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Multifocalizat pe o tematicã generos-interdisciplinarã, respectând o formulã
consacratã ºi conceput ca demers susþinut de aplicare a unui set de instrumente
de cercetare specifice problematicii politicii externe ºi securitãþii în România
interbelicã a intervalului 1919-1939, volumul Cristinei Arvatu Vohn îºi propune
(fiind axat pe ideea de mizã doctoralã ºi continuare evaluativã) rezonarea la im-
perativul de elasticizare ºi de extrapolare a metodelor ºi a tehnicilor de investi-
gare a fenomenului interbelic românesc, prin completarea preeminenþei epuizate
a metodei calitativ-istorice cu metoda (imperioasã a) cercetãrii/interpretãrii can-
titative (cu resorturi fundamentate în practica relaþiilor internaþionale ºi în socio-
logie). Principiul director este acela ilustrat de recursul aplicativ, fundamentat pe
selectarea ºi pe interpretarea „reperelor clare pentru direcþiile politicii externe
ale unui stat“, dar, mai ales, pe o remediere a funcþionalitãþii lacunare a grilei
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estompate, destinate raportãrii la „clarificarea ºi implicarea [novatoare – s.n.] în
cadrul unor dezbateri“ esenþiale domeniului (p. 6).

Ceea ce primeazã este tocmai interesul manifestat pentru recunoaºterea ºi
pentru evaluarea teoriei statelor mici ºi mijlocii în arealul relaþiilor internaþio-
nale, învestite cu atributele ºi cu prerogativele de „agenþi ai democratizãrii so-
cietãþii internaþionale“, având un impact decisiv în „delimitarea intereselor în
funcþie de marea putere în jurul cãreia graviteazã ºi de la care aºteaptã sprijin în
atingerea obiectivelor proprii“, dar, cu precãdere, în acceptarea acestora cu statut
de entitãþi-barometru pentru „înþelegerea comportamentelor non-puterilor în po-
litica internaþionalã“, prin urmãrirea cu un plus de atenþie ºi în amãnunt a pro-
priilor decizii, racordate, deopotrivã, la evoluþiile macro, dar, mai ales, la detenta
politicii micro-regionale (pp. 6-7).

Noutatea volumului/cercetãrii rezidã tocmai în conservarea ºi în extrapolarea
proporþiei-prin-echilibrare (fãrã a rata primatul ierarhizant, subsidiaritatea,
semnificanta de ordin secund, delimitarea intereselor, actul de gravitare, cen-
tralitatea ºi recesivitatea, ori primordialitatea dominanþei), în trasarea sau/ºi veri-
ficarea cadrului teoretic configurat de marile teorii care guverneazã relaþiile
internaþionale (realism ºi neorealism – pp. 24-31; liberalism ºi neoliberalism –
pp. 31-35; constructivism – pp. 35-40), referitoare la subsistemul european (ger-
minat pe fondul Tratatului de la Versailles ºi al semnãrii Tratatului de Pace), în
structura cãruia, prin reconsiderarea relaþiilor cu marile puteri, prin intermediul
instituþiilor internaþionale ºi al organizaþiilor regionale, prin intensificarea de-
mersului diplomatic în promovarea relaþiilor bilaterale, statele mici ºi mijlocii
vor contribui la coagularea unui realism propriu (pp. 54-62).

Demersul doctoral al Cristinei Arvatu Vohn valorificã tehnica de prelucrare
ºi de evaluare, de sintezã ºi de corelare a evenimentelor, a contextelor ºi insti-
tuþiilor, reuºind afirmarea vocaþiei de cercetãtor, exersate ºi confirmate cu ocazia
coordonãrii unor proiecte colective ºi/sau probate prin implicarea în proiectele
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al
Academiei Române, Bucureºti, ºi concretizate în: deprinderea de operare cu
instrumentele ºi cutumele unei tehnicitãþi conceptuale, prin definire amplã, prin
contextualizare ºi extrapolare, prin fixare în perimetrul unui asamblaj teoretic
definitoriu (v. definiþiile tratatului, ale vizitelor oficiale, ale organizaþiilor inter-
naþionale etc.); abilitate în utilizarea unui procedeu obiectiv de trecere de la ge-
neral, la particular (aici – de la mare, la mic), prin restrângere la cazuri parti-
culare (v. politica externã a României prin tratate; tratatele României în perioada
interbelicã; vizitele oficiale dintre cele douã rãzboaie mondiale; participarea
României în organizaþiile internaþionale); lãrgirea perspectivei prin atenþia acor-
datã evoluþiilor ºi detentei domeniului, cu insistenþã asupra semnificaþiei ºi sem-
nificaþiilor, a consecinþelor ºi efectelor, cu mizã în umplerea lacunelor teoretico-
interpretative sau în semnalarea unor confuzii terminologice, corectate prin ra-
portare la documente, contexte, opinii ºi teorii evolutive. Identificarea princi-
palilor indicatori ai politicii româneºti interbelice, evidenþierea ºi cuantificarea
poziþiei ocupate de România în contextul european ºi internaþional al epocii, a
implicãrii ºi a strategiei acesteia, ca ºi determinarea poziþionãrii ºi a rolului statelor
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europene jucat în configurarea politicii externe interbelice (p. 9), sunt tot atâtea
direcþii de cercetare pe care CristinaArvatu Vohn le are în vedere în interpretarea
cantitativã propusã.

Ceea ce este prioritar în cercetarea de faþã este un triplu registru pe care
autoarea îl defineºte, îl clarificã, îl aduce în dezbatere ºi îl aplicã problematicii
investigate.

Primul palier vizeazã recursul la o teorie în curs de dezvoltare – teoria
statelor mici ºi mijlocii – perspectivã de niºã în tentativa fundamentãrii ca teorie
sui generis, detentã pe care Cristina Arvatu Vohn o acrediteazã cu valenþe de
tendinþã de cercetare, de contribuþie dezvoltatoare pentru înþelegerea relaþiilor
internaþionale. Se atribuie, astfel, statelor mici ºi mijlocii, capacitatea unei rele-
vanþe teoretice prin capabilitãþi, instituþii ºi relaþii, prin acreditarea perspectivei
cu dubla aptitudine de integrare a domeniului disciplinei academic-tradiþionale,
cu privire la: utilizarea unei metode fundamentate (în cheie realist-neorealistã)
pe determinarea proporþional-proporþionatã de raportare la conceptul de putere,
pe examinarea structural-sistemicã, de poziþionare, ºi de evaluare în termeni de
aliniere ºi balansare; aplicarea unei formule de analizã (fãrã diferenþe ºi diferen-
þieri) a statelor mici ºi mijlocii, subsumate grilei ºi rigorilor aplicate marilor
puteri, ca entitãþi-parte a sistemului internaþional, individualizate prin primatul
identitãþilor, credinþelor ºi al percepþiilor. Ambele direcþii converg înspre elibe-
rarea de sub incidenþa unui punct blocant teoretic ºi înspre maturizarea dome-
niului. Cristina Arvatu Vohn intrã, astfel, în dialog cu teoriile emise de Neumann
ºi Gstöhl (p. 50), de M. F. Elman (p. 51) sau de W. Carlsnaes (p. 52), evidenþiind
necesitatea unei teorii recuperatoare, de raportare a statelor mici ºi mijlocii fie la
numãrul ºi la capacitatea de generare a unor fenomene de influenþare a sistemului
internaþional, fie la concepþia nye-ianã, de a ataºa acestora statutul de smart powers.
Dar, mai mult decât atât, se afirmã ºi se susþine relevanþa analizei politicii ex-
terne a României interbelice, ca demers de evidenþiere a acceptãrii, a validãrii ºi
a aprofundãrii teoriei statelor mici ºi mijlocii (p. 54).

O a doua abordare are în vedere mecanismul de raportare la etapizarea
buzan-ianã a translatãrii interbelicului dinspre anarhia maturã, spre cea imaturã,
strategia politicii externe româneºti fiind cuantificatã prin recursul la un set de
obiective (subsumate unei duble ritmii – dinamica raporturilor cu statele foste
aliate ºi inamice ºi cadenþa aplicãrii tratatelor) identificate în: manifestarea
activã prin relaþii funcþionale (cu diferenþe de intensitate) cu celelalte þãri; parti-
ciparea la iniþiativele internaþionale de asigurare a securitãþii europene; reali-
zarea de alianþe antirevizioniste ºi stabilirea/continuarea contactelor diplomatice
demarate; aprofundarea prerogativelor de guvernare, printr-o completare ºi in-
terdependenþã a curentelor germinate de ºcolile de gândire româneascã – paci-
fistã – Take Ionescu ºi realistã – Ion I. C. Brãtianu; promovarea intereselor
României, pe plan extern, de cãtre partidele ºi de cãtre formaþiunile politice ale
momentului. Interesatã de/în cuantificarea eficienþei strategiei româneºti, Cristina
Arvatu Vohn recurge la criteriul de periodizare ºi de etapizare, dar ºi de mãsurare
a gradului de menþinere/prelungire (post cel de-al doilea rãzboi mondial) a stra-
tegiei româneºti, interesatã de variabilele implicate ºi de coeficientul realizãrii
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obiectivelor vizate, certificând preeminenþa ramificaþiilor strategice, dar ºi con-
servarea reperelor (condiþionãrilor) impuse de contextul internaþional ºi european
al saeculum-ului. Astfel, pistele de cercetare avute în vedere traseazã direcþia
diplomaþiei româneºti (de colaborare cu Franþa), denotã intensificarea relaþiilor
cu statele europene mici ºi mijlocii (în particular, cu acelea considerate parte a
Micii Înþelegeri), dar monitorizeazã ºi activitatea întreprinsã în cadrul Societãþii
Naþiunilor (pp. 183-184).

Al treilea pivot al volumului închide-prin-deschidere evaluarea politicii
externe ºi de securitate a României interbelice, apelând la formula de livrare a
unei ipoteze cu rol de pledoarie în favoarea relecturãrii regional-individualizante
a partiturii acþional-coagulante a Micii Înþelegeri, sincronizate filtrului ºi inci-
denþei unghiului de conlucrare aplicat de statele mici ºi mijlocii în contextul po-
litic al sistemului internaþional. În fapt, Cristina Arvatu Vohn se implicã, deli-
berat, în acceptarea ºi agrearea teoriei statelor mici ºi mijlocii – Mica Înþelegere
a funcþionat ca un centru de putere european (p. 216), stabilind rolul pivotant al
statelor mici ºi mijlocii în democratizarea societãþii internaþionale (p. 218), chiar
dacãMicaAntantã a fost obstrucþionatã de a înregistra un real progres, dovedindu-se,
astfel, incapabilã în articularea unei soluþii pragmatice, oferite situaþiilor con-
flictuale sau stãrilor belicoase (p. 228). Finalul intitulat O ipotezã în loc de
încheiere susþine – în acelaºi director spirit interdisciplinar – valenþele unei
cercetãri deschise, în viziunea eco-ianã a lansãrii de interpretãri ºi nu de perpe-
tuare a ierarhiilor.
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DESPRE POLITICA EXTERNÃ A ROMÂNIEI
ÎN PERIOADA INTERBELICÃ

ENACHE TUªA

În anul 2018 a apãrut la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Interna-
þionale „Ion I. C. Brãtianu“ o lucrare – Politicã externã ºi securitate în România
interbelicã (1919-1939), semnatã de Cristina Arvatu Vohn – despre sistemul de
securitate la care România a fost parte, asumându-ºi obligaþii printr-o serie de
tratate semnate între cele douã rãzboaie mondiale. Volumul se înscrie în seria
publicaþiilor importante în mediul academic românesc datoritã faptului cã intro-
duce concepte importante ºi de interes major pentru cunoaºterea politicii externe
ºi de securitate a României.

Cartea pe care o prezentãm debuteazã cu o „introducere“, semnatã de cãtre
autoare, unde sunt prezentate particularitãþile ºi nuanþele pe care volumul le
comportã, prezentându-le publicului cititor interesat de domeniul relaþiilor inter-
naþionale. În faþa noului stat unitar modern, s-a deschis, odatã cu momentul po-
litic de la 1 decembrie 1918, un lung proces de modernizare pe care elitele poli-
tice interne ºi l-au asumat treptat ºi pe care l-au aplicat societãþii româneºti. Mo-
mentul cu totul excepþional din 1918 odatã realizat, noul stat trebuia consolidat
prin mãsuri interne ºi acþiuni diplomatice derulate pe plan extern, care sã-i asi-
gure caracterul naþional ºi unitar pe care îl proclamase prin deciziile politice pre-
zentate anterior. Astfel s-a conturat o strategie diplomaticã a României ce a fost
inclusã în conceptele de securitate specifice epocii interbelice. Autoarea îºi nuan-
þeazã cercetarea prezentând strategia în cauzã, în cheia sistemului internaþional
interbelic care, în economia cãrþii, se contureazã în capitolul I intitulat „Teorii
despre sistemul internaþional interbelic“ unde putem observa analiza conceptelor
aferente politicii externe ºi sistemului de relaþii internaþionale. Demersul este
obligatoriu fiind o introducere ºi o familiarizare a cititorului cu rigorile impuse
de ordinea juridico-politicã impusã în cadrul sistemului de tratate de la Paris.

Volumul descrie contextul în care s-au desfãºurat condiþiile pãcii negociate în
cadrul sistemului Paris – Versailles iar cititorul nu poate sã nu observe modul în
care oamenii politici s-au implicat în mod direct în negocierile de pace cât ºi în
semnarea ºi ratificarea tratatelor. Astfel, încã de la debutul acestor negocieri,
reprezentanþii puterilor învingãtoare impun regulile care, mai târziu, vor contura
climatul de stabilitate în fostele teritorii de rãzboi. Într-un memoriu alcãtuit din
14 puncte, preºedintele american WoodrowWilson punea în prim plan problema
echilibrului creat de SUA, datoritã faptului cã Europa nu mai avea puterea de a
impune ordinea diplomaticã existentã înainte de conflict (p. 21). Prin urmare au
fost negociate toate detaliile legate de: teritoriu, populaþie, infrastructurã, forþele
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militarizate, posesiunile statelor implicate în negocieri, despãgubirile de rãzboi
ºi datoriile care urmau a fi plãtite. În cadrul negocierilor de pace cele patru mari
puteri aliate au impus statelor europene acceptarea unui sistem de relaþii
internaþionale prin care urmãreau instaurarea unui climat de stabilitate precum ºi
un nou echilibru de forþe. Principiile de politicã internaþionalã exprimate în cele
14 puncte wilsoniene au conturat instituþiile aferente ordinii mondiale postbe-
lice. Franþa a avut un rol fundamental în procesul de reconfigurare a ordinii
mondiale de dupã Primul Rãzboi Mondial prin organizarea negocierilor de pace
care s-au desfãºurat în apropiere de Paris, la Versailles. Nu întâmplãtor Franþa a
gãzduit tratativele de pace iar acest stat a avut un rol important în negocierile
pentru încheierea rãzboiului în noiembrie 1918.

Revenind la Europa ºi la imaginea acesteia dupã Primul Rãzboi Mondial tre-
buie sã amintim anumite particularitãþi legate de realitãþile sfârºitului rãzboiului
ºi de situaþia în care se afla Europa dupã violentul conflict mondial. Realitãþile
erau mai puþin percepute de cãtre opinia publicã preocupatã de supravieþuire ºi
oarecum dezinteresatã de asigurarea unui sistem de garanþii colective. Sursele
instabilitãþii pot fi observate ºi în cadrul unui raport publicat (de o comisie inter-
naþionalã) în 1914 cu privire la cauzele rãzboaielor balcanice. Aici putem regãsi
„motive“ invocate care vor conduce la izbucnirea conflictului mondial din 1914
între care amintim instabilitatea politicã din Balcani ºi lipsa unui sistem de garanþii
care sã previnã conflictele. Raportul menþioneazã cã cele douã rãzboaie (din anii
1912 ºi 1913) au avut cauze distincte ºi vorbeºte despre datoria „lumii civilizate“
de a nu mai exploata aceastã zonã ºi de a arbitra disputele din Balcani. Evocarea
evenimentelor de mai sus nu este întâmplãtoare deoarece avem de-a face cu un
parcurs asemãnãtor în perioada interbelicã, analizatã de Cristina Vohn.

Primul capitol al lucrãrii se concentreazã pe politicile externe ale statelor
europene ºi pe modul în care aceste politici creeazã un sistem de relaþii interna-
þionale menit sã contureze un echilibru de forþe. Analiza acestui capitol se funda-
menteazã pe cele trei mari teorii ale relaþiilor internaþionale: realism/neorealism,
liberalism/neoliberalism ºi constructivism (p. 19). În acest context, sistemul in-
ternaþional interbelic este analizat ca o etapã distinctã deoarece este delimitatã
temporal de cele douã rãzboaie mondiale ºi este influenþatã de toate deciziile pe
care Puterile Aliate le-au luat în cadrul sistemului de tratate de la Paris-Versailles.

Autoarea conchide, referindu-se la cele trei mari teorii ale relaþiilor interna-
þionale, cã oferã o perspectivã diferitã asupra politicii internaþionale din perioada
„armistiþiului interbelic“.1 Autoarea comparã teoriile fundamentale cu principii
de filozofie politicã concluzionând cã „în mod paradoxal, fiecare perspectivã îºi
gãseºte susþinerea în practica politicii mondiale a epocii“ (p. 39). Comparaþia
dintre liberalism ºi realism în relaþiile internaþionale este influenþatã de raportul
de putere grevat de raportul democratic ºi de construcþia socialã a societãþii în
cazul teoriei constructiviste. Prin urmare raporturile de putere între statele mari
au definit parcursul diplomatic ºi de echilibru geopolitic în conturarea garanþiilor
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de securitate colectivã între 1919-1940. De aceste principii se leagã ºi conturarea
unor organisme internaþionale precum Societatea Naþiunilor sau Organizaþia
Naþiunilor Unite ambele cu o misiune clarã: aceea de a asigura pacea ºi de a pre-
veni rãzboiul ca un mijloc de reglementare a diferendelor dintre state. Autoarea
teoretizeazã ºi o terminologie în teoria relaþiilor internaþionale care comportã
diferenþe semnificative între „statele mici, state mijlocii ºi puteri minore la
statele mari sau puterile regionale.“ (p. 44).

Capitolul I se încheie cu o analizã foarte interesantã a relaþiilor internaþionale
ºi de securitate colectivã intitulat Subsistemul european în perioada interbelicã
care prezintã statele din Europa care apar în urma dispariþiei imperiilor care do-
minaserã continentul timp de mai multe secole. Toate aceste state vor constitui
un subsistem prin care îºi vor promova interesele în funcþie de perspectivele geo-
politice pe termen mediu ºi lung: fie prin politica antirevizionistã franco-britanicã,
fie au trecut în tabãra statelor revizioniste care doreau rediscutarea ºi modifi-
carea tratatelor încheiate în cadrul sistemului de la Versailles. Autoarea susþine
cã „unele dintre aceste state aflate pentru prima datã în postura de actori (cu inte-
rese limitate) într-un sistem internaþional pentru a-ºi face auzitã vocea în politica
internaþionalã s-au cãlãuzit dupã un „realism“ propriu, politicile externe urmate
de acestea constituind modele urmate dupã cel de-al doilea rãzboi mondial de
numãrul tot mai mare de state mici ºi mijlocii apãrute în sistemul internaþional“
(p. 56). Prin urmare statele europene au creat un subsistem în perioada interbe-
licã urmând trendul epocii susþine autoarea. Acest subsistem de state s-a concen-
trat pe spaþiul european, definindu-ºi politica externã în funcþie de interesele proprii
dar ºi de sfera de influenþã a unor state puternice, precum Franþa, Germania sau
Anglia.

Al doilea capitol al cãrþii intitulat România în politica internaþionalã ºi tra-
tatele internaþionale analizeazã statutul României în contextul relaþiilor diplo-
matice între anii 1919-1939. Autoarea prezintã realitãþile politice pe care le com-
porta statul român în perioada analizatã. România era un stat care de mai mult
de patru decenii activa ca stat independent în politica europeanã ºi care reuºise,
pe baza principiului naþionalitãþilor, sã-ºi realizeze unitatea statalã, pe ruinele
fostelor mari imperii vecine“ (p. 63). Unul dintre subcapitolele dedicate acestei
teme se concentreazã pe importanþa tratatelor în politica externã a României ºi a
modului în care sistemul de tratate a consolidat poziþia statului în concertul na-
þiunilor europene. Filosofia diplomaþiei româneºti interbelice s-a concentrat pe
argumentele pe care elita politicã româneascã le-a impus ca principii de politicã
externã imediat dupã configurarea statutului politic ºi al noilor graniþe dupã sis-
temul de tratate conturat la Versailles.

În acelaºi timp, Cristina Vohn face o prezentare statisticã a tratatelor încheiate
de România în perioada interbelicã comparând nu mai puþin de 128 de tratate.
Dintre toate acestea autoarea identificã: 40 deAcorduri de colaborare în domenii
diferite, 25 de Acorduri comerciale, 41 de Convenþii ºi 22 de Tratate bilaterale
(p. 73). Urmeazã o analizã pe etape distincte în funcþie de guvernele care au ne-
gociat ºi semnat aceste tratate dar ºi o descriere sinteticã, cronologicã a tipurilor
de tratat ºi a încheierii acestora. De reþinut un aspect semnificativ în care
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autoarea descrie perioada marii crize economice ca fiind cea în care s-au încheiat
cele mai multe tratate ºi acorduri comerciale din toatã perioada analizatã. Ex-
plicaþia rezidã în faptul cã: „statele erau predominant agrare ºi au cãutat metode
de colaborare avantajoase prin care sã diminueze efectele crizei economice ºi
pentru depãºirea acesteia“ (p. 82). Analiza structurii tratatelor defineºte prin-
cipiile de politicã externã româneascã din perioada interbelicã precum ºi modul
în care era conturatã viziunea despre securitatea colectivã a statelor. Autoarea
conchide la finalul capitolului doi cã „tratatele pe care România le-a semnat în
perioada interbelicã (…) reprezintã un indicator semnificativ pentru direcþiile
acþiunilor de politicã externã“ (p. 88).

Capitolul trei intitulat Vizitele oficiale aprofundeazã tema relaþiilor oficiale ºi
responsabilitatea înalþilor demnitari ai statului (regele, primul ministru ºi minis-
trul de Externe) cãrora la revine aceastã reprezentare la nivel de stat ºi de guvern.
Definirea vizitelor oficiale ocupã un loc important în economia capitolului trei.
Autoarea structureazã analiza vizitelor oficiale pe trei etape distincte: 1918-1928
deceniul în care au avut loc 38 de vizite oficiale la cel mai înalt nivel de repre-
zentare într-un numãr de 17 state. Perioada cuprinsã între 1929-1933, care coin-
cide cu durata crizei economice globale, înregistreazã 17 vizite oficiale în 9 state.
Ultimul interval de timp cuprins între 1934 ºi 1940 demnitarii români au efectuat
un numãr de 48 de vizite în 14 state. Cristina Vohn conchide la sfârºitul capi-
tolului asupra faptului cã vizitele oficiale ale României în perioada interbelicã
reflectã implicarea ºi „interesul politicii externe româneºti în afacerile europene
în scopul promovãrii intereselor naþionale majore.“ (p. 110).

Capitolul al patrulea este intitulat România în organizaþiile internaþionale ºi
se concentreazã pe dimensiunea integrãrii statului român în sistemul organi-
zaþiilor menite sã apere ordinea instauratã dupã primul rãzboi mondial precum ºi
faptul cã sistemul de garanþii oferit de organizaþiile internaþionale a fãcut posi-
bilã consolidarea poziþiei la nivel geopolitic. Multitudinea de organizaþii la nivel
internaþional (cca. 68 000 ) precum ºi regulile impuse de cãtre cei care au avut
un cuvânt de spus în politica internaþionalã au convins statele nou apãrute pe
scena internaþionalã sã respecte anumite clauze negociate în clauzele de aderare
la aceste organizaþii. Ca exemplu de organizaþii putem aminti: Societatea Naþiu-
nilor, Uniunea Telegraficã Internaþionalã, Uniunea Poºtalã Universalã, Comisia
Centralã a Dunãrii, Organizaþia Naþiunilor Unite etc.

Motivaþiile înfiinþãrii unor astfel de organizaþii internaþionale au constat în a
facilita cooperarea între statele membre ºi de a-ºi asuma un rol în politica inter-
naþionalã a epocii. Citând doi reputaþi autori2 Cristina Vohn defineºte necesitatea
conturãrii unor astfel de instituþii la nivel global. „Organizaþiile internaþionale au
fost create cu scopul clar de a facilita cooperarea dintre state, au ajuns sã joace
roluri ºi sã îndeplineascã misiuni foarte importante. De la generarea de norme ºi
reguli la difuzarea regulilor, monitorizarea, soluþionarea disputelor ºi, uneori,
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chiar sancþionarea comportamentului neconform în diferite domenii politice“
susþine autoarea (p. 121). Sunt prezentate ºi cauzele eºecului unor iniþiative ºi
organizaþii care au condus la ceea ce numim eºecul politicii europene, în con-
textul în care puterile revizioniste dezvoltã capacitãþi militare ºi devin o amenin-
þare pentru ordinea politicã europeanã. În acest sens este descrisã situaþia Germaniei
dupã Primul Rãzboi Mondial din punct de vedere economic, politic, social ºi mi-
litar, dar ºi situaþia geopoliticã din perioada interbelicã. Tot în funcþionarea orga-
nizaþiilor internaþionale poate fi prezentatã ºi situaþia securitãþii sau a insecuri-
tãþii în Europa, dar ºi cauzele (cel puþin partiale) care au dus la izbucnirea celui
de-Al Doilea Rãzboi Mondial.

În capitolul al patrulea autoare descrie în extenso rolul avut de România în
conturarea unui sistem de securitate europeanã în perioada interbelicã dar ºi re-
laþiile instituþionale ale statului român cu organizaþiile internaþionale. Sunt anali-
zate ºi efectele (în politica externã) ale participãrii României în cadrul Societãþii
Naþiunilor, în cadrul Micii Înþelegeri dar ºi a Înþelegerii Balcanice. Este evocat
rolul de excepþie pe care l-a avut Nicolae Titulescu ca diplomat european dar ºi
concepþiile politico-diplomatice pe care acesta le-a promovat la nivel european
pentru a construi un sistem de relaþii coerente de politicã ºi de securitate. Cartea
cuprinde ºi concluzii însoþite de o foarte interesantã ipotezã a autoarei care se
concentreazã pe ceea ce reprezintã forþa statelor cu mai puþinã autoritate în arealul
relaþiilor politico-diplomatice. „Din perspectiva noastrã, statele mici ºi mijlocii
au ºi o altã variantã de apãrare a propriei securitãþi, e adevãrat mai dificil de
realizat în practica relaþiilor interstatale: crearea unor centre de putere care sã le
ofere posibilitatea de a urca în ierarhia statelor cu ºanse sporite de a-ºi atinge
propriile interese în afacerile lor exterioare“, susþine autoarea (p. 227).

Volumul prezentat de noi reconstituie întreg parcursul anevoios din cadrul
negocierilor pe care România le-a purtat în perioada interbelicã în scopul conso-
lidãrii statutului de jucãtor regional în politica europeanã a epocii. Volumul este
original ºi extrem de important deoarece introduce în circuitul ºtiinþific multe
informaþii de „primã mânã“ necesare tuturor celor interesaþi de aceastã proble-
maticã. Suntem convinºi cã lucrarea publicatã de Cristina Arvatu Vohn va repre-
zenta un important instrument de lucru pentru studenþi, masteranzi, doctoranzi,
cercetãtori ºi profesori care activeazã în domeniul ºtiinþelor umaniste, al relaþiilor
internaþionale ºi al ºtiinþelor politice.
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