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Lucrarea aniversarã Academicianul Alexandru
Surdu la 75 de ani prefigureazã încã din cuvântul edi-
torilor demersul de a continua volumele dedicate aca-
demicianului Alexandru Surdu, fãrã vreo intenþie pre-
conceputã ºi dincolo de vreo aparentã grabã a supra-
punerilor apariþiei sale cu sãrbãtoarea de Dragobete,
coincidenþã fericitã a tradiþiei româneºti cu ziua de
naºtere a acestei personalitãþi a culturii româneºti.

Ancorat cincinalului 2008-2013, volumul acordã
echilibrat atenþia cuvenitã aprecierilor în decursul tre-
cerii timpului, evenimentelor memorabile sau inter-
viurilor ºi completãrilor bibliografice, repere stabile
pentru ritmul dinamic al muncii academicianului, tra-
valiu situat înlãuntrul provocãrilor ºtiinþifice ºi al te-
melor care, nedespãrþindu-se de resursele lor româ-
neºti, sunt recuperate ca probleme vii ale actualitãþii.

Remarcãm în contextul a ceea ce se declarã drept
sfârºit al filosofiei, cu toate derapajele sau, dimpo-
trivã, avantajele unui astfel de avertisment, faptul cã
Alexandru Surdu rãmâne un filosof, care pe fondul
reevaluãrilor categoriilor ºi al echilibrãrii disciplinelor
filosofice extrage stimulentele aparent latente ale
filosofiei.

Volumul evidenþiazã contribuþiile filosofice ale
academicianului Alexandru Surdu, între care un loc
central îl ocupã interesul sãu pentru conturarea unei
filosofii pentadice, ca eliberare de practica discipli-
narã, viziunea sa evaluând teoria trecerii de la subsis-
tenþã ºi existenþã prin intermediul fiinþei ºi realitãþii la
existenþa realã.

De altfel, profilul academicianului se revendicã
de la întâlnirea fausticã de descoperire a Cãrþii ºi a
„diavolului“, ca o categorie intermediarã care ne îmbie
sã privim în jur ºi sã recãdem în filosofare ca mod
ocrotitor al stãrii curente ºi conflictuale de fapt. Atitu-
dinea academicianului Alexandru Surdu urmeazã
imperativul noician anti-Faust, mod confirmat ºi de
întâlnirea aparent neaºteptatã, dar rostuitã, cu sihastrul
athonit Lucian, aproape de chilia sa suspendatã, cea
care l-ar fi tentat ca alternativã spiritualã pe omul reli-
gios Alexandru Surdu, dar a cãrei scarã cu unic sens
nu a putut fi tãiatã ca un cordon ombilical între lume
ºi filosoful Alexandru Surdu.

Dincolo de a intra în reperele stabilizante ale
unui destin cu „comprimãrile“ ºi „dilatãrile“ sale, con-

turul unui profil mai complet al academicianului se
aºazã biblic aproape de modelul seninãtãþii lipsite de
contabilizãri la distanþã de imperativul urmãrii de
sfaturi („dacã este vorba de sfaturi, nu l-am urmat nici
pe Constantin Noica“, mãrturiseºte academicianul la
p. 217).

Aproape de acea structurã pentadicã formulatã ca
reþetã de tratament a unei lumi aflate în derapaj,
Alexandru Surdu propune pentru ºtiinþã, adevãrul,
pentru artã, frumosul, pentru moralã, binele, pentru justi-
þie, dreptatea ºi pentru politicã, libertatea (p. 241).

De fapt, structura poate fi sistematizatã cu uºu-
rinþã în rostul etern al filosofiei de a da socotealã de
ceea ce se petrece, cum se petrece, de ce ºi cum ar tre-
bui sã fie, pentru noi, amintind parcã de ceea ce obser-
va Lucian Blaga, ºi anume faptul cã filosofia se aratã
mai folositoare decât toate lucrurile pe care ne-am grãbi
sã le considerãm folositoare datoritã reflexelor cultu-
rale ºi socializante, neexaminate.

Situare în sistem ºi dincolo de fragment, apelând
la reflexele celui de-al ºaselea ºimþ, al reflecþiei inte-
riorizate, arhitectura filosofiei lui Alexandru Surdu
rãmâne sub semnul „structurilor privilegiate“, aºa
cum le numeau grecii, sub semnul pentadei, pe filiera
lui Spinoza, a ascunderii, benefice intelectual, înlãun-
trul lumii vãzute ca o categorie filosoficã. Acest de-
mers este desfãºurat însã fãrã rabat la glisãrile dincolo
de bine, sau dincolo de rãu, specifice filosofiei. De
aici ºi invitaþia academicianului de a contracara sem-
nele stingerii spiritualitãþii româneºti prin pregãtirea
de „situri“ trainice ºi readucerea în atenþie a semnelor
discrete ale aducerii aminte — p. 253 (vezi, în acest
sens, ºi lucrãrile academicianului Alexandru Surdu,
Izvoare de filosofie româneascã, 2010, ªcheii Braºo-
vului, 2010, sauA sufletului românesc cinstire, 2011 etc.).

Tentaþia principalã a volumului de faþã este aceea
de a contura profilul academicianului în relaþie fie cu
imaginea istorico-religioasã al lui Daniil Sihastrul, fie
cu filosofii semãdãi, în limbaj noician.Alexandru Surdu
nu este nici una, nici alta. Pentadic, personalitatea sa
se înscrie într-un model cãrturãresc transilvan, sub
semnul Dragobetelui, un ritual românesc de celebrare
a vieþii profunde, prin dedublare speculativã: filosof,
logician, academician, scriitor, profesor.
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Cartea Ieºirea din URSS, semnatã de Gheorghe
Cojocaru, a apãrut în anul 2012 la Editura Institutului
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Acade-
miei Române, în colecþia Politicã ºi Diplomaþie.

Autorul, director al Institutului de Istorie, Stat ºi
Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei, ne propune
aceastã lucrare, conceputã sub forma unei colecþii de
documente din anii fierbinþi 1990 ºi 1991 — steno-
grame ale unor ºedinþe ale Sovietului Suprem al
Republicii Sovietice Socialiste Moldova, apoi ale ºedin-
þelor Parlamentului Republicii Moldova, dar ºi decla-
raþii ºi hotãrâri cu privire la suveranitatea acestui stat
sau la aprecierea politico-juridicã a unor documente
de maximã importanþã pentru parcursul istoric al aces-
tui teritoriu: Tratatul sovieto-german de neagresiune
ºi Protocolul adiþional secret din 23 august 1939 —
precedate de un studiu introductiv care explicã etape-
le ºi dificultãþile unui proces invers, de ieºire dintr-un
stat de dimensiuni colosale, construit artificial pe ba-
ze ideologice, ºi prin urmare totalitar ºi opresiv.

Aceastã desprindere a Republicii Sovietice So-
cialiste Moldova de URSS a impus calcularea atentã
a paºilor de urmat, începând cu Declaraþia de Suvera-
nitate, din 23 iunie 1990, pânã la schimbarea denumirii
de stat, în Republica Moldova, ºi Declaraþia de Inde-
pendenþã, votatã de deputaþii celui din urmã Soviet
Suprem, la 27 august 1991, în ºedinþã extraordinarã.

Documentele prezentate refac acest traiect, iar
conþinutul lor indicã cititorilor detaliile ºi subtilitãþile
de care oamenii politici moldoveni au trebuit sã þinã
cont, cântãrind sensul, greutatea ºi efectele fiecãrui
cuvânt din documentele pe care le redactau, astfel în-
cât demersul lor sã fie ireversibil, stabil, inevitabil ºi
legitim atât în raport cu URSS, care fãcea eforturi de
„înnoire“, din dorinþa de a pãstra statele membre,
propunându-le în acest scop un nou Tratat unional —
în locul celui din 1922 —, cât ºi în raport cu normele
internaþionale.

Valoarea acestor documente este de a dubla infor-
maþiile pe care le conþin — unele cunoscute — cu în-

cãrcãtura acelor momente istorice, trãitã de oameni
politici care au avut responsabilitatea de a lua decizii
într-un proces inedit: desfacerea unui stat federativ.

În deschiderea studiului sãu, autorul se întreabã:
„Ce a consemnat acest eveniment de mare anvergurã
socialã ºi istoricã: un punct culminant al miºcãrii de
emancipare democraticã ºi naþionalã, un accident al
istoriei, o decizie impusã de circumstanþele de epocã
sau expresia voinþei populare?“ (p. 11).

Documentele selectate în carte sunt o dovadã cã
emanciparea democraticã ºi naþionalã, voinþa popu-
larã exprimatã prin reprezentanþi politici au avut o
pondere incontestabilã în desprinderea Republicii
Moldova din URSS. Autorul consemneazã însã ºi
ponderea faptului neprevãzut, care a accelerat irever-
sibil procesul deja început ºi a simplificat radical ra-
portul între forþele ce susþineau acest proces, cele
care doreau sã îl tempereze prin acceptarea unor re-
forme ºi cele care i se opuneau. Eºecul puciului de la
Moscova, din august 1991, a anulat deopotrivã planul,
susþinut de Gorbaciov, de Tratat cu privire la Uniunea
Statelor Suverane, menit a înlocui Tratatul din 1922,
dar ºi încercarea dusã la extrem a puciºtilor — din
aripa ortodoxã a structurii panunionale de la Moscova
— de a împiedica distrugerea URSS-ului. Prãbuºirea
URSS-ului a grãbit declararea independenþei
Republicii Moldova.

Prin Declaraþia de Independenþã de la 27 august
1991, act fondator, Republica Moldova a devenit su-
biect deplin de drept internaþional. Realizarea acestui
deziderat nu a fost însã nici simplã, nici lipsitã de
costuri. Faþã de Basarabia întreagã din 1940, Moldova
actualã a pierdut Nordul Bucovinei ºi Herþa, iar
partea din stânga Nistrului face obiectului unui con-
flict încã neîncheiat. Iar pe de altã parte, aºa cum re-
iese din unele din documentele selectate, ºi costurile
economice ale desprinderii au fost importante, având
în vedere dependenþa economicã a republicilor sovie-
tice faþã de Uniune.

În prea lunga perioadã de tranziþie postcomunistã
a României au existat, spun analiºtii, doar douã mari
proiecte naþionale: aderarea la NATO ºi, apoi, la
Uniunea Europeanã. România a îndeplinit, în acest
sens, câteva condiþii minimale, care nu au depãºit însã
cu mult acordul sau planul politic. Celelalte paliere
— social, educaþional, militar, de mediu sau de justiþie

— au rãmas aproape încremenite la stadiul anterior
etapei de preaderare. Acesta este contextul, ºi totodatã
prilejul, în care volumul domnului Marius Stoian,
Proiectul România, apare la sfârºitul anului 2012.
Textele incluse în acest volum surprind realitãþile ºi
problemele României postaderare, aºa cum se relie-
feazã ele autorului pe parcursul a mai bine de doi ani,
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din 2010 pânã la finalul lui 2012. Tema mare a cãrþii
este generatã de starea paradoxalã a societãþii româ-
neºti, de stat membru formal al NATO ºi al UE, dar
cu instituþii ºi reguli inadecvate, nereformate, înve-
chite. Forma, se vede din lectura cãrþii, este cea co-
rectã. Autorul pledeazã, militeazã ºi, cel mai impor-
tant, dã soluþii care sã ducã, în cele din urmã, la adec-
varea fondului la formã. Aceasta este menirea „pro-
iectului România“, un proiect naþional care trebuie,
conform autorului, sã stabileascã prioritãþile ºi direc-
þiile României europene.

Cele mai multe dintre textele cãrþii zugrãvesc
punctual aspecte, pãrþi ale „conjuncturii imperfecte“
(p. 88) care este societatea româneascã. ªi, ca în orice
astfel de conjuncturã, fiecare dintre aspectele avute în
vedere genereazã ideea unor proiecte/soluþii ce tre-
buie subsumate, pentru a avea sens ºi consistenþã,
marelui „Proiect România“. Media, mediul de afaceri
ºi cel politic, dar ºi sistemul educaþional românesc, mai
ales în legãtura sa cu chestiunea elitelor, reprezintã
aspectele societãþii româneºti care sunt descrise ºi
analizate cel mai des în cartea de faþã. New media,
Platforma Corporatistã Anticorupþie, structurile de
intelligence reformate ºi, mai ales, clubul, reþeaua
reprezintã, folosind cuvintele autorului, pãrþi din „rege-
nerarea necesarã Proiectului România“. Înþelesul, aria
de cuprindere a fiecãruia dintre aceste concepte, contri-
buþia lor la optimizarea realitãþilor societãþii româneºti,
toate acestea cititorul le poate afla din paginile cãrþii.

Viziunea autorului asupra unui proiect naþional
consensual, transpartinic ºi neîntrerupt de ciclurile
politice reprezintã, aºa cum am arãtat ºi la început, te-
ma mare, obiectivul fundamental în jurul cãruia s-a
construit cartea. Prin textele sale însã, Marius Stoian
mai atinge un obiectiv, indiferent sau nu dacã ºi-a
dorit acest lucru de la bun început: discutând deschis
ºi onest despre rolul cluburilor informale ºi al reþe-
lelor sociale de tip discret, descoperã ºi „umanizeazã“
aceste structuri sociale, pe care publicul larg le pri-
veºte cu reþinere ºi, uneori, cu teamã. Aceste cluburi,
formate din oameni de elitã, specialiºti din diverse
domenii ºi vârfuri în ceea ce întreprind, au o utilitate
socialã dintre cele mai însemnate. Sintetizând, ele
sunt mediatori în societate, generatoare de idei ºi di-
recþii la nivel intern ºi internaþional ºi, ca deþinãtoare
ale unei „puteri subtile“ legitimate epistemic, „crea-
toare de agende durabile“ (p. 58). Cei interesaþi de

chestiunea influenþei structurilor informale, discrete,
de tipul Grupului de la Bilderberg sau Comisiei Trila-
terale, gãsesc informaþii numeroase ºi utile, care sã îi
ajute în conturarea sau aprofundarea atmosferei ºi re-
sorturilor unor astfel de organizaþii.

Se înþelege, pentru un Proiect România cores-
punzãtor este nevoie de contribuþia intelectualã ºi de
imaginaþia socialã a elitei româneºti, care, dupã mo-
delele similare internaþionale, trebuie sã se reuneascã
ºi sã formeze „un tip de reþea care schimbã idei în ca-
dru informal ºi care influenþeazã opþiunile personale de
decizie prin interacþiunea ºi statura membrilor“ (p. 53).
Concret, aratã autorul, România are nevoie de un club
de putere, al cãrui scop fundamental sã fie acela de a
trasa direcþiile de acþiune ale societãþii româneºti, de
a rãspunde clar la întrebarea „ce se face?“. Dar,
dincolo de planul mare, de stabilirea formei institu-
þionale a statului român de tip european care le revine
membrilor clubului, gruparea elitistã a think-tank-ului
are menirea la fel de onorabilã de a arãta „cum se
face“ (p. 53), cum se pun în aplicare ideile ºi direcþiile
fixate în cadrul clubului. De fapt, pledoaria pentru un
think-tank românesc revine constant în cartea lui
Marius Stoian ºi mai multe capitole sunt consacrate
acestei teme.

Nu doar pasionaþii de reþelele puterii subtile îºi
regãsesc în acest volum temele preferate, ci ºi amatorii
de geopoliticã ºi relaþii internaþionale. Viziunea lui
Marius Stoian este, în acest sens, una cumva ineditã.
De pildã, ideea atât de vehiculatã de cei cu preocupãri
în domeniul geopoliticii României ca punte între Vest
ºi Est, între Occident ºi Rusia/Eurasia este total res-
pinsã, autorul propunând pentru destinul þãrii o cu
totul altã poziþie. Cititorului îi rãmâne plãcerea sã
descopere care. Despre BRIC, SUE (Statele Unite ale
Europei) ºi (alte) concepte ce construiesc realitatea,
despre regional unions ºi cluburile de state wireless
— toate pretându-se la a fi subîntinse domeniilor geo-
politic ºi de RI — aflãm, de asemenea, în capitolele
volumului de faþã.

Cartea meritã, fãrã îndoialã, sã fie cititã atât de
specialiºti, elite din mediul academic sau de afaceri
— doar ei sunt, în fond, personajul principal aici —
cât ºi de publicul larg, pentru forþa ideilor, consecvenþa
urmãririi programului propus ºi scriitura accesibilã ºi
totuºi elitistã. Toate acestea fac din Proiectul România
o lucrare cu adevãrat subtilã.

În iunie 2012 a apãrut la Editura Biblioteca Bu-
cureºtilor o lucrare care trateazã misiunea scriitorului
Duiliu Zamfirescu în Basarabia, numit de cãtre gene-
ralul Alexandru Averescu guvernator pe lângã Consi-
liul Directorilor Generali al Republicii Democratice

Moldoveneºti, proclamatã la 2 decembrie 1917. D. Zam-
firescu se alãturã în acest fel unei elite de intelectuali
care au reprezentat cu cinste diplomaþia româneascã:
literaþii, Vasile Alecsandri, Mihail Kogãlniceanu, Ion
Ghica; filosofii Lucian Blaga ºi Mircea Eliade: scriitorii
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Eugen Ionesco, Emil Cioran, Marcu Beza, Teodor
Scorþescu. Între ei, Duiliu Zamfirescu, se integreazã
ca reprezentant ilustru al diplomaþiei româneºti ºi
unul dintre oamenii de culturã români care au luat
parte la actele politice importante atunci când au fost
chemaþi sã îndeplineascã aceastã misiune. O parte
însemnatã a publicisticii zamfiresciene a vorbit
despre starea de lucruri care domnea în Moldova de
peste Prut, dupã ce aceastã provincie ºi-a declarat
unirea cu România în 27 martie 1918. Deºi este
numit în 1917, Zamfirescu nu ajunge în Basarabia
decât în februarie 1918. Acest aspect nu l-a împiedi-
cat sã publice articole din teritoriu, în care provincia
istoricã româneascã este definitã ca o grãdinã, un pa-
radis terestru. Mandatul cu care Duiliu Zamfirescu
sosea la Chiºinãu era considerat o misiune dificilã,
fapt pe care cititorul îl poate distinge din lectura cãrþii.
Editorul cãrþii, Ioan Adam, precizeazã cã la reeditarea
volumului în anii ’80 titlul articolului În Basarabia
nu a putut fi menþionat nici mãcar la sumarul textelor
care nu au fost incluse, deºi era o ediþie criticã. Un
motiv în plus ca acest capitol politic al scriitorului sã
fie recuperat ºi prezentat publicului interesat.

Polemicile pe care Duiliu Zamfirescu le-a dus cu
ideologii conservatori cuprindeau ºi dezamãgirea pe
care a simþit-o atunci când Basarabia a fost schimbatã
cu Dobrogea, în 1878, în urma hotãrârilor de la Berlin.
În volumul prezentat de noi sunt cuprinse patru arti-
cole dedicate Basarabiei: În Basarabia, Scrisoare
deschisã cãtre domnul ministru de finanþe M. Sãulescu,
Rãsãritul, Calomnii, care nu ilustreazã funcþia de
demnitar al guvernului român în Basarabia. Intere-
sant este cã sunt introduse în corpul volumului ºi
douã texte despre Bucovina, care reunite cu textele
despre Basarabia dau aspectul esenþial al concepþiilor
lui Duiliu Zamfirescu despre politicã. Articolul cel
mai întins, În Basarabia, este cel care aparþine între-
gului volum prezentat de noi. Articolele prezentate
mai sus sunt redate cu grafia epocii ºi vin sã între-
geascã elementele de originalitate ale gândirii poli-
tice ºi creaþiei literare a lui Duiliu Zamfirescu. Dife-
renþele de viziune politicã pe care le-a avut cu Titu
Maiorescu au fost rezervate datoritã faptului cã poli-
ticienii români au repudiat tranzacþia fãcutã pe seama
teritoriului românesc, iar lui Zamfirescu nu i-a plãcut
aceastã decizie a Rusiei, care a tranzacþionat pur ºi
simplu teritorii ce nu-i aparþineau. Misiunea lui Zamfi-
rescu era apropiatã de destinul mareºalului Averescu,
care se aureolase de victoria de la Mãrãºti, înfiinþase
Liga Poporului ºi se profilase ca fiind omul provi-
denþal al României. Printre reformatorii care se gru-
peazã în jurul lui Averescu se afla ºi Duiliu Zamfi-
rescu, cãruia partidele vechi i se pãreau infame ºi pu-
trede. Printre fondatorii Ligii Poporului se pot aminti
Gr. Filipescu, generalii Grigore Crãiniceanu ºi Gheorghe
Vlãdeanu, amiralul Sebastian Eustaþiu, medicul M.
Dobrovici ºi evident romancierul Zamfirescu. Un alt
aspect interesant al ediþiei de faþã este faptul cã în vo-

lum apar o poezie precum ºi postfaþa pe care autorul
o face celei de a V-a ediþii a romanului Viaþa la þarã;
probabil acest aspect a fost inclus de cãtre editor pen-
tru a prezenta în integralitatea lor texte care nu au
fost publicate sau, dacã au apãrut, au fost cenzurate
în diferite epoci. Editorul IoanAdam evocã momentul
încheierii misiunii lui Duiliu Zamfirescu în Basarabia,
când acesta descria, în ziarul Îndreptarea, oficiosul
Ligii Poporului, conþinutul mandatului ce-l avusese
ca reprezentant plenipotenþiar. Trimis cu mandat spe-
cial în Basarabia, demnitarul Zamfirescu dezvãluie
dispoziþiile primite în mod expres de la general spu-
nând: „Instrucþiile date mie de generalul Averescu,
când m-a trimis în Basarabia, erau clare ºi precise:
autonomie pe baza dezvoltãrii simþului naþional; dispa-
riþia latifundiilor prin împãrþirea lor la þãrani pe baza
despãgubirilor în bani; libera dezvoltare a naþionali-
tãþilor ºi participarea lor la viaþa publicã, în limitele
noþiunei de stat moldovenesc; orientare politicã pur
democraticã“. Acest aspect punea în pericol privile-
giile unui grup de latifundiari care a plecat la Iaºi sã-i
cearã capul (ceea ce nu s-a întâmplat). Doar o simplã
coborâre în Basarabia profundã nu rezolva problema
destul de gravã a þãranilor, deoarece comisarul Zamfi-
rescu a stat doar trei luni peste Prut. Emisarul român,
care avea rang de plenipotenþiar al guvernuluiAverescu
pe lângã efemerele autoritãþi ale Basarabiei în urma
evenimentelor derulate pe fondul revoluþiei din
octombrie 1917, mai furnizeazã ºi o altã stare de spi-
rit care domnea în Basarabia. Redãm textul care
descrie amãnunte interesante ale locurilor: „Când am
ajuns la Chiºinãu, prima mea grije a fost, fireºte, sã
fac cunoºtinþã membrilor guvernului ºi sã mã prezint
Preºedintelui Sfatului þãrii. Am avut plãcerea sã gã-
sesc numai oameni tineri, o societate binevoitoare,
femei gentile ºi, ca peste tot, foarte pasionate. Lumea
pãrea a trãi într-un echilibru nestabil, alergând dupã
locuinþe, dupã restaurante, dupã zahãr ºi dupã tãlpi de
cizme, cu pofta sãlbaticã de a se bucura de viaþã a oa-
menilor ce au scãpat de moarte. Aºa ceva trebuie sã
se fi petrecut pe vremea Directoratului, în Franþa, când
lumea, ieºitã de sub Teroare, vrea cu orice preþ «sã se
amuzeze», deºi guvernul era bãtut la frontierã ºi sfâr-
ºea printr-un faliment de stat“. Scurta misiune (februarie-
mai 1918) în teritoriul basarabean nu îl împiedicã pe
demnitarul guvernului Averescu sã ajungã la o radio-
grafie extrem de precisã a realitãþilor sociale ºi poli-
tice din teritoriul de peste Prut.

Existau câþiva latifundiari care vorbeau în numele
þãranilor ºi care aveau un þel precis, acela de a împie-
dica reformele în Basarabia. Astfel, comisarul propu-
nea soluþii pe termen lung precum: naþionalizarea
ºcoalelor, institutelor ºi stabilimentelor de tot felul,
activitatea extraºcolarã; infiltrarea cu orice preþ în
sufletul þãranului a noþiunii de patrie comunã; propa-
ganda la sate, prin bisericã, publicarea cãrþilor ºcolare
în text chirilic ºi latin — „iatã cea dintâi datorie a
noastrã“ — susþine Zamfirescu.
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Trebuie sã precizãm cã misiunea de care vorbeam
mai sus nu a fost deloc favorizatã de circumstanþele
politice din Basarabia, iar prezenþa lui acolo era inter-
pretabilã. Diplomatul Zamfirescu, oricât de legitim ar
fi fost, a avut o poziþie delicatã. Dacã ºi-ar fi exagerat
rolul de trimis guvernamental român, ar fi alimentat
teoriile bolºevice privitoare la anexarea Basarabiei
de cãtre România. Dacã, dimpotrivã, s-ar fi menþinut
într-o prea prudentã expectativã, ar fi semãnat neîn-
credere în grupul politicienilor care doreau unirea cu
România. Probabil prin poziþia prudentã nu ar fi reu-
ºit sã înþeleagã nici realitãþile sociale ºi politice de la
Chiºinãu. Din informaþiile pe care Ioan Adam le pre-
zintã în volumul de faþã se poate distinge o evoluþie
pozitivã a evenimentelor din Basarabia, finalizatã
prin Unirea cu România din 27 martie 1918. Rolul lui
Duiliu Zamfirescu va fi fost foarte important în deru-
larea acestor evenimente, mai important decât se ºtia
pânã acum, iar în ediþia de faþã editorul îi consacrã lo-
cul meritat în galeria oamenilor politici importanþi ºi
îi face dreptate. Precizia cu care surprinde problemele
cu care se confruntau locuitorii, dar ºi soluþiile pro-
puse pentru rezolvarea acestora îl prezintã pe Duiliu
Zamfirescu ca un diplomat de profesie ºi un fin obser-
vator al scenei politice de la începutul secolului XX.
Înrolându-se în armata politicã a mareºalului
Averescu, sub imperativele celei de-a treia cãi (simi-
litudinile cu perioada contemporanã nu sunt deloc de
neglijat), se prezintã ca un diplomat neutru care
încerca sã încurajeze toate demersurile atâta timp cât
ele susþineau interesul naþional.

Prin urmare, politicianul ºi intelectualul român
propunea mãsuri de bun simþ pe care le dorea imple-
mentate în Basarabia. În momentul în care Basarabia
ºi-a proclamat declaraþia de unire cu România ºi peri-
oada de dupã acest eveniment nu l-au implicat pe
scriitor în miºcãrile politice specifice evenimentelor
ºi perioadei ce avea sã configureze România Mare la
sfârºitul anului 1918. Emisarul ºi demnitarul român
s-a achitat corect faþã de misiunea pe care i-a încre-
dinþat-o statul român prin guvernul Averescu prin
rapoartele oficiale pe care le-a prezentat, precum ºi
imaginea necosmetizatã a realitãþilor din Basarabia
acelei epoci. Zamfirescu gãseºte dincolo de Prut o lu-
me traumatizatã de o istorie durã ºi nedreaptã, o lume
a contrastelor, instabilã, suspicioasã, expusã manipu-
lãrilor, o lume perifericã aflatã, geografic, la margi-

nea unui mare imperiu ºi în acelaºi timp la marginea
Europei. Sunt de discutat concepþiile lui Duiliu
Zamfirescu despre o Dacia Traianã aºa cum o pre-
zenta el, realã exact ca ºi ataºamentul faþã de Italia
care se articuleazã într-un autentic program politic,
pe care diplomatul nu l-a fãcut public. Cu siguranþã cã
acest cult al originii latine, cum aratã ºi Ioan Adam,
ca ºi acest cult al romanitãþii României, l-a motivat ºi
l-a condus ºi în Basarabia ºi în publicistica sa bucovi-
neanã. Cu fineþea scriitorului privind observarea ºi
analiza psihologiilor umane, cu experienþa diploma-
tului, Duiliu Zamfirescu caracteriza clasa politicã din
Basarabia acelei epoci ºi pe reprezentanþii ei, schi-
þând câteva portrete edificatoare. Intuiþia roman-
cierului a fost confirmatã, deoarece unele personaje
portretizate de el aveau sã pãtrundã în galeria marilor
oameni de stat ai României. Astfel, pe Ion Inculeþ îl
caracteriza ca fiind un bãrbat echilibrat, cu marea
calitate sufleteascã de a apropia pe oameni între
dânºii, în loc de a-i învrãjbi. Despre celãlalt repre-
zentat al Basarabiei, Pantelimon Halippa, scriitorul ºi
diplomatul Zamfirescu scrie cã reprezenta opusul co-
legului sãu. „Pe cât este d. Inculeþ de ras ºi de tuns,
pe atâta este d. Halippa de pletos ºi de bãrbos; pe cât
este cel dintâi de nalt ºi de blond, pe atâta este cel de-al
doilea de puþin ºi de brun“. Apropierea dintre ei, scrie
Duiliu Zamfirescu, se realizeazã prin aceleaºi nobile
aspiraþii ºi sentimente patriotice: „D-sa vorbeºte ºi
scrie româneºte ca noi. De aceea se ºi gãseºte în frun-
tea gazetei celei mai populare din Basarabia, care,
scrisã cu litere cirilice, pãtrunde peste tot ºi contri-
buie la deºteptarea conºtiinþei naþionale.

D. Halippa mai este ºi poet, atunci când gându-
rile, ostenite de proza gazetãriei ºi de grijile Camerii,
se îndreaptã cãtre visuri. La domnia sa, probabil, se
va gândiAcademia Românã, în ziua în care va hotãrî sã
rezerve un loc Basarabiei“. (Halippa va fi ales membru
al Academiei Române în 1918.)

Volumul de faþã are o dublã misiune culturalã:
recupereazã câteva fragmente cenzurate de cãtre regi-
mul comunist ºi prezintã viziunea politicã a lui Duiliu
Zamfirescu, gândirea ºi valoarea literarã a acestuia. O
carte deosebitã ºi în acelaºi timp o excelentã lecturã
despre ceea ce a constituit mesajul politic românesc
în epocã dar ºi despre viziunea politico-socialã a unui
intelectual conectat la cultura ºi politica europeanã.

Având drept coordonatori peAntoine Heemeryck
ºi Cristi Pantelimon, volumul în limba francezã La
globalisation en perspective. Elites et normes a apãrut
în 2012 la Editura Niculescu. Venind din domeniul
antropologiei, sau sociologiei, sau filosofiei, sau econo-

miei, autorii îºi propun sã aducã luminã, din unghiuri
diferite, asupra unui fenomen amplu ºi complex, pe
care îl analizeazã din perspectiva rolului elitelor cul-
turale în procesul de producere ºi difuzare a normelor
în jurul cãrora se structureazã arhitectura globalizãrii.
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Studiul semnat de Antoine Heemeryck, La
globalisation en perspective. Politisation et
objectivation, deschide volumul arãtând cã globaliza-
rea este pe un nou context ºi stabilind, din aceastã
perspectivã, un raport de echivalenþã a acesteia cu
rãzboiul rece sau perioada interbelicã; autorul preci-
zeazã însã criteriul — singurul de altfel — al acestei
comparaþii: aceste perioade istorice sunt „unitãþi pe-
rene de aceeaºi mãrime“ (p. 5).

Autorul dezvoltã problematizarea globalizãrii,
cãutând un fundament în ceea ce aceasta are specific
— „structurile sale sociale, politice, economice ºi
culturale ºi articularea schelelor sale la nivel interna-
þional ºi local“ (p. 6) ºi încercând sã demonteze
câteva din „capcanele“ sau locurile comune vehicu-
late despre globalizare — tentaþia de a separa, artifi-
cial, economicul de politic, tentaþia de a analiza globa-
lizarea în termeni dihotomici, fãrã a opera cu nuanþe:
bine sau rãu; oportunitate sau nenorocire etc. De ase-
menea, primul capitol reprezintã ºi ocazia de a evoca
esenþa capitolelor urmãtoare, într-o cheie care explicã
intenþia generalã a volumului.

Capitolul urmãtor, Unicité et pluralité des
normes dans la globalisation. Une approche
anthropologique, semnat de Bernard Hours ºi Monique
Selime, plaseazã în timp momentul de debut al feno-
menului: sfârºitul secolului XX, mai precis acea frac-
þie din sfârºitul de secol în care s-a produs dezmem-
brarea Uniunii Sovietice.

De la acest moment, aratã autorii, a luat naºtere o
nouã lume, care mai pãstreazã ceva din ordinea ante-
rioarã, dar care a venit cu norme, valori, practici „restruc-
turate ºi reconfigurate“ (p. 40), la care sunt „expuºi,
pasiv sau activ, cea mai mare parte a oamenilor“
(p. 19).

În capitolul Moralité, religion et matérialisme.
Les contradictions de la globalisation, Cristi Pantelimon
pune în legãturã globalizarea — ca fenomen de
„pierdere a mãsurii“ — cu slãbirea religioasã a lumii
ºi creºterea periculoasã, fãrã precedent, a forþelor econo-
mice (p. 45).

Capitolul semnat de Mathieu Caulier, Les
politiques et la globalisation philanthropique.
Dynamique de l’activisme globale au Mexique, ne
propune un parcurs asupra acþiunilor filantropice
într-un spaþiu delimitat, de dimensiuni locale —
Mexicul — pentru a încerca sã arate în cel fel globali-
zarea politicã a identitãþilor a interacþionat cu con-
textele naþionale, adaptându-se la agendele lor poli-
tice — locale. Dintr-un spaþiu delimitat local se dez-
voltã ºi tema capitolului urmãtor, semnat de Antoine
Heemeryck — La dé-communisation conservatrice
en Roumanie. Le communisme comme matrice de
dé/légitimation politique.

Autorul porneºte de la observaþia cã, în societã-
þile postcomuniste din estul european, sunt folosite,
în mod surprinzãtor pentru un orizont de timp aflat la
mai bine de douã decenii distanþã de cãderea comu-
nismului, cuvinte precum: comunist, bolºevic, ucigaº,
trãdãtor, nomenclaturist, informator, în opoziþie cu:
moralã, eticã, libertate, curaj, anticomunism, socie-
tate civilã etc.

Autorul se întreabã, studiind exemplul României,
restrâns pânã la nivelul unui cartier bucureºtean, ºi
constatând raportarea diferitã a indivizilor la un eve-
niment-reper — Revoluþia din 1989 — asupra cauze-
lor ºi naturii unor tensiuni ce persistã în societatea ro-
mâneascã în ce priveºte poziþionarea faþã de comu-
nism.

Capitolul Education et globalisation, semnat de
Emilian M. Dobrescu, subliniazã importanþa educa-
þiei pentru dezvoltarea individului, ºi pune faþã în faþã
elementele perene ale modelului educaþional cu
globalizarea: latura negativã a globalizãrii îi îndepãr-
teazã pe indivizi de valorile ºi normele învãþate prin
educaþie, îi proiecteazã într-o hyper-realitate dãunã-
toare, dar îi þine departe, ºi fizic vorbind, pe majori-
tarii foarte sãraci ai planetei de accesul elementar la
educaþie.

Capitolul L’Etat post-moderne et les risques de
la globalisation, semnat de Mihai Milca, analizeazã
transformãrile suferite de statul modern odatã cu
afirmarea primatului individului, cu atributele sale
marcate de impersonalitate ºi anonimat.

Autorul explicã tranziþia de la statul modern la cel
postmodern, proces încã în desfãºurare, arãtând, cu
numeroase trimiteri, efectele globalizãrii asupra enti-
tãþii statului — în toate dimensiunile ei.

Capitolul care încheie volumul este semnat de
Radu Baltasiu ºi se intituleazã Globalisation et
anthropologie régionale. Développement du capita-
lisme et construction de la réalité sociale. Autorul
pune în evidenþã componenta antropologicã a globa-
lizãrii ºi implicaþiile sale economice.

Repartiþia inegalã a dezvoltãrii în lume — pe
axele Vest-Est, Nord-Sud— constituie un punct de ple-
care pentru formularea ipotezei conform cãreia „glo-
balizarea... are un impact asupra omenirii de-a lungul
liniilor sale geografice de dezvoltare, înþelese ca
apropiere de bunãstare sau de sãrãcie“ (p. 170).

Volumul La globalisation en perspective.
Elites et normes oferã cititorilor ample dezvoltãri,
ramificaþii, argumentãri, opinii, interpretãri cu privire
la globalizare, susþinute cu bogate referinþe bibliogra-
fice — creionând tabloul complet, de multe ori con-
tradictoriu, al acestui fenomen. Prezentarea schema-
ticã a capitolelor nu încearcã decât sã lanseze o invi-
taþie la lecturã.
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America Latinã ºi Caraibele sunt un reper esen-
þial în scenariile geopolitice ale viitorului. Diversi-
tatea resurselor, stabilitatea economico-financiarã,
evoluþia în procesul de democratizare, prezenþa unor
state precum Brazilia, Mexic ºi Argentina în forumul
G20, deplasarea accentului în economia mondialã
spre statele membre ale grupului BRICS, succesul
unei organizaþii internaþionale precum MERCOSUR
sunt doar câteva dintre argumentele care explicã inte-
resul pentru aceastã regiune emergentã.

În condiþiile nevoii de informare, indispensabile
pentru înþelegerea mutaþiilor geopolitice ºi concepe-
rea unei strategii naþionale, apariþia editorialã pe care
o semnalãm este extrem de oportunã. În lungul peri-
plu de la Río Bravo pânã la Capul Horn, cartea Geo-
politica latino-americanã este o specie de vademe-
cum. Prin descrierea cadrului natural, sociolingvistic,
economic ºi istoric; creionarea unor portrete ale lide-
rilor politici emblematici; reliefarea rolului femeii în
politicã (de la argentiniana Eva Perón la braziliana
Dilma Vana Rousseff); incursiunea în gândirea geo-
politicã a Americii Latine; ilustrarea formelor de
integrare regionalã ºi extraregionalã — Silviu Neguþ
ºi Valeriu Rusu ne ghideazã în acest „extrem occident
neîmplinit“. Formaþia de geograf ºi geopolitician a
profesorului Silviu Neguþ este complinitã de formaþia
de economist ºi experienþa diplomaticã a coautorului
Valeriu Rusu. Expozeul obiectiv este urmat în genere
de interpretarea unor statistici, procentaje, clasamente,
fenomene ºi evoluþii care au marcat aceastã parte a
lumii, interpretare fundamentatã pe o vastã ºi diversi-
ficatã bibliografie a temei.

Tãrâmul dintre oceane — care mai pãstreazã
încã din tainele unor civilizaþii apuse (incaºã, aztecã,
mayaºã), peste care s-au statornicit idiomurile de sor-

ginte latinã ºi religia catolicã a conquistadorilor, iar
mai apoi amintirea „liberatorilor“ Simón Bolívar ºi
José de San Martín, dar ºi a multor dictatori care s-au
contopit parcã într-o unicã figurã literaturizatã în
novela del dictador— este asociat îndeobºte cu feno-
mene precum criollismo, caciquismo, caudillismo,
golpismo, guerillas etc. Cartea Geopolitica latino-
americanã explicã astfel de etichetãri ºi efectele lor
în timp; trece în revistã teoriile geopolitice tradi-
þionale, care poziþionau America Latinã ca „un apen-
dice al principalilor poli de putere mondiali“, precum
ºi cele avansate dupã încheierea rãzboiului rece, po-
trivit cãrora rolul regiunii la scarã globalã s-a pre-
schimbat din minor în influent; relevã premisele pen-
tru impunerea „hegemoniei blânde“ a Braziliei ºi cri-
teriile în orientarea geopoliticã a fiecãrui stat în parte;
procedeazã la un excurs în istoria chestiunilor liti-
gioase dinAntarctica ºi insulele Malvine/Falkland. În
tratarea fiecãrei teme, sunt invocate analize ºi comen-
tarii ale unor experþi contemporani în geopoliticã, dar
ºi ale precursorilor acestora, întocmindu-se astfel un
breviar al diplomaþiei Americii Latine ºi Caraibelor,
al formelor sale de integrare (MERCOSUR, OSA,
CELAC etc.) ºi al raportãrii acestei regiuni la centrele
de putere mondiale: Statele Unite, Uniunea Euro-
peanã, Japonia, China, Rusia. Finalul lucrãrii relevã
câteva momente înregistrate pe parcursul anevoios al
relaþiilor cu România.

Atât prin tematicã cât ºi prin modalitatea de
abordare, cartea Geopolitica latino-americanã de-
vine poate cel mai indicat punct de plecare în cerce-
tarea aprofundatã a ideilor, ipotezelor ºi conceptelor
aici conturate, având neîndoielnic meritul de a stârni
interesul cititorilor ºi de a genera dezbateri.

Volumul Constructivism ºi securitate umanã
propune un subiect interesant — promovarea con-
ceptului de securitate umanã la nivel internaþional din
perspectivã constructivistã. Problematica circum-
scrisã acestei teme este complexã ºi de actualitate la
nivel internaþional dacã privim cãtre sistemul interna-
þional care se confruntã cu evoluþii contradictorii ºi
noi tipuri de ameninþãri. Cercetarea prezintã impor-
tanþã ºi prin aceea cã se prefigureazã, la nivelul Uniu-
nii Europene, construirea unei culturi strategice euro-
pene având ca fundament conceptul securitãþii umane
integrat în politica de securitate ºi apãrare a UE. De
asemenea, lucrarea reprezintã un demers ambiþios ºi
original, deoarece constructivismul este o abordare

controversatã în literatura de specialitate interna-
þionalã ºi mai puþin consacratã în studiile româneºti de
specialitate, iar paradigma securitãþii umane, deºi a fost
adesea abordatã, nu a fost explicatã prin prisma teoriei
relaþiilor internaþionale.

Lucrarea este structuratã în cinci capitole tema-
tice. Primul capitol, teoretic, prezintã abordarea con-
structivistã a relaþiilor internaþionale din punct de ve-
dere ontologic, epistemologic ºi metodologic. Din
punct de vedere ontologic, perspectiva constructi-
vistã acordã factorului social ºi agetului uman un rol
ºi o importanþã primordialã în evoluþia lumii contem-
porane. Abordând statutul epistemologic al construc-
tivismului, autoarea realizeazã o trecere în revistã a dez-
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baterilor specialiºtilor asupra acestui concept, preci-
zând cã abordarea constructivistã este o metateorie
pentru domeniul ºtiinþelor sociale în care se încadrea-
zã ºi relaþiile internaþionale, deosebindu-se astfel de
curentele tradiþionale din relaþiile internaþionale (rea-
lism ºi liberalism). Din punct de vedere metodologic,
cercetarea de faþã porneºte de la asumarea identitãþii
drept concept cheie al abordãrii constructiviste ºi pro-
pune clarificarea conceptualã a identitãþii pentru a
putea fi pusã în relaþie cu paradigma securitãþii umane.
În acelaºi capitol, autoarea evidenþiazã temele cons-
tructiviste caracteristice relaþiilor internaþionale, rela-
þia acestei abordãri cu raþionalismul, precum ºi câteva
aspecte legate de studiile de securitate constructiviste
privind securitatea umanã, clasificate în studii conven-
þionale ºi critice.

Al doilea capitol este dedicat analizãrii concep-
tului de identitate care are, în concepþia constructivistã,
un rol central în prefigurarea relaþiilor internaþionale.
Autoarea se opreºte asupra concepþiilor ºi ideilor for-
mulate de constructiviºtii Alexander Wendt, Rodney
Bruce Hall. De asemenea, discutã dezbaterile din
jurul problematicii identitare, remarcând dificultatea
circumscrierii conceptului de identitate din perspectiva
analizelor constructiviste, deoarece autorii construc-
tiviºti i-au dat semnificaþii variate. Ioana Leucea
identificã douã categorii în abordãrile constructiviste
ale identitãþii: cei care neagã relevanþa acestui con-
cept în ºtiinþele sociale ºi cei care propun înlocuirea
termenului de identitate cu cel de identificare (cãrora
li se alãturã ºi autoarea).

Cel de-al treilea capitol se axeazã pe dezbaterile
teoretice asupra paradigmei securitãþii umane, pe
importanþa contextului internaþional ºi pe evoluþia
conceptului de securitate umanã din perspectiva rela-
þiilor internaþionale, a studiilor de securitate, precum
ºi a folosirii sale în cadrul discursului politic. Autoa-

rea examineazã trei abordãri diferite ale securitãþii
umane—minimalistã, maximalistã ºi circularã; semna-
lând dificultãþile metodologice care apar în evaluarea
ameninþãrilor la adresa securitãþii umane precum ºi
problematica violenþei structurale.

Urmãtorul capitol exploreazã relaþia identitate
naþionalã — securitate stato-centricã — securitate
umanã, evidenþiind tensiunea ºi contradicþia din
cadrul acestei relaþii ºi analizând cauza constitutivã a
insecuritãþii. Autoarea se alãturã concluziei unor spe-
cialiºti, aceea cã paradigma securitãþii naþionale este
în sine generatoare de ameninþãri la adresa securitãþii
umane: „Din perspectiva constructivistã a interpre-
tãrii cauzelor anumitor riscuri ºi ameninþãri de securi-
tate, sistemul statelor naþionale reprezintã o cauzã
constitutivã în generarea de situaþii de insecuritate
umanã“ (pp. 17-18).

Ultimul capitol este consacrat evaluãrii implica-
þiilor promovãrii conceptului de securitate umanã la
nivel internaþional, atât din perspectiva scopurilor teo-
retice ºi practice determinate de paradigma securitãþii
umane, precum ºi din perspectiva efectelor sistemice
pe care le poate genera identificarea cu umanitatea.

Concluzionând, perspectiva constructivistã asu-
pra paradigmei securitãþii umane reliefeazã, printre
altele, faptul cã o parte însemnatã a cauzelor insecuri-
tãþii umane are legãturã cu construcþia identitãþilor. În
acest sens, autoarea susþine necesitatea elaborãrii unei
strategii eficace de promovare a securitãþii umane
care sã vizeze inversarea ierarhiei identitare prin pla-
sarea identitãþii umane pe primul loc. Lucrarea, foarte
documentatã ºi bine articulatã în jurul paradigmei se-
curitãþii umane din perspectivã constructivistã, repre-
zintã o contribuþie ºtiinþificã pe cât de relevantã pen-
tru disciplina relaþiilor internaþionale ºi pentru studiile
de securitate contemporane din România, pe atât de ne-
cesarã ºi utilã decidenþilor politici.

Nu afirmãm un cliºeu, ci o realitate atunci când
considerãm Viitorul puterii drept una dintre cele mai
importante ºi mai influente cãrþi apãrute în domeniul
relaþiilor internaþionale în ultima vreme. Varianta în
limba englezã a fost prezentatã publicului cititor în
2010, iar cea în limba românã în 2012, la editura Poli-
rom. Este vorba aºadar despre o apariþie editorialã ac-
tualã, axatã pe un concept fundamental în teoria rela-
þiilor internaþionale: puterea, înþeleasã ºi analizatã în
contextul globalizãrii ºi, mai important chiar, al tehno-
logizãrii ºi informatizãrii. Informaþia devine tot mai
accesibilã, „se privatizeazã“ ºi, odatã cu ea, „se priva-
tizeazã“ ºi tehnologia. La nivelul diferitelor structuri
sociale cu semnificaþie politicã — state, organizaþii,
instituþii internaþionale — apar astfel modificãri ale

proceselor de generare, achiziþionare ºi utilizare a pu-
terii. Nu doar statele (mai) reprezintã în acest sens
principalii actori ai scenei internaþionale ºi nu doar
clasica putere militarã sau cea economicã sunt, în
noul context, singurele relevante.

Joseph Nye Jr. introdusese încã de la începutul
anilor ’90 conceptul de soft power pentru a completa
distincþia consacratã în relaþiile internaþionale dintre
puterea militarã, doar parþial asociatã în lucrarea de
faþã cu conceptul de hard power, ºi puterea economicã.
Comportamentul pe care îl denotã conceptul de soft
power, aratã Nye, este foarte vechi ºi este generat de
atracþia culturalã a unei societãþi, de valorile politice
general acceptate ale acesteia ºi de o serie de „politici“
externe pe care cei asupra cãrora se rãsfrâng le acceptã
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ca legitime ºi morale, tocmai în baza valorilor respec-
tivei culturi (p. 103). Beneficiarul atenþiei puterii
blânde se conformeazã cerinþelor ºi adoptã comporta-
mentele solicitate de un altul în mod benevol (în R.I.
„altul“ cel mai important — dar nu exclusiv — rãmâ-
ne statul), spre deosebire de puterea durã, prin care
comportamentele sunt impuse forþat. Relaþiile din
mediul internaþional sunt însã, oricât de banal ar suna,
unele complexe ºi, pentru a se genera efectele dorite,
se impun analize ºi jocuri de putere la fel de comple-
xe. Aici intervine smart power, cealaltã nouã formã
de putere propusã ºi consacratã de Jospeph Nye Jr.,
care presupune capacitatea de a utiliza fie puterea blân-
dã, fie puterea durã în strategii eficiente (p. 39), în
funcþie de cerinþe ºi de context, pentru a determina
efecte eficiente.

Puterea inteligentã, aratã Nye Jr., nu este doar
apanajul S.U.A., cum incorect au înþeles unii dintre cri-
ticii sãi, ci este un instrument utilizat în politica inter-
naþionalã a tuturor statelor, inclusiv a statelor mai mici
ºi chiar a actorilor nonstatali.

Capitolul unu al cãrþii este consacrat tipologizãrii
puterii în sensul/sensurile de mai sus ºi descrierii,
pentru moment lapidare, a surselor fiecãreia dintre fa-
þetele acestei tipologii.

Conceptul de putere în relaþiile internaþionale
„clasice“ este foarte legat de curentul realist ºi de do-
meniul militar. Din aceastã perspectivã, puterea mili-
tarã este sinonimã cu hard power. Dar tehnologia mi-
litarã, aratã Nye Jr. în cel de-al doilea capitol al cãrþii
sale, nu mai genereazã doar lupte ºi rãzboaie ce duc
la ocupaþie teritorialã, ci ºi alte forme de manifestare
ale puterii, precum protecþia sau asistenþa. Altfel
spus, resursele militare genereazã atât putere durã cât
ºi putere blândã în lumea tot mai complexã a globali-
zãrii, iar strategiile în care aceste douã forme se com-
binã în mod eficient determinã ceea ce Nye Jr. nu-
meºte putere militarã inteligentã (p. 67).

Utilizarea inteligentã, contextualã ºi eficientã
deci, a resurselor pentru a determina comportamentele
dorite de cãtre un actor al scenei internaþionale poate
fi legatã, de asemenea, de domeniul economic. Pro-
dusul intern brut (PIB), venitul pe cap de locuitor, ni-
velul tehnologic, resursele umane ºi cele naturale, dar
ºi instituþiile politico-juridice de influenþare a pieþei
(p. 70) reprezintã tot atâtea instrumente generatoare de
putere, fie ea durã (de impunere deci a unor compor-
tamente), fie blândã (de determinare a unor comporta-
mente prin simpatie, cooperare, agendã comunã etc.).

În cel de-al treilea capitol din Viitorul puterii
Joseph Nye Jr. oferã exemple multiple ºi edificatoare
asupra relaþiei dintre economie ºi putere, asupra mo-
dului în care structurarea pieþelor, sancþiunile sau re-
sursele naturale determinã, în funþie de modalitatea în
care sunt utilizate, putere blândã ºi/sau durã.

Un capitol special este consacrat, în consecinþã,
conceptului de putere blândã, care s-a afirmat, dupã
cum s-a arãtat deja, la începutul anilor ’90. Termenul
face trecerea de la puterea înþeleasã în mod clasic,
restrânsã la domeniile militar ºi economic, spre pute-

rea de tip nou, care sã fie în consonanþã cu schimbã-
rile care au loc la nivel global. Ea este în mod esenþial
legatã de resursa umanã, utilizatã în moduri variate,
ce acoperã un spectru larg, de la serviciile naþionale
de intelligence, la diplomaþie publicã ºi relaþii de
schimburi, de asistenþã ºi instruire (pp. 119-120). Mai
mult, instrumentele prin care se ajunge la comporta-
mentele dorite intrã foarte mult în sfera subiectivitãþii
umane: percepþiile, fie ele ºi false, generate prin pro-
pagandã ºi „naraþiunea câºtigãtoare“ reprezintã mo-
dalitãþile prin care resursele sunt convertite în putere.

Ca urmare a rãspândirii informaþiei, a accesului
tot mai facil la aceasta, guvernele, aratã Nye Jr. în acest
capitol, devin tot mai conºtiente de lipsa de ierarhie a
puterii în sistemul internaþional (ea devine difuzã), iar
reþelele (de state, de organizaþii sau instituþionale) tot
mai rãspândite. Diplomaþia clasicã, dusã la nivelul
forurilor politice superioare ale statelor, este înlocuitã
cu diplomaþia publicã, în care guvernele se adreseazã
societãþilor civile ale celorlalte state. Opinia publicã,
ce fusese inclusã la un moment dat chiar de realistul
E. H. Carr între formele de putere încã din 1939, este
readusã în prim planul relaþiilor internaþionale atunci
când vorbim despre „viitorul puterii“.

Viitorul „actual“ al puterii este aºadar legat de
rãspândirea informaþiei ºi a informatizãrii. Viteza
internetului, aratã Nye Jr. la un moment dat, echiva-
leazã cu scãderea controlului guvernelor asupra agen-
delor proprii (p. 136). În acest context au loc noi pro-
cese la nivelul structurilor de putere.

Douã capitole ale cãrþii sunt axate pe aceste
procese, generate de rãspândirea ciberspaþiului ºi de
democratizarea tehnologiei. Informaþia ºi noile teh-
nologii, inclusiv cele militare, devin accesibile unui
public tot mai larg, facilitând, aratã autorul, douã ti-
puri de transformãri ale puterii: difuzia ºi tranziþia
(p. 133).

Difuzia puterii este, spre deosebire de tranziþie,
un fenomen cu totul nou ºi inevitabil legat de
ciberspaþiu. Informaþia înseamnã putere, iar informa-
þia tot mai rãspânditã echivaleazã cu puterea tot mai
rãspânditã. Altfel spus, echivaleazã cu difuzia acesteia
la nivelul structurilor internaþionale, unde, repetãm, nu
mai conteazã doar statele, ci ºi alte entitãþi sociale de
tipul organizaþiilor non-guvernamentale, pieþelor pri-
vate sau reþelelor. Comunitãþile întretãiate ºi
guvernanþele devin, în contextul rãspândirii ciberspa-
þiale tot mai importante (p. 134), aratã Nye. Fãrã însã
ca acest lucru sã echivaleze cu scãderea totalã în
importanþã a guvernelor, care rãmân în continuare
principalii reglementatori ai pieþei informatice.

Pãstrând schema din capitolele anterioare,
Joseph Nye Jr. demonstreazã cum ciberspaþiul poate
genera atât putere blândã cât ºi putere durã. Acest
lucru este la îndemâna statelor, dar, chiar mai mult
decât în cazul celorlalte dimensiuni ale puterii, ºi la
îndemâna celorlalþi actori ai scenei internaþionale.
Caracteristica fundamentalã a ciberdomeniului este
datã de numãrul mare ºi diversitatea celor care participã
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ºi de reducerea nivelurilor de putere dintre ei (p. 153).
De aici ºi difuzia puterii.

Tranziþiei, cealaltã formã recentã de manifestare
a puterii, îi este consacrat cel de-al ºaselea capitol al
lucrãrii. Noutatea nu trebuie privitã sub aspectul pro-
ducerii sale ca proces, ca în cazul difuziei, ci din
perspectiva actorilor potenþial implicaþi în schimbul,
în transferul de putere. Tranziþia este legatã în mod
firesc de un hegemon, de un actor definit prin cele mai
înalte resurse ºi capacitãþi. Istoria a cunoscut mai
mulþi astfel de actori, de la Imperiul Roman la Marea
Britanie a secolului XIX. Chiar dacã hegemonia nu
este niciodatã perfectã sau totalã — conceptul fiind
considerat de Nye Jr. drept ambiguu (p. 174) — acto-
rul perceput astfel este întotdeauna vârf în dome-niile
relevante ale puterii. Astãzi, acest rol le revine Statelor
Unite aleAmericii care, chiar dacã nu au cel mai mare
teritoriu sau cea mai mare populaþie din lume,
dominã scena relaþiilor internaþionale.

Problema care se pune — din cauza cãreia, se
ridicã ºi chestiunea tranziþiei puterii, de altfel — este
legatã de aceea cã, pe de-o parte, SUA stagneazã sau
chiar scad ca influenþã în anumite domenii (cum este,
de pildã, educaþia) ºi, pe de altã parte, se ridicã în
întreaga lume state tot mai puternice ºi mai amenin-
þãtoare la adresa supremaþiei americane. În acest
capitol, Joseph Nye Jr. face o analizã a factorilor
interni sau externi care ar putea determina în viitorul
nu foarte îndepãrtat pierderea supremaþiei mondiale
a SUA în favoarea noilor actori geopolitici, UE ºi sta-
tele BRIC. Cu toate acestea, sunt multe motive care îl
determinã pe autorul american sã considere cã nu a
venit încã momentul unei tranziþii dramatice de pute-
re la nivel mondial, noii pretendenþi trebuind sã mai
aºtepte ceva timp în acest sens.

În fine, în ultimul capitol Nye Jr. revine la
chestiunea puterii inteligente, care trebuie sã rãspun-
dã noilor schimbãri din mediul internaþional. Pentru a
fi „smart“, unui actor îi sunt necesare capacitatea de
analizã ºi înþelegerea câtorva chestiuni fundamentale,
contextuale, legate de obiectivele pe care doreºte sã
le atingã, de resursele disponibile, de preferinþele þin-
telor sale, de alegerea comportamentului de putere
(între hard ºi soft power) ºi, nu în ultimul rând, de
estimarea probabilitãþii succesului (pp. 229-231).
Statele Unite, ca orice alt actor al scenei interna-
þionale, trebuie sã þinã seama de aceleaºi cerinþe în
acþiunile sale, pentru a-ºi prezerva cât mai mult rolul
de lider mondial. În acest sens, spre finalul capi-
tolului, Nye oferã „o strategie a puterii americane“
(pp. 240-254), care sã îi permitã Americii sã reziste
noilor provocãri ce se propagã o datã cu dezvoltarea
noilor tehnologii, a reþelelor ºi a ciberspaþiului.

Sinteza propusã de autor pentru a gestiona pro-
vocãrile mediului global este cea a realismului libe-
ral (p. 255), care sã facã faþã unor forme extrem de
diverse de generare ºi de distribuþie a puterii. Tabla
de ºah a lumii nu mai este doar mare ºi platã, precum
cea imaginatã de Brzezinski în anii ’90, ci a devenit
tridimensionalã, implicând planul militar dominat
unipolar de SUA, cel economic, multipolar, cu SUA,
statele BRIC ºi UE, ºi un plan dacã nu haotic oricum
difuz, al schimbãrilor climatice, infracþionalitãþii,
terorismului etc (p. 235). Jocul de ºah este un joc al
minþii chiar ºi atunci când se joacã pe o „banalã“ ta-
blã planã.

Când vine vorba însã despre o structurã
tridimensionalã, avem nevoie nu doar de inteligenþa
clasicã, dar ºi de putere inteligentã. Aceasta este, se
pare, puterea viitorului.


