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America la ora opþiunilor majore:
dominaþie sau conducere globalã?

Trecem acum la a doua analizã, care vizeazã, în esenþã, rolul ºi statutul
Americii pe scena lumii secolului XXI. Este vorba despre ultima lucrare a lui
Zbigniew Brzezinski — The Choice. Global Domination or Global Leadership,
2004. Iatã un pasaj semnificativ care include ideea principalã a volumului
fostului consilier de securitate al preºedintelui Carter: „Argumentul meu princi-
pal în legãturã cu rolul Americii în lume este simplu: puterea Americii, afirmând
într-o manierã dominantã suveranitatea naþionalã, este astãzi ultimul garant al
stabilitãþii globale; totuºi, societatea americanã stimuleazã trenduri sociale
globale care dilueazã suveranitatea naþionalã tradiþionalã. Puterea americanã ºi
dinamica socialã americanã, lucrând împreunã, ar putea promova apariþia gra-
dualã a unei comunitãþi globale a intereselor comune. Prost utilizate ºi în co-
liziune, ele ar putea împinge lumea în haos, lãsând America asediatã“.

Sã urmãrim acum pe ce se bazeazã o astfel de judecatã. Înainte, mai
precizãm, tocmai pentru a sugera mai bine alura „politicã“ a cãrþii, cã volumul a
fost întâmpinat elogios, printre alþii, de un Jimmy Carter, fostul preºedinte ame-
rican, Kofi Annan, secretarul general al Naþiunilor Unite, Javier Solana, res-
ponsabilul pentru politica externã ºi securitate în UE.

Scena lumii la începutul secolului XXI

America este singura putere mondialã ºi nimeni nu poate contesta asta.
Europa este puternicã economic, dar „mai dureazã pânã când va dobândi gradul
de unitate care sã-i permitã sã fie puternicã politic“. Japonia a fost un „superstat“,
dar acum este ieºitã din cursa pentru supremaþie. China, în ciuda progresului
economic, va rãmâne relativ sãracã pentru o generaþie sau douã, timp în care se
va confrunta cu o serie de dificultãþi politice majore. Rusia nu mai este în com-
petiþie.
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Pe scurt, America nu mai are, ºi nu va avea prea curând, un rival la nivel
global. Ecuaþia de securitate a lumii nu mai poate fi gânditã în afara supremaþiei
americane, ºi ar fi absurd sã fie altfel. Problema este deci: cum îºi va exercita
America acest rol?

Este dificil statutul de superputere care gestioneazã lumea. Tocmai succesul
politic ºi economic ºi diseminarea acestor rezultate remarcabile vor furniza ina-
micilor instrumente de luptã ºi ripostã pe care nu le aveau anterior. Ostilitatea
antiamericanã este, pânã la urmã, un produs de export. De aceea, riscurile de
securitate ale Americii sunt reale — cu cât sporeºte rolul hegemonic al SUA, cu
atât cresc ameninþãrile de securitate la adresa ei. Ne referim la o condiþie care
trebuie asumatã ºi controlatã pentru ca aceastã nevoie realã de securitate sã nu
se transforme într-o obsesie a securitãþii, o „mentalitate de asediu“, un „stat–gar-
nizoanã“. Living with insecurity devine normalitatea Americii ºi preþul pe care
trebuie sã îl plãteascã pentru statutul hegemonic pe care îl are.

Problema este, aºadar, cum poate America sã-ºi gãseascã poziþia cea mai
bunã în aceastã lume care îi este, într-o bunã mãsurã, ostilã. Punctul de plecare
este acceptarea ideii cã „globalizarea înseamnã, în fond, interdependenþã globalã“.
Aceastã interdependenþã nu asigurã „egalitate de status“ sau securitate egalã
tuturor naþiunilor. Dar indicã faptul cã „nici o naþiune nu are imunitate totalã faþã
de consecinþele revoluþiei tehnologice care au sporit capabilitãþile de acþiune
violentã ale umanitãþii, dar, concomitent, au întãrit legãturile care apropie din ce
în ce mai puternic aceastã umanitate“.

În ultimã instanþã, întrebarea pe care trebuie sã o punã America este urmã-
toarea: „Hegemonie în virtutea cãrui scop?“. Ceea ce face Brzezinski în aceastã
ultimã lucrare este sã ofere, sistematic, un rãspuns la aceastã dilemã: „Cu o
Americã destinatã — dat fiind rolul contradictoriu pe care îl joacã în lume — sã
devinã catalizatorul fie pentru o comunitate globalã, fie pentru un haos global,
americanii au responsabilitatea istoricã unicã de a determina pe care drum vor
merge. Alegerea noastrã este între a domina lumea sau a o conduce“.

Hegemonia Americii ºi securitatea globalã

America este astãzi actorul principal pe scena securitãþii globale. Lumea con-
temporanã poate sã fie de acord sau nu cu asta, poate sã conspire împotriva
acestei situaþii, dar nu i se poate opune direct. Ideea unei lumi „multipolare“, cu
care au flirtat într-o vreme Rusia sau China mânate de dorinþe „antihegemonice“,
rãmâne, deocamdatã, o iluzie.

La mutare este ºi rãmâne America. De deciziile ei depinde viitorul lumii. Fie
haos, fie o „gradualã evoluþie a puterii menitã sã conducã la o comunitate globalã
cu interese convergente formalizatã, cu aranjamente supranaþionale care sã-ºi
asume prerogativele de securitate ale, pânã mai ieri, statelor naþionale“. Nimic
nu pare sã provoace America sau sã-i poatã pune poziþia sub semnul întrebãrii:
nici o altã supraputere, nici o coaliþie, inclusiv UE.

Sarcina oamenilor de stat americani este de a traduce consensul public asupra
nevoii de securitate într-o strategie pe termen lung care va mobiliza, iar nu
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aliena, suportul global. Pentru Washington, „sporirea securitãþii globale este o
componentã esenþialã a securitãþii naþionale“. Prin ce mijloace?

Dilemele „insecuritãþi naþionale“ ºi agenda de securitate

Cadrul în care noua agendã de securitate trebuie gânditã este, pentru fostul
consilier de securitate al preºedintelui Carter, urmãtorul:

1. Sfârºitul „securitãþii naþionale“ (sovereign security)
Cã securitatea „nu mai este numai în mâinile Americii“ este un lucru dificil

de asumat pentru o þarã în care securitatea — mai mult decât oriunde — s-a
gândit ºi se gândeºte în termeni naþionali. Episodul „crizei rachetelor“ din Cuba
a contribuit mult la schimbarea mentalitãþilor din acest punct de vedere, dar nu
este, în nici un caz, unicat. În plus, chiar dacã America ºi-ar asuma, singurã,
sarcina pacificãrii lumii, reacþia pe care ar genera-o ar face imposibilã o ase-
menea sarcinã, rolul ei fiind — sugereazã interesant Brzezinski — „dialectic“:
ea dominã lumea, dar, concomitent, promoveazã globalizarea care genereazã, la
rându-i, reacþii globale faþã de dominaþie ºi poate concentra ostilitatea faþã de
America. La intersecþia subtilã dintre puterea globalã a Americii ºi globalizare
se joacã securitatea naþionalã a SUA.

2. Posibile scenarii ºi ameninþãri pentru securitatea globalã
Existã câteva posibile scenarii cu efecte dezastruoase la nivel regional sau

global: un conflict între SUA ºi Rusia, SUA sau China sau Rusia ºi China;
conflicte între India ºi Pakistan sau Iran ºi Israel; rãzboaie etnice fragmentare în
Indonezia sau India; rãzboaie naþionale de eliberare în America Latinã (indienii),
cecenii în Rusia sau palestinienii în Israel; atacuri nucleare sau biologice ale
unor state slabe împotriva SUA; atacuri teroriste ucigaºe pe þinte precise de
genul 11 septembrie; atacuri menite sã paralizeze sistemele informatice ºi capa-
bile sã arunce în haos societãþi sau regiuni. De aceea agenda de securitate trebuie
modificatã. Strategia de securitate a secolului XX este vetustã în condiþiile unei
„vulnerabilitãþi globale cu care ne confruntãm astãzi“.

3. Noþiunea de „securitate naþionalã globalã“ este astãzi un mit
Întrebarea corectã este: cu câtã insecuritate poate sã trãiascã America? Pentru

a rãspunde este necesarã o definire clarã a prioritãþilor ºi a strategiilor de securi-
tate. America este ºi va rãmâne o „putere tradiþionalã“, care nu se poate retrage
de pe hartã, din nici o regiune a globului, fãrã sã producã haos. „Preponderenþã
nu înseamnã, însã, omnipotenþã“, zice Brzezinski. De aceea Washington-ul
trebuie sã îºi defineascã bine aria de interes (spaþiile geopolitice) în funcþie de
posibilele scenarii sugerate mai sus. Cele mai mari ameninþãri pentru SUA sunt
ultimele douã din cele enumerate, deci accentul trebuie sã cadã pe „angajamente
organizaþionale ºi financiare majore pentru a spori capabilitãþile de intelligence
ale Americii“.

4. Definirea noilor ameninþãri
Problema definirii este crucialã pentru modalitatea de acþiune. ªi aici Brzezinski

aruncã o serie de sãgeþi împotriva administraþiei Bush. „Terorismul este o conti-
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nuare a politicii, cu alte mijloace“, îl parafrazeazã Brzezinski pe Clausewitz,
sugerând, deloc discret, cã miza principalã din spatele unor asemenea acþiuni
este una politicã. Dacã o ratezi pe aceasta, ratezi lupta realã cu terorismul. Defi-
nindu-i pe aceºtia doar evildoers, nu sesizezi mobilul acþiunilor lor ºi nu vei
putea acþiona eficient: „Terorismul înrãdãcinat în resentimente etnice, naþionale
sau religioase este cel mai rezidual ºi mai greu de extirpat. Vorbind la modul
general, terorismul derivã din revendicãri sociale“. Teroriºtii în sine pot fi
irecuperabili — pentru ei violenþa devine „raþiune de a fi“ —, dar condiþiile care
îi împing la asta nu sunt. De aceea, cauzele trebuie sã fie eradicate politic.

Aceste date generale configureazã deja poziþia Americii dupã 11 septembrie
în acest tablou. „Nu existã nici o posibilitate de a eluda faptul cã implicarea
Americii în Orientul Mijlociu este cauza primã pentru care teroriºtii au ales sã
loveascã America“, iar „reluctanþa Americii de a recunoaºte o legãturã între eve-
nimentele de la 11 septembrie ºi istoria politicã modernã a Orientului Mijlociu
— cu pasiunile sale politice extreme, hrãnite de fanatism religios ºi naþionalism
zelos, toate acestea coexistând cu slãbiciuni politice — este o formã periculoasã
de negare“. Critica este aici vãditã, mai ales cã analistul american acordã spaþii
largi conflictului israeliano-palestinian — poziþia lui, inutil sã mai argumentãm,
nu este cea a administraþiei Bush în chestiune.

A lega, apoi, terorismul de proliferare este pozitiv, dar nici aici politica
Americii nu este inocentã. De ce atât de târziu ºi de ce douã standarde? (Cazul
Israelului, de pildã.)

Concluzia: rãspunsul la terorism ºi proliferare nu se poate petrece fãrãAmerica,
dar e limpede cã nu doar de laAmerica. Cãci, dacãAmerica are forþa sã zdrobeascã
o serie de state considerate a forma „axa rãului“, „este îndoielnic cã va reuºi sã
înlãture impulsul terorist“. Poziþia actualã a Americii, des criticatã, direct sau
indirect, pe parcursul lucrãrii, riscã sã alieneze America faþã de Europa ºi sã
transforme lupta antiteroristã într-o cruciadã antiislamicã. Aºa-numita coalition
of the willing, menitã sã înlocuiascã un NATO reticent, nu este o soluþie pentru
Brzezinski, la fel cum nu este nici „noua doctrinã a politicii externe americane“
(preemtive action when necessary to defend our liberty, and defend our lives).

Cadrul în care politica naþionalã de securitate americanã trebuie configuratã
ar fi: ameninþarea fundamentalã la adresa Americii — ºi a lumii întregi — pro-
vine din vârtejurile politice care pot sfârºi în anarhie globalã. Terorismul sau
proliferarea sunt cele mai urâte manifestãri ale acestei stãri. Dar, ambele, sunt
„simptome ale unei maladii globale bazale“. Numai urmãrirea persistentã a unei
„strategii globale capabile sã abordeze cauzele acestei crize generalizate poate
reduce insecuritatea naþionalã actualã a Americii“. De aceea este nevoie de o
alianþã care sã o depãºeascã chiar pe cea prin care au fost învinse totalitarismele
veacului trecut. „Puterea globalã a Americii este punctul de plecare necesar al
acestei strategii, dar nu poate fi destinaþia ei istoricã.“

Dilemele Noii Dezordini Globale

La nivel global, analiza pivoteazã — precum în ultima carte — în jurul
Eurasiei ºi nevoia acutã de a preîntâmpina orice posibilã dominaþie a zonei de
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cãtre o forþã ostilã. Strategia americanã faþã de aceastã zonã — mai ales faþã de
ceea ce Brzezinski numeºte the new Global Balkans, respectiv spaþiul dintre
Europa ºi Orientul îndepãrtat — nu poate fi „rãzboiul împotriva terorismului“,
cãci e prea puþin ºi prea superficial. Cauzele trebuie abordate, nu consecinþele.

Ceea ce Brzezinski numeºte the power of weakness — fenomen care furni-
zeazã principalii candidaþi la actele sinucigaºe — are astãzi patru caracteristici:
nu mai este legatã de vreun stat anume; mobilitate globalã ridicatã; uºurinþã de
a penetra democraþiile occidentale, structural permeabile; legãtura sistemicã
existentã între componentele vieþii contemporane tinde sã genereze reacþii în
lanþ.

Ce atitudine trebuie adoptatã? În nici un caz cea a „atacatorului“, adicã urã ºi
definire caricaturalã a inamicului. Cãci dacã cel „slab“ îºi poate permite etichete
precum „Marele Satana“, cel „puternic“ trebuie sã înþeleagã complexitatea
situaþiei ºi sã acþioneze în consecinþã.

Iar una dintre mizele cu care acesta trebuie sã se confrunte este chestiunea
Islamului.

E limpede, cel puþin pentru Brzezinski, cã orice abordare simplificatoare a
Islamului — incluzând aici personalizarea lui prin imaginea lui Osama Ben
Laden — este dãunãtoare pe termen lung. Dar al-Islam (Casa Islamului) este o
lume complexã ºi imposibil de epuizat prin câteva ºabloane. Iar „religia“, crede
analistul, nu este referenþialul principal. Desluºim aici, încã o datã, aceeaºi
tentaþie sociologizantã — de nuanþã marxistã, chiar — care identificã
problemele lumii islamice cu deficite socio-economice. „Religia“ apare în prim-
plan, dar nu are, în sine, valoare explicativã — este teza lui Brzezinski, cel puþin.
De aici ºi optimismul sãu: þinând cont de diversitatea lumii islamice, de
dezbaterile din lumea musulmanã care vizeazã relaþia democraþie-modernitate-
Islam, „sinteza aºteptatã trebuie sã vinã“. Cel puþin pentru motivul cã „teologia
islamicã nu poate fi consideratã mai ostilã democraþiei decât creºtinismul,
iudaismul sau budismul“. Aceasta trebuie sã fie premisa atitudinii politicii
americane faþã de lumea islamicã. America trebuie sã încurajeze musulmanii sã
se considere pe sine ca parte a „comunitãþii globale“ pe cale sã se nascã, la fel
precum regiunile democratice nemusulmane. Problema musulmanã trebuie
astfel „sã fie privitã într-o perspectivã regionalã, mai degrabã decât globalã, ºi
printr-o prismã geopoliticã, iar nu teologicã“.

La fel stau lucrurile ºi în ceea ce priveºte ceea ce Brzezinski numeºte the new
Global Balkans. Aceastã zonã va fi principala provocare pentru SUA cel puþin
pentru o generaþie de aici înainte. O zonã bulversatã de injustiþie socialã, spor
demografic masiv, potenþial pentru violenþã, dar beneficiind, în plus, de cele mai
importante resurse de petrol ºi gaze. Unul dintre handicapurile majore ale SUA
în raport cu zona este lipsa de parteneri tradiþionali cu care sã coopereze eficace:
Turcia, Israel, India ºi, parþial, Rusia au statutul de potenþiali parteneri, dar
fiecare are propriile probleme interne de securitate, ºi nu numai, la care se
adaugã ºi agenda de securitate proprie, care nu corespunde, de fiecare datã,
cu cea a Americii. Brzezinski conchide la acest punct, revenind asupra ideii cen-
trale a demersului sãu: America ºi Europa împreunã au expertiza ºi experienþa
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concretã, capabile sã configureze viitorul politic al Balcanilor globali. Axului
SUA–Europa i se poate adãuga, din raþiuni strategice, ºi Japonia.

Ca o concluzie la dezbaterea despre agenda de securitate mondialã, putem
degaja urmãtoarea listã de prioritãþi a SUA din perspectiva profesorului de la
Universitatea Johns Hopkins: 1. rezolvarea conflictului arabo-palestinian; 2. so-
luþionarea ecuaþiei strategice a regiunii producãtoare de petrol din Golful Persic
pânã în Asia Centralã; 3. cooperarea regionalã cu guvernele locale pentru a stopa
proliferarea armelor nucleare ºi dezvoltarea terorismului.

Toate aceste eforturi vor fi încununate de succes, crede Brzezinski, numai
printr-o colaborare fructuoasã a „entitãþilor de cel mai mare succes de pe glob,
respectiv o Americã mobilizatã politic ºi o Europã unificatã economic“, dispuse
sã îºi asume, împreunã, „responsabilitatea în faþa ameninþãrilor comune de secu-
ritate“.

Dilemele unei alianþe de securitate

O alianþã de acest tip se configureazã greu. Brzezinski este conºtient de asta.
Mai cu seamã dupã 11 septembrie, câteva dintre trendurile globale internaþionale
s-au relevat cu pregnanþã: 1. prãpastia dintre capacitãþile militare ale SUA ºi
restul lumii; 2. lipsa de unitate politico-militarã a Europei în ciuda integrãrii eco-
nomice; 3. conºtiinþa tot mai puternicã a Rusiei cã, pentru a-ºi prezerva teri-
toriile, trebuie sã joace ca partener al Vestului; 4. consensul liderilor chinezi
privitor la necesitatea scãderii implicãrii mondiale a þãrii pentru a gestiona
problemele ei interne; 5. tendinþa sporitã a elitelor japoneze de a transforma þara
lor într-o serioasã putere militarã internaþionalã; 6. percepþia internaþionalã în
creºtere dupã care o Americã unilateralã mânatã de „stabilitate colectivã“ poate
deveni o ameninþare pentru toþi.

Acesta este cadrul unei dezbateri reale. ªi în acest context trebuie gânditã
evoluþia viitoare a Americii. Care, în nici un caz, crede Brzezinski, nu trebuie sã
facã din rãzboiul împotriva terorismului un scop în sine. ªi care, repetã analistul,
trebuie sã se bazeze pe cooperarea cu UE — „împreunã, SUA ºi UE reprezintã
nucleul stabilitãþii politice globale ºi al bogãþiei economice“. Fiecare are nevoie
de celãlalt, ºi lumea de amândoi: „Acþionând separat America poate fi prepon-
derentã, dar nu omnipotentã; Europa poate fi bogatã, dar impotentã“. Brzezinski
e perfect conºtient de eºecul, cel puþin parþial, al construirii unei „Europe unite“,
în ciuda retoricii abundente: „Conglomeratele nu au viziune istoricã; ele au doar
interese tangibile. Structura birocraticã impersonalã a UE nu poate evoca senti-
mentele necesare pentru o adevãratã vocaþie politicã“.

La acest nucleu tare, va trebui cooptatã Rusia, la fel ºi alte state fost sovietice.
Þinta principalã este Ucraina, mai veche obsesie a lui Brzezinski ºi nu numai a
lui. (Remarcãm, în treacãt, cã Republica Moldova nu este nici mãcar pomenitã.)

Un test major va fi ceea ce americanul numeºte „metastabilitatea Asiei de
Est“, a cãrei ecuaþie de securitate va fi determinatã, crede Brzezinski, de modul
în care „China ºi Japonia vor colabora una cu alta ºi cu SUA“. Ceea ce trebuie
evitat cu orice preþ este o „resurecþie eurasiaticã“. Stabilitatea zonei va fi prejudi-
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ciatã, crede Brzezinski, „dacã Europa ºi Asia ar fi traversate de miºcãri populiste
antiamericane ºi care se vor defini pe sine ca paneuropene în vest ºi panasiatice
în est“. La limitã, aceste posibile evoluþii vor împinge America din Eurasia. Un
scenariu care trebuie evitat cu orice preþ.

Hegemonia americanã ºi consecinþele ei

Convine sau nu, rolul Americii în lume derivã din douã realitãþi incontesta-
bile ale timpului nostru: puterea globalã americanã fãrã precedent ºi interac-
þiunea globalã, tot fãrã precedent. Washington este „prima capitalã politicã
globalã“ din istoria omenirii.

De aici ºi contradicþiile/dilemele aferente: prima, dintre inamica globalizãrii
ºi interesul american pentru prezervarea suveranitãþii sale; a doua, dintre im-
pulsul democratic al Americii ºi imperativele puterii. Ca rezultat al acestei duble
determinãri, America trebuie sã ofere o definiþie coerentã a rolului ei în lume,
capabil sã includã ºi sã facã relativ compatibile aceste evoluþii.

O atare definire ar presupune elaborarea unei noi doctrine de securitate. Din
1990 încoace, SUA a elaborat trei concepþii prin care îºi definea rolul în lume,
care pivotau în jurul a trei termeni cheie: „Noua Ordine Mondialã“ (George H.
W. Bush); „globalizarea“ (Bill Clinton); „hegemonia globalã în lupta împotriva
terorismului“ (George W. Bush) exprimatã de aºa-numita coalition of the willing.

Dilema rãmâne: a gãsi balanþa între „hegemonia suveranã ºi naºterea unei co-
munitãþi globale“ ºi soluþia la „contradicþia periculoasã între valorile democraþiei
ºi imperativele puterii globale“. Cuvântul „global“ este esenþial la acest punct în
discursul lui Brzezinski, dar bine cauþionat: „Deopotrivã în retorica ºi politica ei,
SUA trebuie sã trateze globalizarea nu ca pe o Biblie, ci ca pe o oportunitate
pentru a spori calitatea condiþiei umane“. Soluþia cea mai bunã este, iarãºi, cola-
borarea cu UE, cãci globalizarea — ca instrument — poate fi utilizatã cu succes
de inamicii Americii chiar împotriva ei, adicã „izvorul“ cel mai semnificativ al...
globalizãrii.

Dilemele democraþiei hegemonice

Una dintre sursele majore ale tensiunilor politicii americane astãzi este dubla
sa „calitate“: putere hegemonicã internaþionalã ºi democraþie. Cãci dacã o putere
hegemonicã poate apãra ºi promova democraþia, o poate ºi ameninþa atât în
exterior, prin neglijarea drepturilor ºi aspiraþiilor reale ale populaþiilor cu care
vine în contact, dar ºi în interior, prin inducerea ºi promovarea panicii sociale.

America trebuie sã þinã seama de aceste imperative. Pânã la urmã chiar
combinaþia dintre hegemonia ºi democraþia americanã este ºansa umanitãþii de
a evita o confruntare globalã. Întrebãrile care apar acum, în viziunea lui
Brzezinski, sunt: care este semnificaþia politicã a atracþiei globale pentru cultura
de masã americanã? Cum afecteazã transformarea continuã a Americii într-o so-
cietate multiculturalã coeziunea viziunii strategice americane? Care sunt riscu-
rile pentru democraþia internã care derivã din exercitarea rolului ei hegemonic?

7 AMERICA, ÎNCOTRO? 6969



Întrebãri la care analistul încearcã o serie de rãspunsuri, care au, mai degrabã,
alura unor aserþiuni normative, decât explicative. În ceea ce priveºte atracþia pe
care America o exercitã astãzi în lume, Brzezinski spune cã aceastã percepþie
trebuie fructificatã prin plasarea acþiunii Americii în slujba interesului global, în
conformitate cu evoluþiile mondiale actuale.

În privinþa multiculturalismului, Brzezinski este mai articulat ºi mai ferm,
într-o analizã care aduce mult cu cea a lui Samuel Huntington. Este ºi el conºtient
cã prestaþia mondialã americanã suferã sau va suferi din pricina lipsei de
coeziune internã, iar propunerea lui este pentru o „cetãþenie americanã unifi-
catoare, nu bazatã pe etnicitate“: „Fãrã o coeziune strategicã simþitã spontan ºi
la niveluri profunde, o Americã implicatã global nu va reuºi sã impunã ºi sã sus-
þinã o direcþie de evoluþie istoricã“. Ideea este amplu dezbãtutã de Huntington.
Brzezinski rãmâne la un nivel superficial, deoarece aspectele analitice ale acestei
secþiuni sunt mult în urma celor normative. Nu e suficient sã spui ce trebuie
fãcut, mai dificil este sã spui cum.

Cât priveºte raportul dintre democraþie ºi hegemonie, Brzezinski este tranºant
ºi critic la adresa administraþiei actuale. Vorbeºte chiar despre „emergenþa unei
elite hegemonice americane“ care tinde sã devinã tot mai influentã în „politica
naþionalã“, ºi nu e greu de imaginat pe cine are în vizor, chiar dacã nu sunt pome-
nite nume. 11 septembrie a creat printre „oficialii americani tendinþa de a lua
decizii strategice importante ºi cu efecte pe termen lung într-un cerc restrâns de
experþi, ale cãror motivaþii reale sunt obscure marelui public“. Mentalitatea unui
„stat-garnizoanã“ este un pericol real pentru democraþie ºi Brzezinski o con-
damnã fãrã echivoc.

Dominaþie sau conducere globalã?

Dihotomia din subtitlul lucrãrii — global domination or global leadership —
poate fi aºezatã în tradiþia sociologiei politice a lui Max Weber (nume care nu
este, însã, pomenit). Brzezinski vrea o Americã lider mondial, dar acceptatã în
acest fel, deci legitimã pe o asemenea poziþie (international consensus). Alter-
nativa este simpla dominaþie, fãrã legitimitate (assertive domination based on
might), cãci America este oricum singura mare putere mondialã, deocamdatã de
nedepãºit. Aici e miza cãrþii. Nu se discutã dacã America este sau nu lider mon-
dial — „hegemonia americanã globalã este un fapt de viaþã“ —, ci în ce manierã
îºi deruleazã atribuþiile. În primul caz „America va fi o superpower plus, în cel
de-al doilea, a superpower minus“.

Crucial devine astfel ca America sã se autodefineascã ºi, pe cale de conse-
cinþã, sã defineascã „scopurile ºi sarcinile exercitãrii puterii ei“. În treacãt fie
spus, invazia din Irak nu a ajutat foarte mult. În opinia lui Brzezinski, „credibi-
litatea militarã americanã nu a fost niciodatã mai mare, dar credibilitatea sa
politicã niciodatã mai micã“.

Actuala politicã americanã bazatã pe rãzboiul global împotriva terorismului
nu este nici ea agreatã de Brzezinski, cãci nu are coerenþã ºi genereazã arbitrariu.
Alternativa la o asemenea abordare a scuritãþii americane ar fi cea bazatã pe
ideea existenþei unei „crize globale“, iar terorismul este doar una dintre ex-
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presiile acestei crize. Mecanismul principal al respectivei crize globale este
„persistenþa sãrãciei în masã ºi a injustiþiei sociale“. Recunoaºterea acestei crize
ca fiind provocarea majorã a vremurilor noastre trebuie sã fie miza principalã a
politicii americane. Slãbiciunea ei provine tocmai din faptul cã nu recunoaºte
criza la adevãrata ei dimensiune ºi confundã cauzele ºi efectele.

Brzezinski vorbeºte apoi despre co-optatice hegemony, wish leadership etc.
Cu scopul de a face acceptatã, chiar doritã, hegemonia americanã. Partenerul
principal al SUA trebuie sã rãmânã Europa — prilej de criticã, iarãºi, la adresa
celor care împart Europa în „nouã“ ºi „veche“ —, la care se adaugã Japonia ºi
China în problemele „Balcanilor globali“. Noii Balcani globali, respectiv arcul
cuprins între Golful Persic ºi Xinjiang, vor deveni mai puþin explozivi numai
printr-o alianþã a celor mai de succes regiuni ale lumii, America, UE ºi Asia de
Est. Numai într-o asemenea formulã va putea fi detensionatã aceastã regiune cu
potenþial înalt de pericol pentru securitatea mondialã. Rolul NATO continuã sã
rãmânã decisiv, deºi eventualitatea unei Europe unite (ºi) politic trebuie sã fie
deja luatã în considerare, crede Brzezinski. Totuºi, opþiunea unui parteneriat egal
SUA-UE nu este validã — ideea care trebuie sã prezideze relaþia este una de par-
teneriat în vederea implementãrii unei politici globale.

Formula de încheiere în ceea ce priveºte America ºi destinul ei este tot nor-
mativã: securitatea internã a Americii trebuie realizatã într-o manierã prin care
sã sporeascã ºi suveranitatea þãrii, dar ºi legitimitatea globalã a ei. Aceasta
trebuie sã fie noua condiþie istoricã a SUA.

Concluzii

Putem sã extragem, în final, o serie de concluzii menite, mai degrabã, sã
deschidã o discuþie despre subiectele abordate aici, decât sã o epuizeze prin câ-
teva comentarii.

1. În primul rând, remarcãm o resurecþie o dezbaterilor despre America, pre-
zentul ºi viitorul ei, dezbatere în care lucrãrile celor doi autori trebuie obligatoriu
luate în considerare. Aceastã dezbatere cuprinde o gamã largã de subiecte ºi
abordãri, culminând, totuºi, cu problematica securitãþii americane, dar, prin
recul, ºi a celei globale. Un subiect care va marca, incontestabil, agenda dezba-
terilor în veacul abia început.

2. Dincolo de aceastã observaþie generalã, trebuie remarcate strategiile dife-
rite ale celor doi autori faþã de acelaºi subiect1. Dupã cum ne-a obiºnuit deja,
fostul consilier al preºedintelui Carter are o abordare clasicã asupra securitãþii —
hard security, oferindu-ne o lucrare în buna tradiþie a adordãrilor desemnate sub
titulatura de „relaþii internaþionale“. E o perspectivã vastã, cuprinzãtoare, dor-
nicã de a oferi soluþii globale, la cele mai înalte niveluri. Ceea ce câºtigã în cu-
prindere, pierde însã în adâncime sau profunzime. Brzezinski ne spune cum
trebuie sã arate lumea, dar nu ne spune de fiecare datã prin ce mijloace se va
realiza consensul global mult visat. De multe ori analiza stã sub semnul a ceea
ce reputatul istoric Walker Connor numea carenþa principalã a analizelor care
intrã în domeniul „relaþiilor internaþionale“, respectiv tautologia. Nu o datã, spe-
cialiºtii în relaþii internaþionale ne spun cã statele acþioneazã sau fac rãzboi „din
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raþiuni de stat“, dar nu ne spun ce înseamnã cu adevãrat aºa ceva. De unde provin
ele, cine le selecteazã ca atare, care este legitimitatea lor internã — toate aceste
întrebãri (sociologice ºi/sau antropologice) sunt deseori ignorate, mai cu seamã
de adepþii abordãrilor de formulã clasicã în domeniul studiilor de securitate.
Ceea ce se numeºte astãzi „ºcoala de la Copenhaga“ a reuºit sã echilibreze ba-
lanþa ºi sã readucã pe agenda specialiºtilor în securitate teme prea mult ignorate.
Brzezinski rãmâne, cum am mai observat, adeptul unei abordãri mai degrabã
clasice.

3. Trei ar fi, dincolo de aerul ei normativ, slãbiciunile principale ale analizei,
asupra cãrora nu avem acum rãgazul sã stãruim. Prima se referã la cercetarea
naþiunii ºi statului naþional, pe care Brzezinski le considerã deja caduce, în ciuda
faptului cã toþi actorii principali despre care scrie în lucrare sunt actori... naþio-
nali, cu excepþia UE, cãreia tocmai el îi recunoaºte ineficacitatea politicã din
pricina unor carenþe care nu sunt specifice tocmai statelor naþionale! Cea de-a
doua ar fi, în opinia noastrã, o anume abordare de jos în sus a problematicii
securitãþii — elitele produc securitate — ignorând posibilitatea unei coliziuni
între ceea ce gândesc elitele ºi ceea ce crede sau simte publicul. Acestã posibilã
tensiune — deseori reflectatã în jocul electoral — lipseºte, din pãcate, din
perspectiva profesorului de relaþii internaþionale de la Johns Hopkins University.
A treia problemã este tendinþa de a echivala terorismul cu sãrãcia. Cã explicaþia
fenomenului nu stã numai în religie sau alte determinaþii spirituale este limpede,
dar e la fel de clar cã nici (numai) sãrãcia nu poate fi o variabilã explicativã sa-
tisfãcãtoare. Chiar dacã cei care se aruncã în aer ar fi sãraci — ceea ce nu este
cazul de fiecare datã —, cei care îi instrumenteazã nu sunt. Dimpotrivã! Meca-
nismele psihologice, teologice, existenþiale sau sociologice din spatele unui
asemenea fenomen sunt mult prea complexe pentru a fi epuizate aºa. Eºecul
lamentabil al unei perspective materialiste — marxismul — în ceea ce priveºte
abordarea unor fenomene de sorginte (ºi) spiritualã trebuie sã ne facã mai
precauþi2.

4. Meritã sã reliefãm aici cazul particular al regiunii în care se plaseazã ºi
România. Accentul cade, dupã cum ne-a obiºnuit deja americanul, pe Ucraina ºi
importanþa ei strategicã (Republica Moldova, de pildã, este sistematic absentã
din analizele sale). Brzezinski vorbeºte chiar despre un al treilea ciclu de in-
tegrare în NATO — dupã ciclul Varºovia ºi Vilnius — respectiv „ciclul Kiev“,
care sã includã Ucraina, þãrile din Caucaz ºi, eventual, Rusia. Chiar dacã nu do-
minant, acest stil de abordare rãmâne o alternativã viabilã la Washington — ne
aºteptãm, în viitor, ca Ucraina sã rãmânã una dintre mizele strategice cruciale
pentru NATO sau UE3.

5. În ceea ce priveºte analiza lui Huntington, ea se înscrie, din perspectiva ni-
velului de analizã, mai degrabã în tradiþia ªcolii de la Copenhaga. Relaþia dintre
„þara realã“ — public — ºi „þara legalã“ — elite — este una fundamentalã pentru
acesta, ºi, ne sugereazã autorul, crucialã în orice analizã de securitate. A
cunoaºte nu doar atitudinea elitelor, ci ºi cea a publicului devine o condiþiei
fundamentalã pentru orice analizã de securitate. În replicã, parcã, la Brzezinski,
Huntington ne spune cã nu doar elitele „produc“ securitate, cãci intervenþia
acestora, în rãspãr cu anumite tendinþe ale populaþiei, se poate dovedi insu-
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ficientã sau caducã — de aici ºi rolul crucial al elitelor, care au în gestiune (ºi)
starea de securitate a unei naþiuni. Demersul de securitate, aºadar, presupune
investigaþii ample, multidisciplinare, care se întind de la geopoliticã la
antropologie.

6. Ideea centralã a lui Huntington, dupã care definirea (auto)identitarã este
decisivã în conturarea oricãrei agende de securitate, aduce iarãºi în prim-plan,
precum a fost cazul religiei în lucrarea din 1997, Conflictul civilizaþiilor...,
elementul spiritual. Aici este vorba despre definirea identitarã naþionalã, faþã de
care este judecatã, pânã la urmã, întreaga prestaþie de astãzi ºi de mâine a
Americii. Este unul dintre elementele de originalitate ºi inedit al acestei lucrãri
frapante în care autorul se întoarce de la „civilizaþie“4 — „eroul“ principal în
1997 — la „statul naþional“, care recapãtã, astfel, rolul central în analiza de
securitate.

7. Dincolo de nucleul central al analizei, frapeazã francheþea lui Huntington,
lipsa de pudoare faþã de orice „corectitudine politicã“ împotriva cãreia pledeazã,
practic, pe fiecare paginã. Ceea ce este pe buzele tuturor este pus pe hârtie de
cãtre profesorul de la Harvard, iar oglinda pe care acesta o pune în faþa elitelor
americane nu are darul de a liniºti. Cât de semnificativ, politic sau academic, este
curentul pe care Samuel Huntington îl reprezintã urmeazã sã vedem.

8. În termeni de originalitate a analizei, credem cã demersul huntingtonian
este net superior. Brzezinski este predictibil din aproape toate punctele de ve-
dere. Huntington, nu. Indiferent cã suntem sau nu de acord cu concluziile sale,
metodologia ca atare meritã toatã atenþia în orice demers de conturare a
agendei/doctrinei de securitate a unei naþiuni5.

Nu putem spera, în final, decât ceea ce am anunþat deja. Dincolo de opþiunile
fiecãruia, lectura celor douã lucrãri ne indicã douã lucruri incontestabile: pe de-
o parte, complexitatea adordãrilor consacrate problematicii securitãþii ºi, pe de
alta, nevoia imperioasã de educaþie publicã în acest domeniu în regiunea noastrã.

Chiar dacã ar fi reuºit sã releve numai atât, acest material ºi-a atins obiec-
tivele.

NOTE

11 AMERICA, ÎNCOTRO? 7373

1. Mai trebuie precizat aici unul dintre punctele
comune ale demersului celor doi: dragostea ºi
respectul pentru America, pasiunea pentru þara
lor, care se degajã, practic, din fiecare paginã a
celor douã lucrãri remarcabile.

2. Ar mai putea fi adãugat aici ºi aspectul apãsat
politic al analizei. Unde este America acum ºi
cum se poate ea defini? Este unilateralã sau nu?
Pentru administraþia Bush, de pildã, nu; pentru
criticii ei, da. Dar nu este deloc sigur cã definiþia
pe care o oferã Brzezinski actualului context de
securitate este împãrtãºitã ºi de alþi analiºti. Ati-
tudinea iniþialã conteazã, de aici ºi dificultatea de
a fi convingãtor.

3. Nu întotdeauna în favoarea sau avantajul
României!

4. Dacã ar fi sã pãstrãm jargonul consacrat în
lucrarea din 1997, am zice cã Huntington abor-
deazã aici conflictul intracivilizaþional.

5. Aici stã poate principala carenþã a strategiei de
securitate a României — lipsa unei definiri
limpezi a propriului proiect identitar. În lipsa
acestuia, populaþia româneascã din jurul
României, de pildã, este sistematic exclusã de
pe agenda politicã ºi ignoratã inconºtient din
orice demers de construcþie instituþionalã sau lo-
gisticã.


