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NOTE DE LECTURÃ / RECENZ I I

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., IX, 1, pp. 117–120, Bucureºti, 2012.

Semnalãm apariþia, la Editura Institutului de ªti-
inþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române, a cãrþii Energy Security Strategies in the
Wider Black Sea Region, coordonatã de Iulian Chifu,
fost director al Centrului de Prevenire a Conflictelor
ºi de Alertã Timpurie din Bucureºti, în prezent consi-
lier al preºedintelui României, Traian Bãsescu. Aºa
cum precizeazã Iulian Chifu, echipa care a coordonat
proiectul este completatã de doi alþi cercetãtori,
Adriana Sauliuc ºi Bogdan Nedea. În total, doispre-
zece autori au contribuit la arhitectura prezentei cãrþi.
Este vorba de o a doua ediþie a cãrþii, a cãrei temã
fundamentalã genereazã preocupãri ºi îngrijorãri la
scarã mondialã — chestiunea energeticã. Autorii
analizeazã regiunea extinsã a Mãrii Negre, pentru a
pune în evidenþã specificitatea ei în ce priveºte secu-
ritatea energeticã.

La nivel teoretic, în prefaþa cãrþii, Iulian Chifu
evocã cele douã ºcoli ce încadreazã tema. Pe de o
parte, existã abordarea centratã pe resurse ºi pe rutele
alternative; pe de altã parte, o a doua perspectivã
insistã asupra interdependenþei statelor în materie de
energie. Tabloul regiunii în studiu este constituit din
þãri ce se gãsesc într-o situaþie complexã de interde-
pendenþã, ca state producãtoare, state de tranzit sau
state destinatare/consumatoare de energie.

Cum se poate gãsi echilibrul necesar între aceste
categorii de state, dat fiind jocul permanent de tip
ofertã – cerere pe „piaþa energiei“, adesea complicat
de conotaþii ºi de interese politice? Autorii încearcã
sã dea cel mai bun rãspuns la aceastã întrebare, com-
binând abordararea teoreticã cu profilul de securitate
energeticã al þãrilor ce fac parte din regiunea luatã în
considerare — România, Bulgaria, Turcia, Republica
Moldova, Ucraina, Federaþia Rusã, Georgia, Arme-
nia, Azerbaidjan.

Importanþa strategiilor de securitate este de la
bun început subliniatã. Autorii aratã cã statele din re-
giune au nevoie de astfel de strategii, deoarece dome-
niul securitãþii energetice este ameninþat de mai multe
tipuri de crizã: efectele catastrofice pe termen scurt,
provocate de întreruperea distribuirii de energie;
efectele provocate de creºterea disproporþionatã a
preþului energiei; investiþiile mici ºi suprimarea In-
vestiþiei Strãine Directe (Foreign Direct Invest-
ment — FDI). Astfel, a avea o strategie în materie de

securitate energeticã înseamnã pentru fiecare stat sã
aibã capacitatea de rãspuns la crize în condiþii de
eficacitate ºi realism.

Prima parte a cãrþii, The fundaments of Energy
Security at the geopolitical, regional and institutional
level, cuprinde trei subtitluri. Primul este dedicat re-
giunii Caucazului, consideratã drept cheie în proble-
ma energeticã a regiunii studiate. Celelalte douã sub-
titluri se referã la relaþiile internaþionale în materie
energeticã între aceatã regiune ºi respectiv NATO ºi
UE. Interesul de a aborda aceastã temã vine din faptul
cã cele douã organizaþii internaþionale se intersec-
teazã cu regiunea vizatã nu numai prin preocuparea
comunã pentru chestiunile energetice, dar ºi prin fap-
tul cã au membri printre statele acestei regiuni, în
timp ce statele nemembre dezvoltã la rândul lor rela-
þii cu NATO ºi UE.

A doua parte a cãrþii, intitulatã Energy Security
Strategies in the Wider Black Sea Region, regrupeazã
în trei subregiuni statele analizate, cu scopul de a gãsi
un numitor comun care sã le organizeze în interiorul
unei regiuni de altfel mai puþin omogene. Prima cate-
gorie include cele trei þãri membre NATO — Româ-
nia, Bulgaria ºi Turcia. A doua include statele din
estul Europei — Republica Moldova, Ucraina, Fede-
raþia Rusã. A treia este constituitã din regiunea cauca-
zianã — Georgia, Armenia ºi Azerbaidjan.

Cu grija de a ilustra cât mai bine cu putinþã atât
profilul regiunii cât ºi profilul fiecãrui stat studiat,
autorii ºi-au construit cercetarea în jurul câtorva cri-
terii comune. Astfel, lectura acestei a doua pãrþi a
cãrþii ne oferã informaþii generale despre state, dar ºi
informaþii specifice despre autoritãþile instituþionale
naþionale responsabile în sectorul energetic, cadrul
legislativ naþional, infrastructuri, tipuri de resurse
energetice naþionale, dimensiunea importului de re-
surse, punctele slabe ale sistemelor naþionale ºi capa-
citatea lor de a face faþã crizelor etc.

Astfel, cititorii beneficiazã de un volum con-
sistent ºi articulat de informaþii cu privire la un dome-
niu care, aºa cum precizeazã Iulian Chifu în prefaþa
cãrþii, atinge trei niveluri, funcþionalitatea militarã ºi
de securitate — ce þine de Securitatea Energeticã Pri-
marã; susþinerea serviciilor domestice critice— ce þine
de Securitatea Energeticã Secundarã; menþinerea vi-
talitãþii economice — pe un al treilea plan de securitate.

Ruxandra Iordache
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Despãrþãmântul Central ASTRA Braºov, 1870-2011, Ediþie îngrijitã de Academician Alexandru
Surdu, Preºedintele despãrþãmântului Central ASTRA Braºov, Braºov, Editura Lux Libris, 2011,
202 p.

Aºa cum aflãm din primul studiu semnat de
Acad. Alexandru Surdu ºi publicat în acest consistent
volum cu titlul Asociaþiunea Transilvanã Pentru
Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român –
ASTRA (1861-2011), ideea înfiinþãrii renumitei
societãþi culturale este lansatã de Avram Iancu încã
din anul 1852, când, împreunã cu Axente Sever ºi
Simion Bãrnuþiu, a propus instituirea acesteia ca ex-
presie a deºteptãrii conºtiinþei naþionale româneºti ºi
a nevoii de recunoaºtere a românilor în Transilvania.
Îmbrãþiºatã de Gheorghe Bariþiu, de Ioan ºi Andrei
Mureºan, de Ioan Puºcariu, Alexandru Sterca-ªulu-
þiu, Paul Vãsici ºi alþii, ideea aceasta a fost pusã în
practicã prin activitatea neobositã a Mitropolitului
Andrei ªaguna, care pe lângã sarcinile culturale ºi in-
structiv-educative pe care ºi le-a asumat prin Biserica
OrtodoxãArdeleanã, în 1860 „a înaintat guvernatoru-
lui Lichtenstein al Ardealului cererea pentru apro-
barea Astrei ºi a solicitat lui Timotei Cipariu, George
Bariþiu ºi Ioan Puºcariu sã elaboreze câte un proiect
de statut, din care, în 1861, alcãtuieºte statutul Astrei,
participã la constituirea ei ºi este ales preºedinte“.
Din acel moment „pânã în 1950, toþi marii cãrturari
ai Transilvaniei au fost membri ai acestei Asocia-
þiuni“.

Virtutea întemeietoare cultural a Astrei în epocã
ºi semnificaþia acesteia pânã în zilele noastre, cu-
prinzând ºi rãspunsul la întrebarea referitoare la în-
sãºi supravieþuirea culturii române într-un spaþiu ºi
într-un timp politic vitregit de istorie sunt evidenþiate
mai cu seamã în aceste rânduri evocatoare: „Astra a
reprezentat o adevãratã academie popularã a români-
lor încurajând, stimulând ºi organizând învãþãmântul,
ºtiinþa, cultura în genere, literatura ºi artele în mod
special. Astra a întemeiat primele ºcoli pentru adulþi
la sate, cu ajutorul învãþãtorilor ºi preoþilor. A publi-
cat abecedare ºi cãrþi populare. A înfiinþat biblioteci,
cele mai importante fiind la Sibiu ºi Braºov, alãturi de
numeroasele biblioteci sãteºti ºi case de citire“ (p. 8).
Asociaþia a avut ca obiectiv principal realizarea Marii
Uniri, care s-a împlinit în 1918 ºi s-a desãvârºit în
1919, dupã constituirea Universitãþii de la Cluj. Des-
fiinþatã ilegal în 1950, Astra a renãscut dupã decem-
brie 1989, cu sediul ei central de la Sibiu, cu despãr-
þãmintele ºi cercurile ei tradiþionale.

Drama culturalã a rupturii de societatea iniþialã ºi
dificultatea reînnodãrii cu un trecut eroic ºi demn, în
condiþiile unei libertãþi înnoite, având însã ca efect ºi
mutaþii ale mentalului colectiv este surprinsã de
Alexandru Surdu cu obiectivitatea ipoteticã uºor în-
tristatã proprie atitudinii filosofice: „Principial vor-
bind, sarcina Asociaþiunii Transilvane este astãzi
chiar mai grea decât la începuturile sale. Exista atunci
un mare entuziasm cultural-naþional care astãzi mai
pâlpâie doar. Cele cinci decenii de robie spiritualã îºi
spun cuvântul. Se mai adaugã acum noile mijloace

audio-vizuale ºi o altã atitudine a tineretului, care, în
condiþii normale, de continuitate culturalã, ar fi fost
recepþionate. Tradiþiile, ºi ele, ar fi evoluat cu specifi-
cul lor. Unele obiceiuri, frumoase cândva, nu pot fi
reluate, ca atare, dupã o jumãtate de secol. Este nece-
sarã o perioadã de readaptare. Braºovenii, de exem-
plu, au tradiþii milenare, pe care le mai pãstreazã încã,
cum este obiceiul junilor, care uimeºte ºi astãzi prin
mãreþie ºi frumuseþe, dar el a fost ºlefuit în perma-
nenþã, având, periodic, semnificaþii preponderent na-
þionale, religioase sau matrimoniale, care s-au estom-
pat cu timpul în favoarea unor aspecte mai mult spor-
tive ºi festivale. Dacã obiceiul n-ar fi trecut prin
aceste metamorfoze ºi ar fi trebuit sã fie reluat în for-
ma originarã, de la începutul acestui secol, n-ar mai
fi fost gustat de tineretul de astãzi“ (p. 11).

Despre rolul braºovenilor în sprijinirea spiritualã
ºi materialã a Astrei, „atât în perioada de cãutãri din
deceniul cinci al secolului al XIX-lea“, cât ºi în ac-
þiunea de înfiinþare a societãþii aflãm în studiul sem-
nat de muzeograf Mãriuca Radu „Activitatea despãr-
þãmântului Braºov ASTRA (1870-1918)“. Dacã so-
cietatea a fost înfiinþatã în 1861 la Sibiu, „pe plan
local, la Braºov a luat fiinþã primul ºi cel mai puternic
despãrþãmânt al Astrei, care a reuºit sã polarizeze,
asemenea societãþii mamã, întreaga suflare a Þãrii
Bârsei“(p. 13). Zona Braºovului, aflatã în chiar inima
României a jucat un rol cultural major în evoluþia
Astrei, cãci la 1 ianuarie 1868 a apãrut aici publicaþia
oficialã a asociaþiei, revista Transilvania redactatã de
George Bariþiu. De asemenea, dupã constituirea în
Adunarea Generalã a districtelor Braºov ºi Trei Scau-
ne din 4/16 ianuarie 1870, „caracteristica fundamen-
talã a activitãþii desfãºurate de despãrþãmântul Bra-
ºov a constat în emanciparea economicã ºi spiritualã
a maselor, împletitã cu o continuã laicizare. Un alt
mare merit al Astrei a fost cã, sprijinind material pe
fiii de þãrani ºi meºteºugari aflaþi în ºcoli, ºi-a creat o
intelectualitate legatã de aspiraþiile poporului, care îºi
va pune întreaga capacitate de muncã pentru atinge-
rea nobilelor scopuri ale «Asociaþiunii», mergând
pânã acolo — cum este cazul braºoveanului Andrei
Bârseanu — încât sã înapoieze suma ce i-a fost acor-
datã ca stipendiu în timpul ºcolii spre a fi folositã la
ajutorarea altor tineri“(p. 19).

Despre cazurile exemplare ale unor oameni care
dovedesc cã românii au ºtiut sã-ºi pãstreze identi-
tatea, onoarea ºi demnitatea în ciuda vicisitudinilor
politice ºi sociale este vorba, în fapt, pe parcursul
acestei documentate lucrãri monografice, cuprin-
zând, alãturi de studiile citate mai sus, ºi alte contri-
buþii valoroase, precum: „Activitatea despãrþãmân-
tului Astra Braºov în perioada interbelicã (1918-
1938)“, semnat de Margareta Susana Spânu, care sem-
neazã ºi „Nicolae Cãliman, Preºedinte al Despãrþã-
mântului ASTRA Braºov“; lista cu „Membrii des-
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pãrþãmântului ASTRA Braºov (1934)“. Regretatul
profesor Petre Istrate reconstituie „Reluarea activi-
tãþii despãrþãmântului central ASTRA Braºov“, iar în
articolul care îi urmeazã sunt prezentate „Activitãþi
memorabile ale despãrþãmântului ASTRA Braºov“,
pentru ca într-un alt articol sã fie selectate aspecte
importante „Din activitãþile recente ale despãrþãmân-
tului ASTRA Braºov“, printre care „Salvarea unui
obicei românesc – Junii Braºovului“. Urmeazã o listã
cu „Preºedinþii despãrþãmântului ASTRA Braºov

(1870-1950)“, cu „Conducerea despãrþãmântului
ASTRA Braºov 2005“ ºi „Conducerea actualã a des-
pãrþãmântului ASTRA Braºov“.

Sub aceste titluri se aflã detalii care nu pot fi sur-
prinse în spaþiul unei recenzii, de aceea vã invitãm la
lecturã, cu atât mai mult cu cât volumul este ºi o reu-
ºitã graficã în care alãturi de texte se regãsesc docu-
mente ºi fotografii reprezentative pentru viaþa ºi acti-
vitatea unor personalitãþi care ar trebui sã dea ºi mã-
sura vremurilor pe care le trãim.

Lorena Pãvãlan Stuparu

Gheorghe E. Cojocaru
Confruntarea sovieto-românã pe frontul ideologic din RSS Moldoveneascã (1968-1979). Studiu ºi
documente, Iaºi, Editura Tipo Moldova, 2011, 764 p.

Tensionarea relaþiilor dintre România ºi Uniunea
Sovieticã, începând cu cea de-a doua jumãtate a ani-
lor ’60 ai secolului trecut, a fost adeseori minima-
lizatã, uneori chiar negatã în literatura de specialitate.
O nouã lucrare publicatã la Chiºinãu, impresionantã
prin conþinut, dimensiuni ºi prezentare graficã, aduce
însã noi dovezi care atestã faptul cã România comu-
nistã ºi Uniunea Sovieticã au avut numeroase diver-
genþe, concretizate într-o luptã ideologicã mai puþin
vizibilã. Lucrarea Confruntarea sovieto-românã pe
frontul ideologic din RSS Moldoveneascã (1968-
1979). Studiu ºi documente, semnatã de dr. Gheorghe
E. Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, Stat ºi
Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei prezintã
felul în care cele douã state au acþionat în privinþa
RSS Moldoveneºti într-o perioadã marcatã de douã
momente cruciale în politica externã a URSS: anul
1968 (invazia sovieticã din Cehia comunistã) ºi anul
1979 (invazia URSS în Afganistan). Volumul este
structurat în douã pãrþi, un studiu care analizeazã
modalitãþile ºi mijloacele pe care România ºi URSS
le-au folosit în RSS Moldoveneascã ºi documentele
prezentate pentru fiecare din cei 12 ani avuþi în ve-
dere de autor.

Lucrarea prezintã „chestiunea Moldovei“ în con-
textul general al raporturilor româno-sovietice, fie-
care parte folosindu-ºi toate atuurile pentru promova-
rea propriilor interese. Pentru Uniunea Sovieticã,
RSS Moldoveneascã era „o terasã de la marginea im-
periului, care trebuia defriºatã pânã în adâncuri de
rãdãcinile sale strãmoºeºti româneºti“ ºi, în acelaºi
timp „«o hârtie de turnesol» pentru testarea gradului
de loialitate a liderilor români faþã de conducerea de
la Kremlin“ (p. 13). Strategia sovieticã urmãrea astfel
douã obiective principale: „sã ardã cu fierul roºu
orice urmã de «naþionalism» românesc în teritoriile
acaparate de la statul român ºi sã menþinã România
într-un cadru de obedienþã ºi vasalitate perpetuã, pen-
tru a nu admite ºi a nu anticipa orice eventuale „sur-
prize“ din partea acesteia“ (Ibidem).

Încercarea de a susþine existenþa unei limbi mol-
doveneºti, falsificarea istoriei ºi prezentarea Româ-
niei ca stat agresor care ocupase temporar Basarabia
se numãrau printre principalele metode prin care
URSS încerca sã ºteargã identitatea naþionalã a româ-
nilor de dincolo de Prut ºi sã creeze o aºa-numitã
identitate moldoveneascã. În opinia liderilor sovietici
esenþialã era însã ºi recunoaºterea de cãtre conduce-
rea de la Bucureºti a existenþei „naþiunii moldove-
neºti“, distinctã de cea românã. „Aceastã recunoaº-
tere, din punctul de vedere al Kremlinului, era nece-
sarã pentru a asigura legitimitatea externã a proiec-
tului identitar sovietic, cea internã fiind, bineînþeles
«în afara oricãror dubii»“ (p. 15). Cu toate presiunile
exercitate asupra României, de a recunoaºte existenþa
„naþiunii moldoveneºti“, conducerea comunistã de la
Bucureºti nu a cedat în faþa Kremlinului din acest
punct de vedere. Nicolae Ceauºescu a declarat cã Ro-
mânia nu are pretenþii teritoriale faþã de URSS sau
alte state vecine, declaraþie apreciatã de conducerea
sovieticã, care a continuat însã sã-ºi urmãreascã þelul:
recunoaºterea „naþiunii moldoveneºti“, prin presiuni
la adresa Bucureºtiului.

Acest gen de declaraþii au detensionat relaþiile
româno-sovietice dupã tensionatul moment al anului
1968, în special dupã întâlnirile la cel mai înalt nivel
dintre N. Ceauºescu ºi L. I. Brejnev. Destinderea nu
au fost însã resimþitã ºi în privinþa Republicii Mol-
dova. Confruntarea pe frontul ideologic a continuat,
orice referire la apartenenþa Republicii Moldova la
România fiind taxatã ca un act de ostilitate ºi infideli-
tate de cãtre URSS. Astfel exista o monitorizare com-
pletã a tuturor publicaþiilor româneºti, iar publicarea
unor lucrãri de istorie în care se prezenta istoria realã
a þinutului dintre Prut ºi Nistru era cunoscutã la
Kremlin, care, direct sau prin intermediul Chiºinãu-
lui, reacþiona imediat. Reacþii ostile erau considerate
a fi ºi instalarea unor staþii de transmisie lângã Prut
astfel încât întreaga populaþie din RSS Moldoveneas-
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cã sã poatã recepþiona posturile de radio româneºti.
Iar exemplele pot continua.

De remarcat este faptul cã, aºa cum reiese din
documentele publicate, în pofida opresiunii la care
era supusã populaþia româneascã din Moldova ºi a re-
gimului totalitar pe care îl suporta, au fost înregistrate
acte de manifestare a identitãþii româneºti care s-au
soldat cu arestarea celor „curajoºi“.

Lucrarea pe ansamblu aduce noi mãrturii ale pro-
cesului de deznaþionalizare la care a fost supusã
populaþia româneascã din dreapta Prutului ºi-n ace-
laºi timp ale confruntãrii ideologice româno-sovie-
tice din RSS Moldoveneascã, confruntare desfãºuratã
desigur în cadrul larg al apartenenþei celor douã state
la blocul socialist.

Cristina Arvatu Vohn

Vasile Puºcaº
Relaþii internaþionale/transnaþionale. Ediþia a II-a, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2007, 302 p.

Lucrarea semnatã de profesorul Vasile Puºcaº,
tipãritã într-un format insolit de Editura Eikon, este
un util suport de curs în domeniul Relaþiilor Interna-
þionale. Volumul, structurat în 15 capitole care se arti-
culeazã precum elementele osaturii, reuneºte schiþe
ale unor prelegeri universitare. O serie de paratexte
— cuvânt înainte, introducere, lista de abrevieri, glo-
sar, bibliografie, grafice, hãrþi, tabele — complinesc
textul de bazã.

Primul capitol — Studierea relaþiilor internaþio-
nale — fixeazã terminologia specificã, caracterul in-
terdisciplinar, domeniile ºi metodele de analizã. Ca-
pitolul dedicat Istoriei relaþiilor internaþionale iden-
tificã trei tipuri de abordãri istoriografice — ana-
liticã, contextualã ºi criticã — ºi marcheazã etapele
de evoluþie ale sistemului internaþional. Conceptele
cu care se opereazã în acest domeniu (putere – gu-
vern – suveranitate – sistem politic – factori interna-
þionali), paradigmele fundamentale (realismul/idea-
lismul) ºi versiunile lor adaptate sunt expuse în capi-
tolul al treilea. Capitolul intitulat Sistemul interna-
þional contemporan (4) evidenþiazã trecerea de la
polarizarea puterii (SUA–URSS) la poliarhie (dupã
1990), distinge diversele nivele de analizã în politica
internaþionalã ºi rolul actorilor statali ºi non-statali.
Analiza politicii externe face obiectul capitolului 5.
Sunt relevate aici tipurile de conduitã (activã ºi re-
activã), scopurile (securitatea naþionalã, autonomia,
bunãstarea, prestigiul), natura raporturilor (aliniere,
neutralitate, nealiniere), metodele de operare (bi/mul-
tilateralã), procesul decizional (tipologii ºi criterii).
Funcþiile ºi scopurile diplomaþiei, principiile ºi pro-
cesul negocierii sunt tratate în capitolul 6:Diplomaþie
ºi negocieri. Sunt apoi definite concepte precum inte-
res naþional, securitate nationalã (7) ºi interdepen-
denþã (8). Relaþia dintre economie ºi politicã este
conturatã în capitolul 9. Borne cronologice precise

marcheazã aici etapele procesului instituþionalizãrii
internaþionale a raporturilor economice: 1919, 1945,
1973, 1990. Capitolul 10 — Drept internaþional ºi
organizaþii internaþionale — urmeazã acelaºi tipar:
definirea conceptelor ºi enunþarea rolurilor statutare.
Relaþiile transnaþionale sunt abordate în capitolul 11.
Sunt reliefate aici funcþiile interacþiunilor transfron-
taliere (pluralismul internaþional, interdependenþa,
apariþia unor noi actori), domeniile de manifestare
(socio-cultural, politic, economic) ºi efectele provo-
cate de fluxurile de persoane, capital, servicii, infor-
maþii ºi idei. Capitolul rezervat Globalizãrii (12) enu-
merã diversele paliere de manifestare a fenomenului
(reþele organizaþionale transfrontaliere, integrarea
economicã mondialã, circulaþia persoanelor, dezvol-
tarea instituþiilor internaþionale, viziunea unitarã pri-
vind protecþia mediului, comerþul internaþional cu
arme, implementarea unor reguli supranaþionale, ex-
pansiunea tehnologiei informaþiei, diseminarea valo-
rilor culturale) ºi exemplificã argumentele pro ºi
contraglobalizare. Comunicarea internaþionalã, co-
nexatã cu interculturalitatea ºi propaganda, constituie
materia capitolului 13. Sursele, tipurile ºi formele
cooperãrii, instituþiile internaþionale de referinþã
(ONU, OSCE etc.) ºi instrumentele lor de acþiune
sunt prezentate în capitolul 14: Management inter-
naþional — cooperarea ºi rezolvarea crizelor/con-
flictelor. Ultimul capitol — Ordinea internaþionalã
la începutul mileniului al treilea — puncteazã rolul
predictiv al analistului ºi menþioneazã câteva dintre
elementele care permit anticiparea evoluþiei eveni-
mentelor în „noua ordine“.

Cu o astfel de structurã ºi aferentele trimiteri bi-
bliografice, aceastã lucrare poate constitui un instru-
ment de lucru pentru studenþi, dar ºi pentru funcþio-
nari din administraþia centralã sau angrenaþi în mi-
siuni de reprezentare.

Carmen Burcea


