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Volumul intitulat Moderne aristotelische Forschungsergebnisse in Rumänien, sau
Cercetãri aristoteliene moderne în România, publicat deAlexandru Surdu, Niels Offenberger,
Marius Augustin Drãghici, Oana Vasilescu, reprezintã un eveniment editorial deosebit
care evidenþiazã interesul cercetãrii specializate româneºti pentru domeniul studiilor
aristoteliene.
Colecþia de studii debuteazã cu studiul intitulat „L’individuel chez Aristote“, de Dan

Bãrãdãu, în care autorul analizeazã o serie de teme filosofice deosebit de importante:
„problema multiplului ºi a devenirii“ în care teoria cunoaºterii este discutatã ca o extin-
dere a ontologiei, problema individului din perspectiva spiritului antic, discuþia noþi-
unilor corelate de „universal“ ºi „individual“ ºi a individului politic. Acest studiu remar-
cabil abordeazã de asemenea ºi tema subiectivitãþii la sofiºti ºi a opoziþiei socraticilor
faþã de punctul de vedere individualist, analiza categoriei de „universal“ la Platon ºi
Aristotel, raportarea la formele ideale în metafizica lui Speusippus ºi Aristotel, conceptul
de „substanþã“ (ούσία) la Aristotel, discutatã ca substrat ºi suport al devenirii. Studiul
mai trateazã în continuare tema fiinþa ontologicã individualã, apoi, tema opoziþiei dintre
materie ºi formã reprezentând o expresie a corelaþiei dintre metafizicã ºi logicã în trece-
rea cãtre meditaþia asupra categoriei de universal la Aristotel.
Studiul evidenþiazã cã ceea ce este universal reprezintã expresia a ceea ce este ne-

cesar ºi esenþial, iar cunoaºterea deceleazã ceea ce este esenþial. Pe de altã parte, ceea ce
este accidental þine de ontologic, dar nu de zona cunoaºterii veritabile. Senzaþia sesizeazã
formele impure ºi aduce o contribuþie la cunoaºtere, o cunoaºtere a concretului. Forma
purã, absolut imaterialã nu este sesizabilã decât pentru intelect. (p. 39) Pe baza acestei
discuþii autorul dezvoltã tema opoziþiei dintre sensibil ºi inteligibil, universalul ca nece-
sitate (contingenþa ca hazard). Un comentariu despre silogismul deductiv clarificã me-
canismul aristotelic de întemeiere a esenþelor prin înlãnþuirea raþionalã a judecãþilor.
Analiza propusã de Aristotel se îndepãrteazã major de cea platonicã. Dacã la Platon uni-
versalul este mai real decât ceea ce este individual ºi explicã individualul, la Aristotel,
deºi universalul întemeiazã cunoaºterea, realitatea revine individului, genul suprem este
un fel de superindivid, spune D. Bãrãdãu (ºi ne putem aminti cã, la Aristotel, enumeraþia
face predicaþia), iar conceptele exprimã într-un mod unic anumite proprietãþi comune in-
divizilor. (v. p. 62) Ajungând în faþa concurenþei dintre o realitate inteligibilã ºi o rea-
litate sensibilã, Aristotel introduce ºi defineºte substanþa secundã, de naturã categorialã,
o esenþã, care nu este însã detaºatã de substanþã ºi individ. Astfel, cunoaºterea este
mediatã de sensibil ºi concretul individual. Totuºi, logica aristotelianã reprezintã o ºtiinþã
a formelor ºi importanþa crescutã a formei în raport cu materia reprezintã o modalitate

NOTE DE LECTURÃ / RECENZ I I

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XVII, 3, pp. 101–110, Bucureºti, 2020.



de abdicare de la ideea importanþei individualului, ceea ce influenþeazã ºi teoria cauzelor
pe care o elaboreazã ºi teoria cunoaºterii. Dacã tematica individului se coreleazã nepro-
blematic cu cea a realitãþii, corelaþia cu schimbarea ºi devenirea este problematicã ºi face
diferenþa dintre poziþionãrile filosofice ale anticilor faþã de cele ale modernilor. (p. 107)
Poziþia aristotelianã faþã de individualitate nu ajunge la o negare a indivudului, ci la o
nuanþare prevãzãtoare a unei anumite indeterminãri acceptate de categoria de individ
asociatã ferm realitãþii, aºa cum categoria de universal rãmâne asociatã ferm cunoaºterii.
Alexandru Surdu abordeazã tema „Les catégories d’Aristote et le probleme de

l’universel“ în care abordeazã „universalul“ o categorie filosoficã centralã ºi o caracte-
risticã apreciatã drept sinteticã în unele interpretãri ale doctrinei aristoteliene. Autorul
realizeazã o interpretare simbolicã a capitolelor 2, 3 ºi 5 din Categoriile. Pentru a preciza
soluþia aristotelianã la problema universalului, demersul autorului este logico-istoric.
„Aristotel nu a fost propriu-zis nici un realist, nici un conceptualist, nici un normalist,
deoarece fiecare dintre aceste direcþii implicã respingerea celorlalte. Soluþia aristotelianã
nu reprezintã o sintezã a acestor orientãri. (…) nici soluþia autenticã nu trebuie sã repre-
zinte o asemenea sintezã. Logica reprezintã istoria abreviatã (…) [iar] doctrina aristote-
lianã prefigureazã în egalã mãsurã finalitatea (soluþia) ºi începutul (originea) problemei
universalului“. (p. 129) Soluþia aristotelianã la problema universalului concepe un uni-
versal multiplu, dar nu scindat: universalul in re ca ºi cel ante rem (previzional) este ulte-
rior un universal in multis ºi se regãseºte în abstract, ex multis, ca universal logic, post
rem. Aºa cum va arãta ºi Athanase Joja în capitolul urmãtor, universalul la Aristotel com-
portã douã ipostaze, idem et diversum.
În capitolul urmãtor, intitulat „Le fondement de la prédication dans le Seconds

Analytiques“, logicianul românAthanase Joja abordeazã, odatã cu predicaþia, universalul
logic, o filosofie a universalului in re ºi logica termenilor universali. „Gândirea nu este
o copie a realitãþii, ci o expresie eideticã, aº spune, o transfigurare a fiinþei. Conceptele
ºi formele logice sunt marcate de o originalitate de necontestat, de o forþã demiurgicã,
creatoare, deºi sunt cum fundamento in re. Universalul identic este efectiv în realitate ºi
este ºi un altul, concentrat ºi pur în gândire“ (p. 151), „idem et diversum“ (p. 152).
Totodatã, universalul este obiectul predicaþiei, materia logicã a subiectului ºi predi-
catului ºi, totodatã, materie conceptualã, abstracþiune, generalizare. „Fundamentul logic
al predicaþiei este temeiul universalului“ (p. 163). De pe aceste poziþii, logicianul român
construieºte o fenomenologie a predicaþiei.
„La modalité dans la cosmologie d’Aristote“, capitol semnat tot de Athanase Joja,

aduce în atenþie corelaþiile dintre principiul ontologic ºi principiul necesitãþii. Ontolo-
gicul e înscris în cosmologic. Existentul ºi Unul sunt termeni transcendentali în raport
cu toate categoriile. Existentul este necesar ºi, în consecinþã, existã în mod etern. În afara
universului nu existã nici loc, nici vid, nici timp, doar gândirea gândirii (De Caelo), care
nu este o providenþã, ci o Inteligenþã ºi un Inteligibil, ale cãrui acte se transpun în viaþã
ºi acþiune. Substanþele individuale scapã definiþiei ºi demonstraþiei, în timp ce forma face
obiectul acestora. Existenþa este posibilã, contingentã, non-necesarã, non-imposibilã; dar
acest tablou definitoriu din perspectiva cunoaºterii ne trimite atât la „este posibil sã nu
fii, este contingent sã nu fii, nu este imposibil sã nu fii, nu este necesar sã fii“ (p. 178) ºi
la „nu este posibil sã nu fii, nu este contingent sã nu fii, imposibil este sã nu fii, necesar
este sã fii“ (p. 179). Imposibilul este definit laAristotel ca ceea ce are un contrar adevãrat
cu necesitate. Ca urmare, dupã Aristotel, un corp oarecare nu poate fi infinit în sensul
cantitãþii, nu al (calitãþii) grandorii ºi nu poate fi compus din mai multe infinite: nu este
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posibil ca infinitul sã fie, sã se manifeste ca existenþã în act (infinitul este o imposibilitate
ontologicã ºi logicã, existã într-un sens ºi în altul nu, p. 180). Viziunea aristotelicã este
o arhitecturã de ipoteze privitoare la modul ontologic ºi la ordinea devenirii, o viziune
în care, cu consecvenþã, ceea ce exitã existã cu necesitate. Necesitatea reprezintã preocu-
parea principalã în aceastã ordine modalã ontologico-logicã. Structurile necesare se
repetã invariabil în nenumãrate serii de entitãþi individuale. Spre deosebire de Platon
(„Timeu“) dacã Cerul a ajuns sã existe într-o zi, atunci nu va putea veni o zi când nu va
exista. Existenþa este întemeiatã logic ca necesitate. Totodatã, din perspectiva cunoaº-
terii, existentia est singularium, scientia est de universalibus.
„Zur Wahrheits – und Richtigkeitsfrage in der Aristotelischen Syllogistik“ („Despre

adevãr – ºi problema corectitudinii în silogistica aristotelicã“) de Alexandru Surdu co-
releazã analiza problemei adevãrului la Aristotel ºi problema corectitudinii silogistice
aristoteliene. A înþeles Aristotel silogismul ca funcþie tautologicã? Autorul aratã cã dacã
ne-am baza pe înþelegerea silogismului ca adevãr tautologic dependent de valoarea de
adevãr a componentelor sale atunci o astfel de analizã ar trebui sã existe în cartea a doua
din Analitica Primã, ceea ce nu apare în opera logicã a lui Aristotel. Un alt aspect evi-
denþiat se referã la faptul cã dacã interpretãm corect Analitica Primã, din perspectiva
logicii tradiþionale nu se poate aborda problema adevãrului silogismului, cãci se ajunge
la concluzia cã problema adevãrului silogismului este absolut imposibilã ºi se poate
aprecia numai valoarea de adevãr a componentelor silogismului. De asemenea, autorul
subliniazã cã Aristotel spune: „respingerea unei propoziþii relevã negaþia propoziþiei de
combãtut“ (p. 204). Refutaþia este un silogism, aratã Aristotel în Revelaþii Sofiste, unde
se precizeazã ºi cã silogismul este considerat fie adevãrat, fie fals, iar în fiecare „artã
(meºteºug) ºi ºtiinþã existã concluzii false“. (Ibidem) Problema adevãrului silogismului
ar trebui pusã altfel separat de interpretarea simbolicã, deoarece, conform acestei logici
simbolice, silogismul în sine (vi formae) reprezintã o operaþie logicã identicã, adevãratã,
înþeleasã ca funcþie de adevãr. În fapt silogismul aristotelic este o formã de gândire su-
biectiv-raþionalã, ceea ce interpretarea logicii simbolice nu acceptã.
„Zur Frage der Entstehng der mehrwertigen Logik in der Gestalt der Dreiwertigkeit“

(„Problema originii logicii multi-valente în logica trivalentã“) de Niels Őffenberger
ajunge la concluzia cã este posibil ca în loc sã asociem trei valori fundamentale de
adevãr unui enunþ, sã fi folosit exemplul lui Aristotel utilizând distincþia adevãrat – fals,
atunci poate cã o logicã multiplã tetravalentã ar fi rezolvat dezavantajele logicii triva-
lente ºi logica multivalentã ar fi evoluat mult mai repede, probabil scurtând istoria logicii.
Capitolul urmãtor intitulat „Bemerkungen zur Frage der Entstehung der mehrwertigen

Logik in der Gestalt der Trivalenz und Tetravalenz“ („Comentarii asupra problemei ori-
ginii logicii multivalente în formã trivalentã ºi tetravalentã“) semnat deAlexandru Surdu
analizeazã logica trivalentã ºi tetravalentã comparativ din perspectiva logicii simbolice.
Autorul observã spre deosebire de alte interpretãri ºi comentarii faptul cã tabelul de
adevãr trivalent pentru negaþie implicã funcþionarea unor operatori opuºi, contravalenþa
ºi echivalenþa. Discutarea legãturii dintre terminologia aristotelianã ºi concepte ale lo-
gicii multivalente moderne pornind de la studiul lui J. Lukasiewicz „Philosophische
Bemerkungen zu mehrwertigen Systemen des Aussagenkalküls“ ºi în alte lucrãri.
Aceastã discuþie ilumineazã aspectul descoperirii mai târzii a logicii multivalente.
ªerban N. Nicolau semneazã capitolul final, intitulat „Quatre types de démonstrations

dans le traité aristotélicien De Caelo“. Pornind de la observaþia cã silogismul ºtiinþific
reprezintã un tip de silogism general, ce face obiectul Analiticei prime ºi prezintã o
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ordine formalã, dar nu este cu necesitate ºtiinþific. Demonstraþiile, sursa ºtiinþificitãþii ºi
a unui habitus apodictic au o formã silogisticã. Acestea se pot clasifica dupã tipurile de
argumente folosite în premise, dupã scopul demonstraþiei, dupã modalitatea în care se
realizeazã demonstraþia ºi dupã numãrul de reluãri ab initio ale tezei de demonstrat (me-
toda demonstraþiilor multiple, specificã, între altele tratatului De caelo. Aceastã metodã
a demonstraþiilor multiple deschide noi oportunitãþi analitice, în special în ceea ce pri-
veºte relaþionarea acestei metode cu tezele aristoteliene cele mai importante pentru
sistemul sãu cosmologic.
Volumul al XIII-lea al seriei privind Interpretãrile moderne ale logicii aristoteliene

(Zur modenen Deutung der Aristotelischen Logik) însumeazã o varietate de contribuþii
semnificative româneºti, de la interpretãri ale silogisticii lui Aristotel, la problema indi-
vidualitãþii, a fundamentelor predicaþiei ºi a modalitãþii în cosmologia aristotelicianã.

Henrieta Aniºoara ªerban

Dumitrescu, Lucian
Naraþiuni strategice: Securizare ºi legitimitate în relaþiile internaþionale, Bucureºti,
Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“, 2020,
192 pp.

Cea mai recentã lucrare semnatã de cercetãtorul Lucian Dumitrescu are la bazã un
demers clasic de cercetare: teorie, metodologie, date empirice. Partea teoreticã cuprinde
primele patru capitole ale cãrþii. În aceastã parte introductivã, autorul valorificã teoria
securitãþii propusã de ªcoala de la Copenhaga imediat dupã terminarea Rãzboiului Rece.
Potrivit acestei teorii, securitatea este de fapt securizare. Adicã un proces discursiv, un
speech act, prin intermediul cãruia comunitatea de securitate dintr-o þarã defineºte un
eveniment ca ameninþare de securitate. Naraþiunea strategicã este tocmai discursul de
securitate prin intermediul cãruia unui eveniment i se ataºeazã semnificaþii de securitate.
Autorul considerã vetust demersul iniþial al ªcolii de la Copenhaga. Motivul este acela
cã teoreticienii ºcolii nu au dat suficientã atenþie reacþiei populaþiei la modul în care este
definitã o ameninþare de securitate. Cu alte cuvinte, ªcoala de la Copenhaga propune o
teorie elitistã a securitãþii, în baza cãreia o populaþie „va cumpãra“ sensul atribuit unui
eveniment de securitate doar pentru cã un reprezentant al comunitãþii de securitate
respectã o reþetã formalã de comunicare. Noile teorii ale securitãþii, pe care Lucian
Dumitrescu le grupeazã sub titulatura ªcoala de la Copenhaga 2.0, sugereazã cã
populaþia va rezona cu un discurs de securitate doar în cazul în care acesta va accesa
„structurãrile informaþional-emoþionale“ din cultura de securitate localã. În acest sens, e
greu de crezut cã o populaþie preponderent ruralã va înþelege ameninþarea nuclearã. Ca
atare, o astfel de populaþie nu va înþelege de ce un stat va aloca fonduri bugetare consis-
tente pentru politici de denuclearizare, în condiþiile în care acelaºi stat nu investeºte în
infrastructura de transport, în sistemul de irigaþii, în mecanizarea agriculturii rurale, în
sistemul public de sãnãtate ºi în ºcolarizarea de masã a unei populaþii rurale prepon-
derent analfabete.
Din modul în care o naraþiune strategicã defineºte un eveniment de securitate decurg

politicile de securitate ºi cheltuielile subsecvente. Statele Unite au definit atentatele
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teroriste din 11 Septembrie 2001 ca un „act de rãzboi împotrivaAmericii“. Drept urmare,
Washingtonul a declarat ºi declanºat „rãzboiul împotriva terorismului“, respectiv un
proces de combatere a ameninþãrii teroriste mai ales prin mijloace militare. Au apãrut
astfel intervenþiile militare americane din Afganistan ºi din Irak, care au costat câteva
trilioane de dolari. Pentru unii dintre aliaþii occidentali ai Statelor Unite, 11 Septembrie
2001 ar fi trebuit sã se soldeze cu o luptã, nu cu un rãzboi, împotriva terorismului. O
diferenþã de traducere a aceluiaºi eveniment de securitate însemna, din perspectiva
Germaniei, Franþei ºi a Belgiei, combaterea ameninþãrii teroriste nu prin intermediul
NATO, ci cu ajutorul poliþiei, justiþiei ºi a serviciilor de informaþii. Ca atare, lupta împo-
triva terorismului ar fi costat mult mai puþin decât rãzboiul împotriva terorismului. Atât
financiar cât ºi politic. Definiþia americanã a prevalat în cele din urmã, iar NATO a
invocat pentru prima datã în istoria sa celebrul Articol 5 în data de 12 septembrie 2001.
Potrivit lui Lucian Dumitrescu, naraþiunile strategice sunt soft-power-ul secolului XXI.
Analizele de soft-power deveniserã prea cantitativiste ºi, simultan, realiste. Aceste ana-
lize numãrau practic capabilitãþile de soft-power ale unui stat, fãrã a mai studia modul în
care aceste capabilitãþi influenþau „minþile ºi inimile“ diferitelor publicuri, atât interne
cât ºi externe. Literatura de specialitate dedicatã naraþiunilor strategice surmonteazã
aceastã scãpare a studiilor de soft-power. Naraþiunile strategice pot fi cercetate din
perspectiva modului în care se formeazã, a modului în care se disemineazã ºi a impac-
tului pe care îl produc. Cercetãtorul a ales sã studieze modul în care se formeazã nara-
þiunile strategice. În acest scop, a adus în discuþie conceptul de culturã de securitate ºi a
optat pentru o metodologie specificã de cercetare discutatã în capitolul cinci al lucrãrii.
Partea empiricã cuprinde mai multe studii de caz. Studiile de caz sunt deschise de o

examinare a culturii de securitate din Statele Unite, Federaþia Rusã, Uniunea Europeanã
ºi Turcia. Sunt trecute apoi în revistã naraþiunile strategice care au circulat în aceste state.
Autorul explicã apoi cum legitimitatea acestor organizaþii politice este realizatã prin na-
raþiuni strategice care exploateazã emoþiile ºi informaþiile colective incluse în cultura de
securitate. În acest mod, explicã ºi cum se formeazã interesul naþional, care nu are o con-
sistenþã juridicã, ci mai degrabã una informaþional-emoþionalã. Interesul naþional apare
la intersecþia dintre naraþiunile strategice ºi cultura de securitate ºi are menirea de a legi-
tima o organizaþie politicã. În cadrul studiilor de caz este inclusã ºi România, care este
examinatã însã dupã un model diferit. Autorul nu discutã cultura de securitate din
România. Examineazã în schimb douã tipuri de naraþiuni strategice, una constitutivã ºi
alta identitarã, care definesc de fapt rolul naþional al României în comunitatea euro-
atlanticã. Naraþiunile strategice investigate de Lucian Dumitrescu în cazul României
provin din opera livrescã a preºedinþilor, unor prim-miniºtri, miniºtri de externe ºi ai apã-
rãrii, precum ºi ai unor consilieri pe probleme de securitate.
Se impun câteva observaþii critice. Prima este legatã de partea teoreticã. Autorul sus-

þine cã nu poþi sã faci studii de securitate cu teorii de acum douã decenii, fiindcã statele
care procedeazã astfel nu vor elabora politici de securitate eficiente. Dar nici nu poþi sã
faci studii de securitate cu o teorie extrem de complexã. Cu alte cuvinte, probabil se im-
punea ºi o parte teoreticã uºor simplificatã, pentru a fi accesibilã ºi celor neiniþiaþi în
zona studiilor de securitate, studenþilor ºi masteranzilor din acest domeniu. ªi care sunt
mai puþin obiºnuiþi cu cercetãrile academice din acest areal. Acelaºi lucru se impune ºi
în legãturã cu partea metodologicã. Metoda de cercetare istoria ideilor pe care o propune
autorul poate fi aplicatã eventual la nivel de doctorat, sau în proiecte ale cercetãtorilor ºi
practicienilor familiarizaþi cu domeniul ºi cu o experienþã notabilã, dar ceva mai greu la
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nivel de licenþã ºi de master. E nevoie deci de o prezentare mai precisã a metodei de exa-
minare a naraþiunilor strategice, astfel încât aceasta sã poatã fi utilizatã facil de oricine
este interesat de cercetarea din zona studiilor de securitate ºi indiferent de cât de vastã
este activitatea sa în domeniu. Sau acest lucru i-ar putea încuraja sã aprofundeze teoriile
ºi metodologiile utilizate în cercetarea studiilor de securitate.
Cartea este actualã ºi utilã mai ales pentru masteranzii ºi doctoranzii din zona stu-

diilor de securitate ºi a relaþiilor internaþionale, dar ºi pentru cercetãtorii care au nevoie
de un instrument de lucru ºi care resimt penuria de lucrãri axate pe teoria ºi metodologia
studiilor de securitate care s-au publicat în România pânã în prezent. Dincolo de aceste
aspecte, demersul ºtiinþific ne pune în faþã o documentare impresionantã, grupatã într-o
cercetare organizatã, care semnaleazã o serie de confuzii din domeniu ºi oferã poten-
þialului cititor un material util, ce poate reprezenta o referinþã pentru orice dezbatere cen-
tratã pe o mai bunã înþelegere a evoluþiilor politico-strategice ºi de securitate, sau pentru
posibilitatea continuãrii cercetãrii naraþiunilor strategice din orice regiune folosind grila
propusã de cãtre Lucian Dumitrescu.

Cristina – Georgiana Ivan

Andrei P. Þigankov
The dark double: US media, Russia, and the politics of values, Oxford, Oxford
University Press, 2019, 160 pp.

Dacã în Occident sunt cunoscuþi foarte puþini cercetãtori de relaþii internaþionale ºi
politologi ruºi pentru cã prea puþini dintre aceºtia ajung sã fie publicaþi în afara grani-
þelor, atunci aceastã situaþie neobiºnuitã pentru democratismul cercetãrii la etapa actualã
a evoluþiei istorice ridicã întrebãri. Lãsând la o parte motivele ilare care au condus la o
deficienþã gravã a perspectivelor teoretice asupra lumii din afara spaþiului vestic, trecând
peste anumite dificultãþi întâmpinate de cercetãtorii din Rusia în asimilarea metodologiei
occidentale (în ultimul deceniu al secolului XX, dupã ieºirea din interludiul sovietic),
complexul de inferioritate ºi autocritica exageratã, rezultatele autorilor ruºi, mai ales cele
ale tinerei generaþii, sunt de o fineþe aparte. În cadrul general al ºtiinþei Relaþiilor Interna-
þionale, carenþa aproape cronicã de intervenþii nealiniate cu ideologia prezentului, mai cu
seamã în spaþiul românesc, absenþa conceptelor ºi teoriilor care sã structureze forma
lumii actuale într-un cadru morfologic logic se explicã prin lipsa traducerilor (în special
a cercetãtorilor ruºi ºi chiar existenþa unei cenzuri alimentate frecvent de argumentul
protejãrii democraþiei vestice), omiterea contextului, ºi, deosebit de important, de ape-
tenþa obsesivã pentru literatura occidentalã. În timp ce dezbaterile din spaþiul academic
rus privind diverse teme de actualitate din aria ºtiinþelor sociale, inclusiv discuþiile
referitoare la crearea unei ºtiinþe a Relaþiilor Internaþionale ruse, sunt aproape invizibile
în aria universitarã ºi de cercetare din România ºi prea puþin explorate în cadrul extins
al ºtiinþei globale a Relaþiilor Internaþionale, în timp ce studiile dedicate relaþiei Rusia-
Occident par, cu rare excepþii, ancorate într-un determinism tematic ºi, mai important,
într-o generalizare metodologicã greu de combãtut, lucrãrile lui Andrei P. Þigankov1
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1 Unul dintre cei mai cunoscuþi cercetãtori ruºi contemporani în spaþiul academic european ºi extra-

european (american), cu o diplomã de doctorat la Universitatea de Stat din Moscova ºi un doctorat la



reuºesc sã depãºeascã aceste limitãri canonice existente în cadrul general al ºtiinþei
organizând realitãþile lumii globalizate într-o viziune coerentã ºi moderatã fãrã a leza
orgolii naþionale.
De când Rusia s-a reafirmat ca o putere globalã, politica sa externã a devenit obiectul

unei atente verificãri2, remarca Þigankov în calitate de cel mai cunoscut cercetãtor rus
al generaþiei post-2000 în prefaþa unei alte lucrãri, enunþând o idee-forþã de la care începe
fiecare studiu al sãu. Recenta sa lucrare apãrutã la Oxford University Press în 2019 cu
titlul (sugestiv) „The Dark Double: US media, Russia and the Politics of Values“ reia
tema centralã a scrierilor sale: înþelegerea Rusiei contemporane poate fi disponibilã doar
prin raportarea la complexitatea experienþei sale istorice. Ancorând analiza dinamicii re-
laþiei ruso-americane în contextul politic ºi ideologic al ultimelor trei decenii ale se-
colului XXI, mai exact, fixând investigaþia în cadrul cronologic ale administraþiilor
Barack Obama ºi Donald Trump, cercetãtorul propune o grilã de interpretare a transfor-
mãrilor lumii post-Rãzboi Rece fãrã implicare afectivã ºi participativã.
Structurat în ºase capitole, volumul lui Andrei P. Þigankov se concentreazã asupra

unor elemente ale discursurilor antiruseºti concepute ºi amplificate de câteva grupuri in-
fluente de la Washington, ºi al procedeurilor în care este articulat modelul confrunta-
þionist al relaþiei Federaþia Rusã-Statele Unite ale Americii în spaþiul mediatic extra-
european (american). Fãrã a alinia premisele cercetãrii sale în tiparul pro sau contra, fãrã
a fi caustic sau excesiv de critic, Andrei P. Þigankov propune o perspectivã suficient de
reflexivã ºi autoreflexivã asupra a ceea ce este numit astãzi (nu fãrã exagerare) „un nou
Rãzboi Rece“.

Context: naraþiuni strategice, globalizare, interese naþionale

Dacã perioada lui Boris Elþin a fost consideratã atât de Moscova, cât ºi de Washington
un timp al „revenirii Rusie în civilizaþie“ prin reluarea „parteneriatului natural cu þãrile
occidentale“, perioada lui Vladimir Putin este vãzutã aproape unanim de specialiºtii de
peste ocean ca o abatere a statului rus de la aceastã traiectorie. Aceste reprezentãri dia-
metral opuse asupra politicii interne ºi externe a Federaþiei Ruse sunt legate organic de
naraþiunile despre „Sine“ ºi despre lume ale Statelor Unite ale Americii fiind totodatã un
indicator al transformãrii ºi intensificãrii retoricii antiruseºti în cadrul unor grupuri in-
fluente la Casa Albã. Fãrã a apropia excesiv de mult obiectul de subiectul cercetãrii ºi
fãrã a aluneca spre exaltare prin accentuarea detaliului, analiza acestor naraþiuni trebuie
puse, în primul rând, în legãturã cu câþiva factori obiectivi, fãrã de care nu se pot articula
conexiuni logice ºi nu pot fi definite cauzele care stau la baza acestor discursuri.
Conform unor studii realizate de institutele de cercetare din Statele Unite ale

Americii3, s-a arãtat cã pânã în anul 2025 lumea va deveni multipolarã. Atunci când
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University of Southern California, Andrei P. Þigankov predã astãzi la San Francisco State University din
California cursuri de politicã internaþionalã ºi rusã, iar ca cercetãtor este cunoscut prin studii devenite de
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2 Andrei P. Tsygankov, Russia and the West from Alexander to Putin: honor in International Relations,

Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 1.
3 S. Mahmud Ali, Asia-Pacific Security Dynamics in the Obama Era. A new world emerging, Routledge,

Londra&New York, 2012, p. 16.



Barack Obama a preluat puterea la Casa Albã, unul dintre cele mai importante obiective
de politicã externã a fost formularea ºi promovarea unui concept de comunicare stra-
tegicã care sã asigure realizarea intereselor naþionale ale Statelor Unite ale Americii în
viitor. Emergenþa statelor în curs de dezvoltare ºi fragmentarea tot mai accentuatã a lumii
a fost vãzutã ca o ameninþare la adresa Americii ºi, prin urmare, un impediment serios
în calea protejãrii ºi promovãrii intereselor sale naþionale pe glob, în primul rând eco-
nomice ºi de securitate.

Cronologia demonizãrii: lupta dintre
„Bine“ ºi „Rãu“ în politica mondialã

Dacã multe dintre analizele care investigheazã relaþia Federaþia Rusã-Statele Unite
ale Americii sunt ancorate într-o cronologie unilateralã (ºi chiar superficialã) a eveni-
mentelor care au condus la tensionarea ºi deteriorarea relaþiei dintre cele douã state în
ultimele trei decenii, lucrãrile lui Andrei P. Þigankov au meritul de a bifurca perspec-
tivele, de a le multiplica ºi de a le face sã fie critice, fãrã a fi pãrtinitoare. Da, Federaþia
Rusã se aflã într-o etapã de adaptare la o nouã etapã istoricã, Rusia este în faza redefinii
conceptului de stat ºi naþiune ºi de eradicare a efectelor negative ale perioadei anterioare,
însã aceste aspecte nu trebuie sã serveascã ca bazã narativã pentru demonizarea regi-
mului actual ºi nici a poporului rus, sugereazãAndrei P. Þigankov. Prin enunþarea acestei
idei, cercetãtorul se detaºeazã de excentricitatea patriotismului, de preferinþe ºi simpatii
personale reuºind sã menþinã o viziune echilibratã ºi coerentã asupra evenimentelor, pro-
ceselor ºi fenomenelor din politica mondialã ale acestui început de mileniu.
În ultimele douã decenii, prãpastia între conceptualizarea ºtiinþificã a transformãrilor

prin care trece lumea ºi politicã s-a adâncit atât de mult încât s-a pus în discuþie ches-
tiunea crizei în cercetarea Relaþiilor Internaþionale. Rusia post-sovieticã rãmâne în conti-
nuare o temã foarte slab reprezentatã în cercetare la nivel mondial din punct de vedere
calitativ, în pofida existenþei unui numãr relativ mare de studii dedicate acestui subiect.
Încadrarea statului rus contemporan în cadrul lumii globalizate este o perspectivã ce
lipseºte cu desãvârºire din aria de cercetare. Pornind de la aceastã constatare, Andrei P.
Þigankov lanseazã o pistã de interpretare a acestui aspect prin prisma valorilor naþionale,
ca produse istorice care creeazã comportamente sociale ºi determinã atitudini politice ºi
ideologice.
Chestiunea valorilor în politica mondialã, ca metodã de promovare ºi de rezolvare a

intereselor naþionale, a fost anunþatã de GeorgeW. Bush în 2003, atunci când strategia glo-
balã americanã proclamã schimbarea regimurilor4 ca imperativ de politicã externã, iar
dupã acest moment discursul „autocraþiei neosovietice“, concept menit sã descrie natura
regimului politic din Rusia, introdus ºi popularizat masiv de intelectuali prin intermediul
mass-mediei, ºi naraþiunea „unui nou Rãzboi Rece“5 lansatã dupã 2014 în contextul
tensionãrii relaþiilor ruso-americane ca urmare a anexãrii Crimeei la Federaþia Rusã, au
devenit unicul reper în raportarea lumii occidentale la statul rus contemporan. Acest ar-
gument este din ce în ce mai des folosit pentru a justifica acþiuni ºi viziuni sfârºind prin
a fi însuºit ºi considerat just. Termenii în care se prezintã astãzi Federaþia Rusã peste
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Press, Oxford, 2019, p. 5.
5 Ibidem, p. 34.



ocean au pretenþia de a oferi o descriere (qvasi)universalã ºi (qvasi)exhaustivã a regi-
mului politic ºi sistemului din Rusia post-sovieticã. Privite din perspectiva lui Andrei P.
Þigankov, aceste concepte au însã rolul de a întãri conºtiinþa naþionalã a poporului
american, de a legitima acþiunile de politicã externã, intervenþiile militare în anumite
regiuni ale globului, ºi de a confirma justeþea ºi superioritatea sistemului de valori pro-
movat de Statele Unite într-o lume ce se prezintã tot mai destructuratã. Prin urmare, in-
vocarea valorilor reprezintã unul dintre elementele centrale ale naraþiunilor strategice ale
Statelor Unite ale Americii în secolul XXI.
Pornind de la asumpþia cã Statele Unite ale Americii s-au angajat într-un temerar

demers de construcþie a comunicãrii strategice ºi de avansare a propriului sistem de va-
lori în cadrul relaþiilor internaþionale, sistem reieºit din evoluþia istoricã a acestui stat,
prin aplicarea unei strategeme simple ºi arhicunoscute – poziþionarea faþã de alteritate –,
cercetãtorul lanseazã o invitaþie la reflecþie asupra sistemului internaþional per se.
Dacã Rãzboiul Rece a reprezentat o traumã atât pentru naþiunea rusã, cât ºi pentru

naþiunea americanã, iar istoria lui a marcat profund natura cooperãrii dintre cele douã
state, perioada post-1991 a fost privitã cu optimism în ambele þãri, mai ales cã sfârºitul
Rãzboiului Rece a însemnat în conºtiinþa politicã a Occidentului victoria neolibera-
lismului asupra regimului totalitar, ºi deci, a întregii civilizaþii a Vestului asupra Estului.
În pofida persistenþei unei generalizãri maligne ce dominã astãzi cercetarea aplecatã spre
analiza relaþiei Rusia-Statele Unite ale Americii, în pofida tendinþei de a plasa cauza
tensionãrii relaþiilor dintre cele douã state în aºa-numita „revitalizare a imperialismului
rus“, caracterul ºi, mai ales, resorturile psihologice ale relaþiei dintre aceste douã þãri sunt
legate direct de viziunea asupra lumii, de autodefinirea rolului statelor în arhitectura
acesteia, ºi de relaþia fiecãrui stat cu lumea din afara graniþelor naþionale. Pornind de la
aceste coordonate, Andrei P. Þigankov propune o cronologie ce leagã evoluþiile politice
din cadrele naþionale ºi ale politicii externe într-o reprezentare coerentã ce are ca scop
ieºirea din modelul liniar prin care se descrie evoluþia relaþiei ruso-americane la mo-
mentul actual: perioada 1991-1995 sau perioada de „tranziþie“ a Rusiei spre democraþie
ºi economia de piaþã, aºa cum este perceputã în presa americanã, a fost caracterizatã prin
cooperarea între cele douã þãri ºi de convergenþa valorilor; perioada 1995-2005, descrisã
în mass-media de peste ocean ca o etapã a „haosului“, a fost de asemenea un timp al
cooperãrii însã ºi o etapã a afirmãrii divergenþelor între cei doi actori statali; în perioada
2005-2013, vãzutã în presa americanã ca o revenire la „autocraþia neosovieticã“, a avut
loc amplificarea tensiunilor ºi consolidarea diferenþelor; în sfârºit, în perioada post-2014,
în mass-media americanã Rusia este vãzutã ca „duºmanul strãin“, iar relaþia bilateralã
este marcatã de rãzboiul informaþional, de sancþiuni ºi de ciocnirea sistemelor de valori.
Dacã aceste coordonate utile în aprecierea nepartizanã a evoluþiei relaþiei Federaþia

Rusã-Statele Unite ale Americii deschid noi dimensiuni ºi direcþii spre care pot fi con-
duse cercetãrile viitoare, atunci cel care investigheazã aceastã temã pornind de la pre-
misele lansate de Andrei P. Þigankov trebuie sã fie suficient de familiarizat cu tot ceea
ce a însemnat primul deceniu postcomunist în Rusia. Fãrã o asemenea perspectivã nu va
fi posibilã aprecierea corectã a ritmurilor de acceptare versus contestare în relaþia dintre
cei doi actori. În sfârºit, Andrei P. Þigankov propune câteva subteme de analizã, fãrã a
pretinde nici exclusivism, nici exhaustivitate. Acestea poate fi remarcate cu uºurinþã, de
altfel, în lucrarea sa, în anumite pasaje, unde lipseºte, pe alocuri (probabil ºi datoritã vo-
lumului mic de pagini ale cercetãrii publicate), profunzimea explicaþiei. Chiar ºi aºa însã,
Andrei P. Þigankov rãmâne unul dintre cei mai proeminenþi cercetãtori ai Rusiei contem-
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porane (cu siguranþã cel mai publicat cercetãtor rus în Occident), poate singurul care
reuºeºte sã aprecieze fãrã emoþie tiparul evoluþiei istorice a Rusiei, fãrã a fi nici optimist,
nici pesimist, ºi sã ofere o perspectivã nepãrtinitoare asupra „exclusivismului rusesc“.

Veronica Onea
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