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Abstract. History has a unique relevance to International Relations
Theory. International Relations scholars will always rely on history, as
long as the present fails to deliver the number of cases needed in order to
facilitate representative data collection, comparisons, or theory building.
But is historical research generating data that is similar to the output of
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Cât de socialã este istoria?

Istoria socialã, aºa cum apare ea astãzi, reprezintã un domeniu de studiu re-
lativ nou în România (deºi ar putea fi indicate câteva preachiziþii teoretice) ºi
care, în mediul intelectual românesc, a fost adoptat cu uºurinþã de cãtre socio-
logi. Poate cu prea mare uºurinþã ºi cu prea puþinã atenþie la detalii (aptitudine
pe care, culmea, istoria socialã o cere din plin), rezultând un corpus de cunoºtin-
þe, teorii, informaþii ºi viziuni complet neunitare ºi selectate de cele mai multe
ori dupã criterii subiective. Istoria socialã practicatã de mulþi sociologi români
cu preocupãri în domeniu nu depãºeºte de multe ori nivelul unor naraþiuni su-
biective, având de obicei ca obiect elitele (politice, culturale, militare). Ca ºi în
cazul altor ºtiinþe noi ºi mai (post)moderne, asistãm la o naþionalizare sau, mai
bine spus, la o indigenizare a unui domeniu de cunoaºtere care nu mai are nicio
legãturã cu ceea ce înseamnã el în spaþiul occidental. Lucru nu neapãrat rãu în
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contextul în care am vorbi de exemplu de specialiºti în branding de þarã, dar care
nu ajutã dacã ne referim la sociologi ºi specialiºti în relaþii internaþionale.

În tradiþia occidentalã, istoria socialã nu se reduce la analiza comportamentu-
lui elitelor, ci chiar am putea spune cã se mândreºte cu preocuparea sa pentru
viaþa „realã“, pentru oamenii obiºnuiþi ºi pentru evenimentele de zi cu zi, ver-
sus, ne spun unii autori de profil, abstracþiunile, elitele ºi, respectiv, evenimen-
tele senzaþionale studiate de istoria „clasicã“1. Istoria socialã este aceea care de-
scrie „faþa umanã“ a trecutului, prin aducerea în lumina publicã a unor aspecte
pe care istoria, în modul ei clasic de înfãþiºare ºi predare, le-a ignorat sau le-a
trecut într-un plan secund: familia, moravurile, genul, diversele procese sociale
de tipul industrializãrii sau urbanizãrii, munca ºi timpul liber au devenit toate
obiecte de studiu ale ceea ce numim istorie socialã ºi, implicit, ale practicienilor
ei. Pânã la urmã, dacã istoria socialã s-a consacrat în spaþiul occidental printr-o
sociologizare a istoriei, cel mai mare neajuns ar fi sã o practicãm în continuare
ca o paradigmã istoristã a sociologiei, cu toate defectele adunate sub pãlãria con-
ceptului de istorism.

Istoria socialã este o disciplinã a nuanþelor ºi a înþelegerii contextelor de epo-
cã ºi de mentalitate. De aceea ea nu trebuie sã fie o istorie a rãzboaielor, a elitelor
sau o sociologie a confirmãrii istoriei oficiale. Avem specialiºti în istorie crono-
logicã ºi aceºtia înþeleg pânã la urmã respectivele lanþuri de evenimente mai bine
decât sociologul, politologul sau expertul în relaþii internaþionale, care fac infe-
renþe pornind de la episoade istorice ale cãror date nu le stãpânesc întotdeauna.
În general istoricii se preocupã îndeajuns de aceste subiecte ºi, în orice caz, cu
mai multã competenþã decât sociologii, care atunci când se substituie istoricului
lucreazã totuºi cu fapte culese ºi validate de cãtre acesta. Includerea istoriei în
explicaþia cauzalã sau funcþionalã a sociologului2 nu trebuie confundatã cu ilus-
trarea unei argumentaþii prin apelul la studii de caz istorice. Nu te poþi apropia
de o ºtiinþã dacã nu ºtii sã îi produci datele. Sã ne gândim, à propos de relaþia
dintre istoric ºi sociolog, ºi la situaþia inversã: pe noi sociologii, ne bucurã dacã
un istoric prestigios ne comenteazã, sã zicem, datele unui sondaj de opinie pe o
temã care îi este apropiatã, dar ar fi deranjant dacã respectivul ar începe sã co-
menteze nu datele, ci modul în care au fost produse.

Opþiunile istoriei, între politic ºi social

Dacã istoria socialã este o disciplinã în care sociologii au un cuvânt de spus,
ea trebuie sã producã date cu metodologii sociologice. Multe dintre acestea sunt,
prin natura obiectului de studiu – mai precis, prin situarea lui în timp – comune
cu ale istoricilor. Altele au evoluat sub accente specifice din metode comune –
de exemplu, interviul tip „povestea vieþii“ sau analiza documentelor sociale cu
accent pe relevanþa documentelor revelatoare pentru viaþa cotidianã.
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Istoria socialã este pânã la urmã foarte diversã ºi continuã sã se extindã. O
definiþie tip butadã ºi mai pe gustul publicului amator de istorie spunea cã ea in-
clude toatã „istoria oamenilor, din care politica a fost scoasã afarã“3. Atenþie, is-
toria oamenilor, nu neapãrat a marilor colectivitãþi organice, ºi nu a maselor gân-
dite ca pol opus din punct de vedere politic elitelor. Chiar dacã pare excesivã, a-
ceastã definiþie ne ajutã în înþelegerea unui domeniu, pentru cã aratã foarte clar
ceea ce nu este istoria socialã: nu este studiul puterii ºi al oamenilor exemplari
care au deþinut puterea; nu este ºtiinþa fãuritorilor de discursuri ºi ideologii; nu
se preocupã de faptele marilor conducãtori, ale marilor rãzboinici sau ale marilor
descoperitori. Toþi aceºtia, ca ºi toate evenimentele de care sunt legate numele
lor rãmân în atenþia istoriei, sã îi spunem, clasice, ca ºtiinþã fundamentalã în cer-
cetarea trecutului umanitãþii.

Aproape pe neobservate, discuþia ne-a purtat iarãºi spre istoria abordatã într-o
manierã clasicã. Lucrul acesta se realizeazã în mod natural pentru cã între cele
domenii existã legãturi directe: istoria socialã s-a constituit, dupã cum de altfel
s-a arãtat, prin opoziþie la elitismul istoriei „vechi“, iar primii savanþi care s-au
dorit purtãtorii mesajului „social ºi popular“ au fost istorici cu un bogat bagaj in-
telectual ºi informaþional. Foarte pe scurt, fãrã sã facem o istorie a istoriei so-
ciale, spunem doar cã numele acestui domeniu este legat în primul rând de repre-
zentanþii ªcolii de la Annales, Marc Bloch ºi Lucien Febvre, care au „brevetat“
studiul structurilor istorice de lungã duratã, ce subîntind marile evenimente sau
fapte ale umanitãþii. De la ei începând, istoria socialã s-a autonomizat ºi apoi s-a
atomizat, mai ales în anii ’60-’70, când a cunoscut diversificarea ºi dezvoltarea
de care aminteam mai sus. Avem, de aici, istoria oraºelor ºi a orãºenilor – ºi pro-
cesul urbanizãrii; avem istoria moravurilor ºi procesul civilizãrii; avem istoria
femeilor ºi a feminitãþii, în cadrul procesului (sau al lipsei lui) de emancipare a
acestora; mai ales în Statele Unite4 s-a dezvoltat o aºa numitã istorie etnicã, ce
studiazã contribuþia diferitelor grupuri etnice ºi rasiale la evoluþia ºi dezvoltarea
societãþii americane etc.

Dar lumea devine tot mai complexã, iar transformãrile ºi procesele sociale
sunt tot mai numeroase. Mai mult, instrumentele care fac posibile cercetarea ºi
analiza informaþiilor sunt tot mai accesibile. Savantului nu îi mai rãmâne decât
sã dea dovadã de imaginaþie ºi sã decupeze din realitatea înconjurãtoare aspec-
tele care îl întereseazã, sã le introducã în categorii viabile ºi sã le „istorizeze“, sã
le urmãreascã evoluþia în timp, de la origini pânã în prezent (sau invers). Liber-
tatea, imaginaþia ºi empatia (sau simpatia) sunt necesare ºi permise istoricului
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social. El are dreptul sã se ataºeze de obiectul sãu de studiu, renunþând la pre-
tinsa neutralitate axiologicã (în sensul weberian al conceptului) cerutã de obicei
în cercetarea ºtiinþificã. Acest lucru îi permite celui din prezent „sã împrumute
din prestigiul înaintaºilor sãi“5 cu care este familiar ºi empatic (esenþial, am reþinut,
înaintaºii sunt oameni obiºnuiþi, ca ºi noi, ºi o asemenea tratare a lor ne pune la
adãpost de „biasul“ indus de realitatea faptului cã principalele evidenþe empirice
pe care le avem despre aceºtia nu sunt neapãrat obiective sau reprezentative).

O modalitate atât de relaxatã de abordare are însã, pe lângã o serie de con-
secinþe pozitive uºor de dedus, ºi unele mai puþin plãcute. Interesul particular al
fiecãrui cercetãtor sau istoric social îl poate ghida spre descoperirea unor lucruri
noi, interesante, dar greu de sistematizat, de plasat în cadrul unei anumite cate-
gorii ºtiinþifice. O istorie socialã a curiozitãþilor punctuale ºi a temelor care sus-
citã interes imediat ºi se epuizeazã înainte de a se maturiza nu este departe. Nici
una tabloid, care sã exacerbeze spectaculosul cotidianului din trecut pentru a-l
opune prin imagini mentale ºocante cotidianului actual. Problema este cu atât
mai acut resimþitã în relaþiile internaþionale, obligate sã transforme secvenþe isto-
rice în studii de caz pornind de la care sã construiascã teorie. Dacã teoria RI rã-
mâne cantonatã în istoria convenþionalã ºi doar înregistreazã „statistic“ tipurile
de fenomene care o intereseazã, riscã sã vitregeascã de context faptele studiate
sau exemplele invocate în demonstraþie. Dacã îºi adânceºte însã preocuparea
pentru variabile calitative dintre cele neconvenþionale va rezulta o teorie RI
postmodernistã, plãcutã poate cititorului, dar care ºi va pune piedici serioase în
calea dezvoltãrii ei ulterioare.

De aceea, unii critici sau cârcotaºi îºi pun întrebarea dacã nu cumva istoria so-
cialã a devenit un soi de ºtiinþã anticariat, care culege informaþii sclipitoare despre
trecut, numai bune de pus într-o vitrinã. Ne îmbogãþim cultura generalã deci, dar
fãrã posibilitatea de a stabili cronologii sau de a descoperi legitãþi sau (mãcar) ten-
dinþe. Mai mult, unii istorici, mai ales veniþi de pe poziþii marxiste sau conservatoare
(ideologiile de semn opus se atrag, iatã, sub semnul clasicismului), au etichetat
metodele ºi descoperirile istoriei sociale drept triviale6. Evident cã acuzaþiile lor
au fost respinse de istoricii sociali, care vãd în demersurile ºi în maniera lor de
cercetare la fel de multã legitimitate ca în cazul oricãrei alte forme de istorie (po-
liticã, economicã etc.). La fel cum resping ºi acuzaþia de populism pe care alþi
istorici (sau aceiaºi) o aduc istoriei sociale, din cauza preocupãrii acesteia pentru
oamenii obiºnuiþi. Depãºirea acestui presupus populism se face prin stabilirea ºi
utilizarea de cãtre cercetãtorul social a unor cadre sau baze foarte bine definite
de interacþiune economicã ºi socialã – aºa numitele structuri – care aratã locul
pe care oamenii noºtri obiºnuiþi, deveniþi obiect de analizã, îl ocupã în cadrul di-
feritelor sisteme (politic, de producþie, de rudenie ºi gospodãrie etc.).

Trei paradigme ale istoriei sociale

Pentru a se da un caracter cât mai ºtiinþific amalgamului de cunoºtinþe gene-
rate de istoria socialã, s-a impus necesitatea de a face o oarecare ordine în abor-
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dãrile acesteia. De a le clasifica cumva, din punctul de vedere de la care ele por-
nesc. În acest sens, John Breuilly7 vorbea despre trei tipuri de abordãri sau puncte
de vedere asupra istoriei sociale. Este important sã le trecem în revistã pentru a
vedea dacã gãsim aici ceva util pentru specialistul în relaþii internaþionale ca
beneficiar de date istorice.

Într-o primã categorie avem istoria socialã rezidualã, grupatã pe tipuri acti-
vitãþi, de la moravuri la petrecerea timpului liber. Condiþia, aratã Breuilly mai
departe, este aceea ca respectivele grupuri de activitãþi sã nu facã parte dintr-o
categorie aflatã deja sub obiectivul vreunui anumit tip de istorie (economicã, po-
liticã etc.). Dintre toate trei, aceastã perspectivã este cea mai lipsitã de utilitate
probabil pentru specialistul în RI.

Experienþa socialã este definitorie pentru cea de-a doua modalitate de abor-
dare a istoriei sociale. Aici, ajungem la mult discutatele identitãþi generatoare de
statusuri ºi roluri ºi, în conformitate cu acestea, la comportamentele sociale afe-
rente. Istoricul ar trebui sã opereze, se aratã, la nivelul indivizilor, al membrilor
diferitelor grupuri sociale, unde ar trebui sã descopere adevãruri generale (general
understanding). Metodologic însã, aici intervine o problemã. Istoricul, în cãutarea
individului „real“ din spatele acþiunii, poate ajunge, conform lui Breuilly, la speculaþii
ce nu pot fi verificate ºi la psihologism. Mai ales în lipsa unor dovezi sau în
prezenþa unor dovezi parþiale, cãci vorbim totuºi despre cercetarea unui trecut, a
unor indivizi care pot sau nu sã mai existe. Perspectivã utilã mai ales atunci când
în spatele fenomenului politic pe care îl studiem avem mai degrabã „agency“
decât „structuri“ – de exemplu, în cazul societãþilor autoritare sau totalitare etc.

În fine, a treia abordare identificatã este cea care porneºte de la ideea existen-
þei unei societãþi unice sau integrale (în opoziþie vãditã cu perspectiva de care am
vorbit anterior, care avea în centru cealaltã extremã a unei eventuale axe – in-
dividul). Pe aceasta Breuilly o numeºte istorie societalã (societal history). A-
ceasta ar trebui sã adune informaþiile culese de celelalte tipuri de istorii parþiale
(inclusiv cea politicã, economicã sau militarã) ºi sã le reuneascã într-un singur
cadru major, care sã explice societatea. (Interesant, sociologia româneascã inter-
belicã, prin reprezentanþii ªcolii de sociologie de la Bucureºti, s-a dezvoltat
exact în acest sens: ca o „reginã“ a ºtiinþelor, cu menirea de a înþelege societatea
în ansamblul sãu prin prelucrarea informaþiilor generate ºi oferite de toate cele-
lalte ºtiinþe sociale particulare – deci inclusiv de istorie). Perspectiva cea mai uti-
lã atunci când specialistul în relaþii internaþionale vrea sã vadã ce se ascunde în
spatele cronologiilor ºi naraþiunilor istorice cu care este obligat sã lucreze. Di-
ficultatea majorã, pe care o ia Breuilly în considerare, se leagã de caracterul fluid
al termenului de societate. Chiar de la sociologi ºtim cã acest concept nu are un
înþeles unitar, în ciuda faptului cã intuim uºor cã ea este pânã la urmã, formatã
din... oameni. Însã nu din oameni statici. Atunci în ce constã elementul defini-
toriu al societãþii? În relaþii? În structurile sociale? Diverse procese sociale? Etc.
Nici sociologia nu a ales decisiv între variantele oferite – acestea sau altele – ºi
foarte probabil nici nu avea cum sã o facã. Cu atât mai greu i-ar fi istoricului sã
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defineascã ce este societatea; spre deosebire de sociolog, are oricum alt „obiect
al muncii“ de cercetat. El ar fi împins, considerã britanicul, sã împartã în primul
rând societatea în categorii spre a le gãsi un loc în analiza sa, în loc sã descrie ºi
sã analizeze evenimente. Împãrþirea societãþii pe dimensiuni politice, economice
ºi ideologice de analizã pentru a le lega ulterior într-un cadru unitar ar fi un de-
mers mult mai potrivit, considerã Breuilly.

Mai înainte, discuþia ne-a purtat în mod natural de la istoria socialã la istoria
„clasicã“. La fel de natural, în ideile de mai sus regãsim multe elemente de so-
ciologie. De aici rezultã exact ceea ce trebuie sã reþinem: istoria socialã repre-
zintã o ºtiinþã de graniþã, avându-ºi ca origine istoria „veche“, consacratã, ºi care
este tratatã de foarte multe ori, din cauza „socialului“ de care se preocupã, într-o
manierã sociologicã8. Ca exemplu pentru modul în care istoria, istoria socialã ºi
sociologia pot coexista ºi conduce la un rezultat mai mult decât interesant pu-
tem da volumul Procesul civilizãrii9 al lui Norbert Elias. Acesta urmãreºte socio-
geneza ºi psihogeneza societãþii occidentale ºi transformarea societãþii vest-euro-
pene spre ceea ce este ea astãzi, sub aspectul moravurilor, obiceiurilor ºi comporta-
mentelor sale. Într-un cuvânt, este vorba despre „civilizarea“ omului occidental
ºi transformarea lui dintr-o „brutã nemanieratã“ într-un manierat preþios ºi politi-
cos. În aceastã carte avem elemente de istorie purã, evenimenþialã, în care aflãm
despre regi, dinastii ºi fapte de putere importante, peste care se subîntinde acest
proces longue durée al civilizãrii. Pe mãsurã ce secolele au trecut, relaþiile ºi
comportamentele umane s-au schimbat în cele mai mici detalii, de la afectele
simple ºi reacþiile emoþionale pe termen scurt, pânã la politeþea uneori rigidã ºi
relaþiile publice din modernitate. Mai mult, marele proces al civilizãrii genereazã
(sau este format din) mai multe procese sociale mai mici. Includem aici evoluþia
relaþiilor dintre sexe, educaþia fetelor ºi a bãieþilor, maniera de comportament la
curte ºi în spaþiul public în general; includem chiar ºi evoluþia satisfacerii nevoi-
lor fiziologice a cãror expunere îl ruºineazã pe omul contemporan, dar a cãror
manifestare în public reprezenta în trecut un fapt banal (mersul „la toaletã“ sau
suflatul nasului, de exemplu); putem vorbi ºi despre transformãrile în felul de a
mânca (pe mãsurã ce societatea s-a civilizat, alimentele de origine animalã devin
tot mai rafinate ºi mai bine tãiate, pentru a-ºi trãda cât mai puþin natura de fostã
fiinþã vie, iar ustensilele sunt tot mai puþin ameninþãtoare10) etc.

Reprezentativ ºi semnificativ. Care sunt lecþiile pe care
le poate învãþa de aici specialistul în relaþii internaþionale?

Pânã la urmã, ce este interopozabil în modul de a vedea lumea sociologic,
respectiv istoric? Primul este tradiþional interesat de ceea ce este reprezentativ
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10 La acest capitol, ne spune Elias, bucãtãria orientalã, în special cea chinezã, exceleazã. Acolo, mai mult

decât la europeni, carnea nu mai aminteºte cu nimic de forma animalului care a fost odatã, iar furculiþele ºi cu-
þitele au fost înlocuite, atunci când alimentele sunt consumate, de beþiºoare. Nimic barbar, nimic ameninþãtor deci.



(de preferat, dar nu neapãrat, statistic); cel de-al doilea este interesat mai degrabã
de ceea ce este semnificativ. Obiectivitatea, chiar dacã are la rândul ei o dozã se-
rioasã de construcþie socialã, este mai uºor de argumentat de cãtre sociolog decât
de cãtre istoric.

Aici intervine aspectul raportãrii la date. Problema sociologului este aceea de
a-ºi construi obiectul de studiu prin producerea unei serii de date de pe cazuri re-
prezentative pentru un fenomen sau o populaþie, având însã de obicei ºansa de a
avea acces la integralitatea fenomenului studiat, mãcar pentrul simplul fapt cã
este contemporan cu el. Istoricul, pe de altã parte, cu cât studiazã o problemã mai
îndepãrtatã temporal, cu atât va trebui sã „dezgroape“ mai multe „probe“. Di-
lema lui nu va fi aceea a selecþiei dintre multiplele cazuri pe care le are la dispo-
ziþie, ci de a aprecia dacã probele gãsite au o semnificaþie oarecare pentru perioa-
da ºi tema pe care vrea sã o studieze. Brutal spus, dacã facem o paralelã cu
munca unui arheolog, faptul cã el gãseºte niºte monede, sã zicem, din secolul al
II-lea î.e.n. undeva unde nu se aºtepta sã le gãseascã, nu îi spune mare lucru. Din
moment ce monedele respective s-au pãstrat, putem avea cel puþin douã ipoteze
contrare: ori erau foarte des întâlnite în epocã ºi circulau foarte multe; ori erau
extrem de rare ºi fuseserã extrem de bine ascunse. Primul caz se leagã de re-
prezentativitate, al doilea de semnificaþie. În nici unul dintre ele însã nu avem re-
ferenþialul, poza întregului social din care am decupat aceastã probã. În con-
cluzie, semnificaþia elementului va fi interpretatã prin corelarea cu alte probe, în
general acceptate de comunitatea ºtiinþificã drept relevante pentru epoca ºi zona
în discuþie. Devenim astfel prizonierii unei paradigme, în cel mai clasic sens al
termenului11.

ªi, pânã la urmã, istoria socialã, în ce categorie se încadreazã? De istoria
mentalitãþilor, istoria vieþii cotidiene, istoria relaþiilor de rudenie etc., cum se
poate apropia sociologul? Facem abstracþie de istoria recentã, în privinþa cãreia
existã un numãr considerabil de date, de la surse scrise pânã la posibilitatea de a
intervieva persoane. Reconstrucþia socialã a trecutului ceva mai îndepãrtat sea-
mãnã întrucâtva cu reconstrucþia imaginarã a Orientului din secolele XVIII-XIX
de cãtre europenii care îl cunoºteau parþial, la mâna „a doua“ºi prin filtrul rela-
þiilor coloniale12. Faptul cã un subiect predilect al istoriei sociale este Evul Me-
diu ne deconspirã douã maniere de a îl vedea printre sociologi: unii care îl tra-
teazã de parcã dincolo de diferenþele obiective de structurã socialã nu ar exista
alte deosebiri relevante faþã de lumea de azi; alþii care îl trateazã încercând sã
evidenþieze un „altfel“ cu totul specific Evului Mediu, procedurã la sfârºitul cã-
reia ajungi la concluzia cã ºi psihicul uman avea ºanse sã funcþioneze cu totul
deosebit atunci faþã de acum. Existã ºi aici un risc al medievalismului, în sensul,
deja menþionat, al lui Said.

Deci, înainte de a se pregãti sã facã faþã istoriei sociale, sociologul trebuie sã
îºi punã problema cât de reprezentative sunt datele pe care le are la dispoziþie,
culese dintr-o epocã în care se pãstra mai degrabã ce era considerat semnificativ, nu
reprezentativ. De asemenea, el nu are acces la date, aºa cum le definesc metodologiile
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de cercetare sociologicã, ci la naraþiuni ale istoricilor, care deja au prelucrat probele
specifice. ªi, de ce nu, sã îºi punã problema cât de socialã este istoria, „obsesia“
epistemologicã a socialului fiind în sine o chestiune destul de modernã.

Fac transformãrile prin care trece mainstream-ul din istorie sau cel din sociolo-
gie sã vedem diferit legãtura teoriei relaþiilor internaþionale cu acestea? Fructificã
în vreun fel relaþiile internaþionale mutarea, fie ea ºi parþialã, a accentului istoriei
ºi sociologiei de la macro la micro, de la statistic la calitativ, de la cronologii la
studii de caz, de la colectivismul metodologic la individualismul metodologic,
de la structurã la „agency“, de la abordãri obiºnuite la cele neconvenþionale, dar
ºi, cumva paradoxal, de la evenimentele „eroice“, uºor de înregistrat ºi de gãsit în
documente, la istoria ºi sociologia cotidianului? Sau nu are nevoie de aºa ceva, din
moment ce sociologia ºi istoria au dezvoltat noi metodologii în direcþia în care au
acumulat noi obiecte de studiu ºi noi preocupãri, preocupãri care nu intrã tocmai
în setul de contribuþii pe care teoria RI le aºteaptã de la celelalte ºtiinþe sociale?

Teoria relaþiilor internaþionale are o relaþie ambiguã cu baza ei istoricã. Pe de
o parte, putem vedea RI ca o disciplinã ancoratã cel mult în prezent ºi în istoria
recentã. Aici rezidã însã ironia istoriei. Evenimentele fondatoare ale modului în
care vedem astãzi (încã) sistemul internaþional – conceptul central al teoriei RI
– sunt al doilea Rãzboi Mondial ºi începutul Rãzboiului Rece. La începutul ani-
lor ’90, când redescopeream în România politica internaþionalã ca obiect acade-
mic ºi de cercetare, ne refeream la aceste evenimente ca þinând de ultimii 50 de
ani. Astãzi deja vorbim de ultimii 75 de ani, iar „lungirea“ cronologiei duce tot
mai în ceaþã contextul social „de epocã“. Cronologicul, istoricul pânã la urmã,
estompeazã socialul. Care sunt în ultimã instanþã limitele istorice ale RI, tocmai
pentru a nu deveni o ramurã a istoriei ºi a nu se pierde în disputa dintre „vechea“
ºi „noua“ istorie? „Noua“ istorie apare ca reacþie la excesul de cronologie ºi de
narativ bazat pe citirea istoriei ca poveste a elitelor ºi a interacþiunii datate din-
tre marile structuri politice. Pânã la urmã nu este opusã ci complementarã istoriei
clasice dacã ºtim sã o folosim ca „ingredientul“ de context al acesteia. Specialis-
tul în relaþii internaþionale nu este chemat sã rezolve contradicþiile interne ale is-
toriei, cu atât mai mult cu cât, în analizele sale, el beneficiazã de date culese de
istoric, la fel cum beneficiazã de date sociologice, demografice, cum utilizeazã
indicatori macroeconomici etc. Sunt deja curente (nu de mainstream, dar cu o
vechime respectabilã) în teoria RI care, acolo unde se întâlnesc cu istoria, valori-
ficã din plin „noua“ istorie: teoriile critice, feminismul, postmodernismul din RI.

Oportunitãþile oferite de „noua“ istorie teoriei RI nu se opresc însã aici. Pânã
la urmã, rediscutarea raportãrii relaþiilor internaþionale la studiile de caz din isto-
rie trebuie fãcutã. Cu atât mai mult cu cât de la un punct încolo teoria RI a înce-
put sã se uite ºi la actori neconvenþionali care populeazã sistemul internaþional,
nu doar la cei statali, clasici. Încã din anii ’70, autori care nu puteau fi „suspec-
taþi“ de atitudini postmoderniste studiau sistemul sub aspectul sãu social, istoria
socialã devenind treptat parte explicitã din discursul de specialitate (este de ajuns
sã ne uitãm la Immanuel Wallerstein ºi Hedley Bull). ªi tendinþa a continuat.

Deºi le citim ca aflate mai degrabã sub presiunea prezentului ºi, de ce nu, a
viitorului (prin preocuparea constantã pentru prognoze), relaþiile internaþionale
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sunt obligate sã se refere la discursul despre trecut – deci la istorie – tocmai pen-
tru a-ºi garanta statutul ºtiinþific. Într-un volum dedicat tocmai raportãrii teoriei
relaþiilor internaþionale la tensiunile din interiorul ºtiinþei istoriei, Thomas W.
Smith aratã cã „sunt puþine motive pentru a crede cã starea curentã a probelor ºi
teoriilor invocate de istorici este cea definitivã. În sine, aceasta ar însemna sfâr-
ºitul istoriei“13 (ca discurs, desigur, nu ca realitate). Cum faptele prezentului sunt
prea puþine ºi prea variate pentru a putea constitui serii, tipologii ºi elemente me-
todologice, orice trimitere la manifestarea istoricã a fenomenelor pe care le stu-
diazã azi îi este utilã cercetãtorului în RI. Studiul de caz, metoda scenariilor, me-
toda comparativã nu sunt pânã la urmã metode de culegere a datelor ci metode
de prelucrare într-un context specific disciplinei noastre a datelor istorice ºi so-
ciologice. Dacã istoricul a greºit, greºeºte ºi teoreticianul RI.

Unii istorici avertizeazã amuzaþi în privinþa încercãrii sociologilor, politolo-
gilor sau a cercetãtorilor în relaþii internaþionale de a crea tipologii ºi chiar regu-
laritãþi statistice bazate pe datele culese de urmaºii – fie ei ºi postmoderni – ai
lui Herodot. Pânã la urmã, ne spune Paul Veyne, istoria este ºtiinþa evenimen-
telor care se întâmplã o singurã datã: „ca povestire de evenimente, istoria, prin
definiþie, nu se repetã: nu existã decât istoria unor variaþii – se va povesti rãz-
boiul din 1914, dar nu fenomenul rãzboi; sã ne închipuim un fizician care nu ar
cãuta legea cãderii corpurilor, ci ar povesti despre cãderi particulare ºi despre di-
feritele lor cauze“14. Desigur, istoria ca istorie socialã ne pune raþionamentele de
politicã internaþionalã în dificultate: când în relaþiile internaþionale vorbim des-
pre un rãzboi în comparaþie cu altul, despre o revoluþie comparativ cu alta, des-
pre echilibrul de putere din Europa de pânã în 1914 versus echilibrul de putere
mondial din timpul Rãzboiului Rece, suntem pândiþi de pericolul de a esenþializa
anumite realitãþi prin punerea lor sub cupola unor concepte generale.

Este probabil momentul ca, fãrã a renunþa la raportarea la istorie, relaþiile
internaþionale sã mai facã un pas spre ieºirea din pozitivism prin preluarea în
construcþiile lor teoretice a acelor abordãri de istorie socialã care pot da conþinut
ºi semnificaþie datelor cu care opereazã.
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