã mult timp, cu toatã aparenta re-
tragere a SUA din politica internaþionalã, dupã anul
2009. Iar autorul, dincolo de toate criticile care pot fi
aduse Statelor Unite, rãmâne un adept al modelului
democraþiei occidentale, bazat pe drepturile ºi liber-
tãþile fundamentale ale omului. Pentru cã în fond, aºa
cum afirmã Dan Dungaciu, „este volumul unui pro-
euroatlantic fãrã rest, care pledeazã pentru acest mo-
del, explicit sau implicit, pe fiecare paginã, chiar ºi
atunci — sau mai ales atunci! — când regretã dis-
funcþionalitãþile sale ºi faptul cãAmerica ºi Europa ar
putea pierde competiþia globalã“ (p. 10).

Toate analizele ce compun sumarul volumului
sunt subsumate acestei discuþii generale. Iar în cei doi
ani în care universitarul clujean ºi-a scris analizele,
agenda internaþionalã a fost dominatã de conflicte,
mai mult sau mai puþin deschise, pe întregul glob.
Din Asia ºi pânã în Brazilia, din Orientul Mijlociu ºi
pânã în Europa, tensiunile interne sau cele intersta-
tale au ridicat numeroase semne de întrebare cu pri-
vire la pacea mondialã. Fie cã este vorba de eveni-
mente locale (vezi Mali sau Coreea de Nord) sau fe-
nomene regionale (Orientul Mijlociu sauAsia Centralã),
toate au o influenþã asupra sistemului internaþional în
ansamblul sãu, pe care autorul o expune cu claritate.
Uniunea Europeanã ºi numeroasele ei crize (financiarã,
economicã, socialã etc.) ocupã un spaþiu exponenþial
cu interesele româneºti ºi cu influenþa ei la nivel mon-
dial. De asemenea analizele politicii externe a Româ-
niei ºi „problema Basarabiei“ întregesc un volum me-
nit a fi util celor care doresc sã înþeleagã fenomenele
complexe ale politicii internaþionale, ce se deruleazã
într-un ritm accelerat chiar sub ochii noºtri.



Viorella Manolache
Repere teoretice în biopoliticã, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale,
2013, 202 pp.
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Autoarea (cercetãtor ºtiinþific la Institutul de ªti-
inþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române) propune lectorilor avizaþi ºi celor interesaþi
de traseul conceptual al termenului de biopoliticã o
posibilã ºi reuºitã analizã a fizionomiei politice non-
statice ºi o studiere a felului în care au survenit schim-
bãri care þin de registrul autoritãþii politice ºi al feno-
menelor sociale, pe durata întregului secol XX (cu arti-
culaþii resimþite din plin ºi în actualitatea imediatã).

Altfel spus, un demers ºtiinþific care vizeazã mo-
dalitatea prin care reflexele abordãrii conceptuale de
faþã au parcurs traseul: de la sensul clasic al concep-
tului de putere la conceptul contemporan de biopoli-
ticã. Atari permutãri complexe reprezintã punctul de
plecare pentru variate chestionãri, interogaþii ºi su-
biecte de cercetare, cu atât mai mult cu cât ele con-
trabalanseazã un discurs public marcat de decalajul
de percepþie conceptualã vizavi de gradul de dezvoltare
acumulat de Europa Occidentalã la nivelul discursului
public.

Relansarea conceptului de reper în politicã (bio-
politicã) revalorificã una dintre temele (subiectele)
publice amplasate (poate intenþionat) de cercetarea
politicã ºi culturalã româneascã în arealul marginal,
în spaþiul secundar al prioritãþilor sale analitice.

În cheia unei lecturi personale, nu putem sã nu
semnalãm cã dimensiunea spiritualizantã a spaþiului
politic dar ºi a memoriei identitare se cere imperios
exploatatã, în sensul de a extrage din aceasta infor-
maþiile definitorii pentru explicarea unor evenimente
derulate în spaþiul public european (în secolul XX) ºi
a interferenþelor puterii. Cercetãtorii istoriei contem-
porane preferã, însã, punctele de atracþie ale unor te-
me generalizante, neglijând concepte particulare cu
rol esenþial în definirea spiritului civic, a culturii so-
ciale ºi a spaþiului politic, în general.

Cercetãtoarea Viorella Manolache întreprinde
un travaliu intelectual de cercetare a fenomenelor po-
litice, evenimentelor istorice sau evoluþiilor societãþii
din unghiul ºi din perspectiva unui observator fin,
atent la semnele ºi semnalele particulare emise de
procesele sociale ºi de influenþele acestora în spaþiul
lax al culturii politice.

Demersul ºtiinþific propus de autoare (în cele
cinci capitole care compun lucrarea Repere teoretice
în biopoliticã) supune atenþiei teme de interes major,
replasându-le din spaþiul marginal al teoretizãrilor în
prim-planul analizei. Arheologia ºi inventarul con-
ceptelor cu care opereazã Viorella Manolache certi-
ficã o introspecþie pedant-riguroasã.

Biopolitica, bioputerea tehnicã ºi mecanica so-
cialã, biopolitica — pretext al disputei între natu-
ralism ºi liberalism sau reflexele filosofice ale biopo-
liticii (cuprinse în capitolele doi ºi trei ale cãrþii) tra-
seazã cu precizie bornele unui parcurs intelectual de
maturitate, cu toatã dezinvoltura serios pregãtitã de a
relansa în spaþiul de cercetare ºtiinþificã dar ºi în lu-
mea academicã perspective reechilibrate, legãturi in-
solite ºi necesare reapropieri teoretice. Inventarul ºi
reinterpretarea (prin apropieri între autori sau în-
depãrtãri de sensuri deja aºezate în partituri ferme)
conceptelor filosofiei politice a ultimelor decenii sunt
refiltrate ºi relivrate spre dezbatere din perspectiva
cercetãtorului independent ºi neînregimentat niciunei
afinitãþi deturnante (vezi, spre exemplu, medicina so-
cialã sau eugenia, cap. 4). Singurele atribute de la
care Viorella Manolache nu face rabat sunt simþul
pretenþios ºi calitatea de scris experimentat ºi experi-
mental pe care le încearcã în mod fericit autoarea. De
aici o anume predilecþie pentru metodele duble —
deopotrivã de semnalare a unor teorii esenþiale, de
punere a lor în dialog, dar ºi de reinterpretare pertinentã.

Autoarea livreazã conceptul de biopoliticã ten-
tacular stabilind cã acesta desemneazã, pornind de la
Michel Foucault, o modalitate de includere a vieþii
naturale în mecanismele ºi în calculele puterii, de
fapt o recalibrare a lui zoon pe o axã a politicului bio-
activ; sau, în sensul accepþiei biopoliticii drept ten-
dinþã, interesarea puterii politice de problemele ºi po-
sibilitãþile tehnoºtiinþei biologice (Jean-Luc Nancy).
Afirmaþia adnotantã a autoarei are în vedere faptul cã
biopolitica îºi recunoaºte echivalentul în politica ma-
sificatã, asumatã ca dominantã a spaþiilor social-cul-
turale recesive, cu o dinamicã care se recunoaºte în
opþiunea slabã, potrivit cãreia bios-ul nu este mai tare
decât politica. De aici o plonjare analiticã înlãuntrul
biopoliticii postcomuniste sau al unor concepte (mai
aproape sau la distanþã de sensul deferit de Foucault)
actuale precum bio-enviromentalism, bio-diplomaþie,
biopolis, bio-legislatori sau bio-drepturi.

Fãrã a ne declara intenþia de a deconspira meca-
nismele ºi ustensilele cu care autoarea construieºte ºi
deconstruieºte reperele biopoliticii, ceea ce putem
afirma este cã particularitãþile teoretice ale demer-
sului ºtiinþific de faþã sunt tot atâtea motive ale par-
curgerii lucrãrii, autorecomandându-se drept abor-
dare complexã, lecturã-dialog ºi, de ce nu, un exce-
lent instrument de lucru pentru cercetãtori, profesori,
studenþi ºi pentru toþi cei care doresc sã regândeascã
lumea contemporanã.



Ottmar Traºcã, Stelian Obiziuc (editori)
Constantin I. Karadja, Manual diplomatic ºi consular, Cluj-Napoca, EdituraArgonaut, 2013, 1052 pp.
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Lucrarea de faþã este editatã sub patronajul Aca-
demiei Române, filiala Cluj (Institutul de Istorie G.
Bariþiu) ºi al Ministerului Afacerilor Externe al Ro-
mâniei ºi publicatã cu sprijinul Autoritãþii Naþionale
pentru Cercetare ªtiinþificã.

Volumul se deschide în chip emblematic (în sen-
sul medieval al termenului emblemata) cu vorbele di-
plomatului Constantin I. Karadja (1889-1950), pre-
zentate de editori drept motto al întregului volum —
„...expunerea de faþã este discursul funebru al unui
Manual dispãrut. În locul lucrãrii de ieri, am însã cre-
dinþa cã se va naºte mâine alta, mai bunã ºi mai noro-
coasã. Orice s-ar face, nu se poate opri evoluþia. Ne
vom îndrepta ºi noi spre un serviciu diplomatic-con-
sular modern, fiindcã nu se poate altfel“.

Volumul are 1.052 pagini, însoþit fiind de un in-
dice general ºi anexe, ce cuprind reproduceri dupã
coperta Manualului diplomatic ºi consular (varianta
C), aflatã în patrimoniul Bibliotecii Academiei Ro-
mâne, în dosarul Arhiva Karadja, precum ºi repro-
duceri ale unor documente din patrimoniul Arhivei
Ministerului de Externe (fond Problema 77/Dosare
personale/K 8) ºi din arhiva CNSAS (fond Documen-
tar, dosar nr. D 8845).

Opera scrisã a lui Constantin I. Karadja are di-
mensiuni impresionante, desfãºurându-se pe multiple
domenii (istorie, culturã ºi mentalitate medievalã, bi-
bliofilie, bibliologie, drept, economie etc.). Parte din
scrieri au fost editate în România ºi în strãinãtate în
periodice de mare prestigiu academic. Dar anumite
scrieri au rãmas în stadiul de manuscris ºi nu au reuºit
sã îºi gãseascã o formã tipãritã în cursul vieþii auto-
rului, din cauza vicisitudinilor vremurilor. Printre a-
ceste scrieri se numãrã ºi Manualul diplomatic ºi
consular (cu multiplele sale variante regãsite ºi iden-
tificate cu mare strãdanie de cãtre editori).

Studiul comparativ semnat de dr. Ottmar Traºcã
ºi dr. Stelian Obiziuc, de dimensiuni ºi profunzime
impresionante, trateazã lucrarea rãmasã în stadiul de
manuscris. Editorii au identificat cele opt variante ale
Manualului diplomatic ºi consular în fonduri de ar-
hivã ºi biblioteci bucureºtene (Biblioteca Academiei
Române, Arhivele Naþionale Istorice Centrale ºi Ar-
hiva Ministerului Afacerilor Externe), le-au comparat
ºi, în scopul uºurãrii demersului cercetãrii, le-au nu-
mit succesiv variantele A – H. Ediþia de faþã are la ba-
zã varianta C (aflatã în Arhiva Karajda, Biblioteca
Academiei, cota A 1940) a lucrãrii, consideratã a fi
cel mai complet exemplar.

Constantin I. Karadja a absolvit facultatea de
Drept din Londra în 1910, devenind membru al ba-
roului de avocaþi britanic. Pe urmele tatãlui sãu, Jean
Paºa Karadja, intrã în diplomaþie ca reprezentant al
Departamentului de Politicã al Ministerului de Ex-
terne Otoman. Demisioneazã din diplomaþia otomanã
în anul 1913 ºi revine în Suedia, þara sa natalã (din

partea mamei, Mary Smith Karadja, este suedez de
origine). În anul 1916 se cãsãtoreºte cu Elena
Marcela Caradja ºi în 1920 obþine cetãþenia românã.
Odatã cu obþinerea cetãþeniei române, Constantin I.
Karadja îºi începe cariera diplomaticã, ca reprezen-
tant al statului român: este consul la Budapesta
(1921-1922), consul general la Stockholm (1928-
1930), consul general în cadrul Legaþiei române din
Berlin (1932-1936), consul general la Berlin (1936-
1941) ºi director al Direcþiei Afaceri Consulare din
cadrul Ministerului de Externe (1941-1944).

În urma numirii sale ca director al Direcþiei Afa-
ceri Consulare din cadrul Ministerului de Externe, în
1941, Constantin I. Karadja începe elaborarea unui
Manual diplomatic ºi consular — un posibil instru-
ment de lucru „realizat cu concursul tuturor departa-
mentelor ºi direcþiilor din Minister, ce urma sã cu-
prindã pe de o parte cele mai importante acte nor-
mative referitoare la organizarea ºi funcþionarea Mi-
nsterului de Externe, pe de altã parte instrucþiunile ºi
normele privitoare la atribuþiile de serviciu ale per-
sonalului diplomatic român“ (p. VIII).

Este deosebit de interesant faptul cã autorul nu
îºi arogã drepturi patrimoniale neapãrat asupra ma-
nuscrisului. Intenþia sa era de a alcãtui (cu sprijinul
mai multor entitãþi administrative — Ministerul de
Interne, Ministerul Propagandei Naþionale, Ministe-
rul de Rãzboi, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri
º.a.) o lucrare care sã ajute dezvoltarea activitãþii di-
plomatice române, spre a-ºi desfãºura cu mai mare
succes ºi eficienþã activitatea.

Ediþia de faþã are un cuvânt înainte semnat de dr.
Bodgan Aurescu, secretar de stat pentru Afaceri Stra-
tegice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al
României. Bogdan Aurescu citeazã cuvintele diplo-
matului român Nicolae Daºcovici (1888-1969), din
anul 1936: „E nevoie sã punem în conducerea aface-
rilor externe ale României, mai puþine preocupãri
egoiste de succes personal ºi reclamã, sau de ambiþii
exclusiviste... pânã le vom înlocui cu un spirit nou de
sacrificiu tãcut, fãrã recompensã imediatã pentru fac-
torii vãzuþi, dar cu un spor de mulþumire sufleteascã
pentru colaboratorii tãcuþi ºi anonimi.“ (p. V).

Parafrazând cuvintele lui Nicolae Daºcovici, am
putea spune cã volumul de faþã este un omagiu adus
de Ottmar Traºcã ºi Stelian Obiziuc unui sacrificiu
tãcut, fãrã recompensã imediatã..., un omagiu adus
muncii lui Constantin I. Karadja sau mai bine spus
unei pãrþi din activitatea sa bogatã ºi interdisciplinarã,
reflectatã în acest Manual diplomatic ºi consular.

Acribia specificã mentalitãþii suedeze, precum ºi
structura deosebit de riguroasã a autorului sunt clar
identificabile atât în redactarea textului în amãnunt,
cât ºi în structurarea lucrãrii. Astfel, de la început sunt
identificate pãrþile pozitive ale manualului, precum ºi
criticile care au fost aduse acestei lucrãri. Criticile sunt
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expuse în zece puncte cu o deosebitã rigoare ºi auten-
ticitate de cãtre autor. La punctul 10 aflãm: „un coleg
fãcând parte din ramura diplomaticã a carierei ne
obiecteazã în sfârºit, precum sper, în glumã: Manua-
lul cere muncã din partea celor mici ºi stabileºte rãs-
punderi pentru cei mari — douã lucruri foarte deza-
greabile. Faþã de acest argument, nu mai avem ce rãs-
punde!“ (p. XXXIII).

O asemenea culegere, sau lucrare, ar fi avut în
opinia diplomatului român multiple avantaje, de la fi-
xarea atribuþiilor ºi îndatoririlor funcþionarilor din ca-
drul ministerului la ridicarea nivelului de pregãtire al
acestora ºi, nu în ultimul rând, aceastã culegere de
studii ar fi avut menirea de a asigura ºi facilita apro-
pieri între cele cinci ramuri constitutive ale serviciu-
lui diplomatic ºi consular, respectiv ramurile diploma-
ticã, consularã, administrativã, economicã ºi de presã.

Editorii volumului accentueazã ºi demonstreazã
dificultãþile majore prin care a trecut autorul în
procesul de alcãtuire aManualului diplomatic ºi con-
sular, în ciuda faptului cã iniþiativa a fost sprijinitã de
Mihai Antonescu, vicepreºedintele Consiliului de
Miniºtri.

Constantin I. Karadja a redactat, între anii 1941
ºi începutul anului 1944, circa 1.000 de pagini. Din
nefericire, actul de la 23 august 1944 a adus tragice
repercusiuni asupra vieþii diplomatului Constantin I.
Karadja ºi evident ºi asupra Manualului aflat în sta-
diu de manuscris.

Editorii volumului de faþã prezintã amãnunþit ºi
deosebit de documentat situaþia lucrãrii în complexul
context istoric 1944-1947. În urma deciziei ministe-
riale nr. 58 378 din 31 august 1947, postul lui Karadja
de consul general clasa I este suprimat, de la 1 septem-
brie 1947: „Decizia autoritãþilor comuniste întrerupea
astfel, într-o manierã samavolnicã, nu numai o carie-
rã diplomaticã de excepþie, dar reprezenta în acelaºi
timp cântecul de lebãdã la adresa Manualului diplo-
matic ºi consular elaborat de Constantin I. Karadja,
peste care s-a aºternut în scurt timp uitarea ºi tãcerea
arhivelor“ (p. XI).

Ottmar Traºcã ºi Stelian Obiziuc reuºesc sã de-
pãºeascã cu succes efortul nu doar al editãrii, ci ºi al

studiului comparativ al celor opt ediþii identificate ale
Manualului diplomatic. Nu în ultimul rând, ar trebui
accentuat imensul efort depus de editori în identifi-
carea, controlarea ºi reactualizarea fiecãrei trimiteri
bibliografice pe care Constantin I. Karadja a fãcut-o
în text. Asistãm la un demers deosebit, desfãºurat cu
pasiune ºi cu modestie, în spiritul persoanei care
acum 70 de ani s-a strãduit sã redacteze textul, cu o
tenacitate ºi o perseverenþã demne de invidiat: „Edi-
tarea Manualului diplomatic ºi consular, la 70 de ani
de la întocmirea acestuia, reprezintã, fãrã dubiu, un
eveniment editorial de excepþie. El rãmâne nu doar
un text de referinþã pentru înþelegerea necesitãþilor
Ministerului român alAfacerilor Externe din epoca în
care a fost redactat (unele dintre ele valabile ºi astãzi)
— dupã cum susþine BogdanAurescu în prefaþa volu-
mului — ci ºi o pledoarie — permanent actualã, la
care nu pot sã nu subscriu total — pentru creºterea
continuã a eficienþei actului diplomatic (ºi consular),
imperativ constant al oricãrui sistem managerial al
diplomaþiei române, astfel încât aceasta sã îºi poatã
îndeplini cu cel mai mare randament posibil misiunea
de apãrare ºi protejare a obiectivelor de politicã ex-
ternã, a drepturilor ºi a intereselor statului român ºi
ale cetãþenilor sãi“ (pp. V-VII).

Închei aceastã prezentare prin citarea cuvintelor
din finalul introducerii laManualul diplomatic ºi con-
sular, unde autorul precizeazã, referindu-se la stadiul
lucrãrii sale, cã „ceea ce importã însã nu este echi-
pajul, ci vasul. Noi, funcþionarii, suntem numai trecã-
tori. Este deci indiferent cine va sãvârºi lucrarea. Ne-
cesar este însã sã nu mai pierdem timp, sã fie opera
reînceputã, lucratã consecvent ºi dusã la bun sfârºit.

Cu toate împotrivirile întâmpinate de mai bine de
un sfert de veac de când solicit cu tot respectul cu-
venit, directive statornice ºi o documentaþie suficientã,
n-am încetat sã sper cum scria bãtrânul Wicquefort: Il
se trouvera peut-être quelqu’un qui ayant plus de
fonds et plus de moyens que moi, pourra donner un
autre tour à ce que j’ai commencé. Cu ajutorul Ma-
nualului de mâine se va distruge casta administrativã
lipsitã de rãspundere, creându-se în schimb o carie-
rã!“ (p. XXXVIII).


