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Richard Price ºi Chris Reus-Smit sunt
autorii care au reclamat cu succes paterni-
tatea asupra ºcolii constructiviste din area-
lul relaþiilor internaþionale. Înrudit cu di-
recþia teoriei critice, C. se detaºeazã de a-
ceasta prin accentul pus pe analiza em-
piricã. Dar în primul rând specificul C. de-
rivã din detaºarea netã faþã de liberalism ºi
realism, ºi astfel de perspectiva actorului
egoist ºi a societãþii perceputã drept câmp
strategic — premise ale ºcolilor de gândire
clasice amintite. Pentru teoreticienii ºi
practicienii C., actorul este apãsat de de-
terminismul social, dar totodatã abilitãþile
sale culturale ºi comunicaþionale îl pot des-
prinde din condiþionãrile câmpului social.

C. porneºte de la premisa cã Weltans-
chauung-ul elitei politice deþine cea mai
însemnatã pondere în algoritmul care sta-
bileºte sensul interesului naþional. În sus-
þinerea C. social, interesul naþional este di-
namic ºi modelat în concordanþã cu etho-
sul minoritãþii guvernante. De aici diferen-
þele faþã de liberalism ºi realism, paradig-
mele consacrate din câmpul relaþiilor in-
ternaþionale, potrivit cãrora interesul na-
þional are caracter stabil ºi conþinut relativ
constant. Pe culoarul explicativ trasat de C.
social, interesul naþional nu poate fi cunos-
cut a priori, ci se prezintã mai degrabã ca
variabilã dependentã, înrâuritã puternic de
perspectiva doctrinarã a elitelor politice.

Prima susþinere majorã a C. este aceea
cã ºi cultura are valoare structuralã. Câtã
vreme neorealiºtii percep conduita state-
lor ca fiind puternic condiþionatã de echili-
brul de putere, iar marxiºtii evidenþiazã
structura economicã, constructiviºtii afir-
mã impactul major asupra conduitei agen-
tului (Stat, ONG, grup de lobby, partid po-

litic etc.) a referenþialului dominant (idei,
credinþe, valori). Constructiviºtii argumen-
teazã astfel cã prin ignorarea reperelor va-
lorice, structura militarã sau materialã ar fi
ininteligibile. Identitatea unui Stat nu este
datã doar de anvergura lui economicã ori
de înzestrarea militarã. Trãsãturile istorice,
culturale ºi morale ale unui naþiuni, încap-
sulate de Morgenthau în ideea de caracter
naþional, reprezintã potrivit pãrintelui rea-
lismului o sursã intangibilã de putere în
câmpul relaþiilor internaþionale. Reiese de
aici cã direcþia securitãþii societale propu-
sã de ªcoala de la Copenhaga la finele
Rãzboiului Rece nu era o noutate, întrucât
fundamentul ei constructivist se înfiripase
cu jumãtate de veac înainte. Identitatea are
rol activ, în sensul cã aceasta modeleazã
atât interesele, cât ºi acþiunea subsecventã.
Identitatea este fundamentul strategiilor de
securitate în politica mondialã. Acesta este
al doilea pilon major al C. Cã acþiunea unui
Stat în politica mondialã este condiþionatã
de cultura de securitate a elitei o dovedeºte
celebra The Long Telegram, în care George
Kennan preciza cã strategia de securitate a
liderilor sovietici era înrâuritã de repere
tipice pentru cultura politicã a Eurasiei.
Descrierea lui Kennan are ºi o dozã impor-
tantã de subiectivism, dar în plin Rãzboi
Rece autori precum Ken Booth ºi Colin
Gray observau cã stilul naþional distinct,
ºlefuit de experienþe istorice particulare, îºi
punea amprenta pe strategiile de securitate.
Concluzia era întãritã de Vasili Sokolov,
ºeful Statului Major Sovietic.

Alexander Wendt, poate cel mai repre-
zentativ autor din arealul C. social, consi-
derã cã în înþelegerea corectã a interesului
actorului se pleacã de la identitatea aces-
tuia. E motivul pentru care, dacã vorbim des-
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pre State, constructiviºtii sunt atenþi nu atât
la caracterul naþional, concept un pic mai
larg, cât la agenda elitei guvernamentale
ce gospodãreºte la un moment dat Statul,
întrucât dincolo de doctrina specificã îm-
brãþiºatã de respectiva elitã, temele agen-
dei sunt influenþate ºi de cultura instituþio-
nalã specificã pentru un spaþiu cultural. Ca
atare, înþelegerea interesului unui actor în
sfera re-laþiilor internaþionale ar trebui sã
plece de la decriptarea identitãþii acestuia.
Al treilea argument consistent al construc-
tiviºtilor, poate cel mai important, este acela
al influenþei pe care actorii o exercitã asupra
structurii sociale, fie ea politicã, culturalã sau
materialã. Constructiviºtii extrag deci ac-
torii din determinismul sufocant afiºat de
liberalism ºi realism ºi afirmã cã structura
socialã este permanent schimbatã de prac-
ticile sociale ale actorului. În esenþã deci,
reliefând interacþiunea permanentã agent/
structurã, constructiviºtii pretind cã pot
desluºi comportamentul actorilor din câm-
pul relaþiilor internaþionale prin sondarea
identitãþii acestora, fiind totodatã atenþi la

cultura sistemicã ºi la ideile dominante în
sistem. Pentru constructiviºti este deci im-
portant imaginarul social din zona rela-
þiilor internaþionale. În general, imaginarul
social dicteazã limitele conduitei actorilor
din sistem.

Odatã cu cristalizarea C. ca direcþie de
cercetare, asistãm la o „sociologizare“ a
relaþiilor internaþionale. Abordãrile institu-
þionale ºi culturale se intercaleazã astfel ca
abordãri valide în disciplina relaþiilor in-
ternaþionale unde este exportatã, dinspre
sociologie, ºi metodologia interpretativã,
pecetea C. Constructiviºtii considerã aºadar
cã Statele formeazã nu doar un sistem, ci ºi
o societate în cadrul cãreia agenþii îºi difu-
zeazã concepþiile identitare proprii. Întâl-
nindu-se cu proiecþiile identitare ale celor-
lalte State, dar ºi cu „sinele“ altor actori
din zona relaþiilor internaþionale, se produce
o negociere identitarã cu impact atât asu-
pra intereselor agenþilor, cît ºi asupra
structurii militare, economice ºi politice a
sistemului relaþiilor internaþionale.

Liberalismul acceptã premisa realis-
mului, aceea cã sistemul relaþiilor interna-
þionale are anarhia drept principiu ordona-
tor. Dar pe un tronson filosofic ce pleacã
de la Kant ºi ajunge pânã la Schumpeter,
L. susþine cã anarhia este creaþia unei elite

belicoase, creatoare a orânduirilor politice
nedemocratice menite sã-i conserve pu-
terea. Aceastã proiecþie internã este cata-
pultatã apoi în câmpul relaþiilor internaþio-
nale, care ajunge sã fie dominat astfel de
anarhie. Logica rãzboiului formeazã deci, în



viziunea L., placa turnantã a unui sistem
militar ce asupreºte popoarele iubitoare de
pace, libertate ºi armonie colectivã. Se
simt aici reziduurile kantiene ºi rousseauiste
ale tezei omului bun ºi raþional de la natu-
rã, al cãrui potenþial este blocat de o urzea-
lã instituþionalã potrivnicã, pentru înlãtu-
rarea cãreia e necesarã o revoluþie. Doar
aºa elita iubitoare de libertate va ajunge sã
diriguiascã o organizaþie politicã democra-
ticã ce va difuza prosperitate pentru cetã-
þeni prin intermediul comerþului ºi pieþei
nereglementate. Joseph Schumpeter de
pildã, vedea în rãzboi comportamentul a-
gresiv al unei elite nereprezentative ºi pro-
punea ca antidot democraþia ºi libertatea
comerþului. Acestea sunt de altfel valorile
pivot ale L. Existã cazuri în care un Stat
democratic poate aborda ºi o conduitã
agresivã. Situaþiile sunt însã puþine ºi se
referã la legitima apãrare ºi la intervenþia
militarã reclamatã de grava încãlcare a
drepturilor omului.

Libertatea comerþului este socotitã de
liberali drept cea mai eficientã strategie de
atenuare a disparitãþilor de dezvoltare din-
tre Statele lumii. Perspectiva are drept rea-
zem teoria avantajului comparativ a lui Da-
vid Ricardo. Economistul britanic susþinea
la începutul secolului al XIX-lea cã speciali-
zarea fiecãrei þãri în producerea bunurilor
obþinute cu cele mai mici cheltuieli de pro-
ducþie ar conferi un plus de competitivitate
în economia mondialã. Avantajul compa-
rativ a generat ºi beneficii ºi pierderi. No-
tabil e faptul cã viziunea ricardianã stimu-
leazã dezvoltarea diviziunii internaþionale
a muncii, producãtoare de interdependenþã
între Statele lumii. Argumentul L. este cã
aceastã interdependenþã, cu concretizãri
instituþionale specifice, va descuraja rãz-
boiul. Realiºtii considerã naivã pretenþia
L. de a pacifica relaþiile internaþionale prin
interdependenþa creatã de diviziunea inter-
naþionalã a muncii ºi oferã mai multe con-
traargumente în acest sens. Ei susþin, în
primul rând, cã raporturile de putere dintre
politic ºi economic vor rãmâne întotdea-
una favorabile politicului, motiv pentru

care cazurile de insecuritate nu vor putea fi
soluþionate prin intermediul pieþei ori al
instituþiilor economice internaþionale, ci
mai ales prin intermediul Statului, fãrã
securitatea cãruia prosperitatea economicã
este iluzorie. În al doilea rând, interdepen-
denþa economicã menitã sã atenueze cli-
vajele de dezvoltare existente la nivel in-
ternaþional poatã sã aibã chiar un efect
contrar. Sã adânceascã deci inegalitatea
economicã dintre Statele lumii. Argumen-
tul este acela cã interdependenþa econo-
micã se va þese între State aflate la diferite
nivele de dezvoltare economicã, aºa încât
Statele cu economii puternice îºi vor lua
partea leului în schimburile economice cu
Statele subdezvoltate. În esenþã, critica
majorã la adresa L., venitã dinspre direcþia
realistã, vizeazã obliterarea distincþiei
dintre comportamentul intern ºi cel extern
al Statului. Mai precis, este vorba de aborda-
rea inside/outside a relaþiilor internaþionale.
L. presupune deci cã un Stat cu conduitã
democraticã pe plan intern va afiºa acelaºi
tip de comportament ºi pe plan internaþional.
Istoria a demonstrat cã în anumite circums-
tanþe Statele democratice adoptã o con-
duitã evident realistã. În contradicþie cu
ethosul liberal ce susþine democraþia ºi
drepturile omului, dar în acord cu com-
portamentul actorului raþional, Statul de-
mocrat cautã sã-ºi consolideze o poziþie
sau sã cucereascã o alta nouã, atitudine
mai curând realistã.

L. este afirmat ca filosofie dominantã a
relaþiilor internaþionale în documentele
care pecetluiau terminarea primei Confla-
graþii Mondiale. Woodrow Wilson, pre-
ºedintele Statelor Unite ale Americii la
acea vreme, a militat pentru respectarea
dreptului la autodeterminare al feluritelor
popoare fixate la acel moment în chingile
instituþionale ale imperiilor vremii. Wilson
a propovãduit dorinþa de pace ºi armonie a
popoarelor lumii în raporturile dintre ele ºi
a militat pentru edificarea unei instituþii
care sã garanteze securitatea colectivã: Li-
ga Naþiunilor. Dar organismul, aºa cum a
demonstrat istoria, a avut doar un rol deco-
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rativ. Un motiv ar fi acela cã ideile kantie-
ne ale pãcii eterne au fost aplicate de-a
valma într-un mediu internaþional volatil
din punct de vedere politic ºi economic.
Un altul þine de absenþa sau rolul redus ju-
cat în cadrul organizaþiei de cãtre principa-
lii actori geopolitici ai momentului: Statele
Unite ale Americii ºi Uniunea Sovieticã.

Motivul doctrinar al ocurenþei Ligii
Naþiunilor a fost lichidarea politicii ba-
lanþei de putere, o reþetã realistã de deten-
sionare a sistemului relaþiilor internaþio-
nale ce viza descurajarea apariþiei unei pu-
teri hegemonice în Europa, formulã utili-
zatã cu succes de Marea Britanie pânã în
1871.Atunci când complicatul sistem de ali-
anþe dintre Statele ce descifrau securitatea
în cheie realistã nu reuºea sã inhibe emer-
genþa unui actor hegemonic, se apela la
rãzboi, menit sã recalibreze raporturile,
dar ºi sistemul internaþional în ansamblul
sãu. Liga Naþiunilor a fost tentativa insti-
tuþionalã de respiraþie liberalã de substitu-
ire a politicii balanþei de putere, care afecta,
susþin liberalii, îndeosebi Statele mici. În
esenþã, Liga Naþiunilor a fost o invitaþie la
dezvoltarea legãturilor diplomatice între
Statele lumii ºi la pace. Dar sistemul ba-
lanþei de putere — au contraargumentat
realiºtii — nu viza pacea, ci supravieþuirea
Statelor, semn cã, pentru realism, pacea e
mai degrabã excepþia care confirmã regula
anarhiei sistemului relaþiilor internaþio-
nale. Cu toate acestea, principiul balanþei
de putere era parte integrantã a filosofiei
Ligii Naþiunilor, a cãrei zestre doctrina-
rã este preluatã dupã 1945 de Organiza-
þia Naþiunilor Unite, în sensul cã poten-
þialul Stat agresor urma sã fie sancþionat
de o coaliþie a Statelor membre. E, iatã,

vorba despre o instituþionalizare a sistemu-
lui balanþei de putere. Ideea securitãþii co-
lective, aºa cum a fost ventilatã de Liga
Naþiunilor, apãra însã o distribuþie interna-
þionalã a raporturilor de forþã favorabilã
învingãtorilor din Primul Rãzboi Mondial.
Instituþia a generat astfel efecte perverse,
iar unul dintre acestea a constat în stimu-
larea predilecþiei autarhice pentru suspec-
tul de serviciu al vremii, Germania. Dincolo
de mobilurile evidente, revizioniste ºi ra-
siale, declanºarea celei de a Doua Confla-
graþii Mondiale poate fi cititã ºi cu o grilã
geoeconomicã.

Neoliberalismul reia într-o formã radi-
calã atât teoria ricardianã a avantajului
comparativ, cât ºi viziunea mâinii invizi-
bile a lui Adam Smith, filosoful scoþian
elaborând mai degrabã un ideal tip, ce se
poate verifica în contexte în care nu se ma-
nifestã dezechilibrele structurale majore,
precum inflaþie, ratã mare a ºomajului, ab-
senþa lichiditãþilor etc. Combinaþia celor
douã inputuri teoretice conferã caracter sa-
crosanct pieþei, motiv pentru care anumiþi
autori au caracterizat neoliberalismul drept
filosofia ce a consacrat fundamentalismul
pieþei. În esenþã, neoliberalismul afirmã li-
bertatea neîngrãditã a comerþului. Dar spre
deosebire de liberalismul clasic, formulat
în debutul secolului XX, ce reliefa co-
nexiunea organicã dintre democraþie ºi co-
merþul nereglementat, neoliberalismul, di-
fuzat mai ales în urma Consensului Wa-
shington, a pãrut sã reteze liantul existent
între democraþie ºi piaþa liberã. Ca Leviathan
al postmodernitãþii, piaþa a pãrut sã fie
condiþia sine qua non a democraþiei ºi a
drepturilor omului. ªi nu invers.
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Realismul accentueazã faptul cã singu-
ra regulã a ambientului internaþional este
anarhia. Neexistând o autoritate globalã
capabilã sã asigure ordinea, Statele adoptã
un comportament raþional, obiectivul fiind
acela al supravieþuirii într-un climat ostil.
Supravieþuirea Statului devine astfel mai
importantã decât orice alt þel, ca de exem-
plu creºterea economicã, ce capãtã doar
importanþã secundarã. Cardinalul Richelieu
anunþa în secolul al XVII-lea cã raþiunea
de a fi a Statului — raison d’etat— era mai
urgentã decât orice comandament religios,
într-un moment în care teoriile absolutiste
echivalau Statul cu persoana regelui. Stra-
tegiile realiste au vizat menþinerea echi-
librului de putere. Sistemul de alianþe era
astfel construit încât nici unul dintre ac-
torii statali sã nu dobândeascã o poziþie he-
gemonicã. Pentru cã odatã ce un actor in-
ternaþional cucerea o astfel de poziþie, de-
venea automat sursa ordinii/dezordinii în
politica mondialã.

Cei mai reprezentativi gânditori ai tron-
sonului realist sunt Edward H. Carr ºi Hans
Morgenthau. Dacã Edward Carr demoleazã
viziunea liberalã instituþionalizatã dupã
Prima Conflagraþie Mondialã de Woodrow
Wilson, Hans Morgenthau este gânditorul
care toarnã fundaþia viziunii realiste în
câmpul relaþiilor internaþionale. Cea mai
cunoscutã lucrare a lui Edward H. Carr
apare în anul 1939 ºi se intituleazã Criza
celor douãzeci de ani. Textul, unul proto-
realist, conþine o criticã acerbã a Ligii Na-
þiunilor, bastionul liberal al securitãþii co-
lective interbelice. Lucrarea anunþã me-
fienþa structuralã a R. faþã de instituþiile in-
ternaþionale ºi, totodatã, încrederea totalã
în Statul-naþiune, perceput ca unica institu-
þie suveranã a politicii mondiale. Carr a-
tacã mai ales viziunea normativã a libera-
lismului, cãruia îi imputã propensiunea
utopicã. El observã cã disciplinei relaþiilor
internaþionale îi va fi greu sã se legitimeze
atâta vreme cât stã doar în paradigma libe-
ralã ºi e impulsionatã de viziunea norma-

tivã a acestei linii de gândire. Constatã de
altfel referenþialul teleologic al liberalis-
mului din primele douã decenii de exis-
tenþã ºi conchide cã o direcþie de cercetare
în care dorinþa e prevalentã în raport cu
analiza, iar tipologiile forþeazã observaþiile
nu va putea niciodatã produce rezultate
credibile. Pacea era dezideratul major al
perioadei interbelice, dar dezideratul sin-
gur nu putea garanta pacea. Remediul pro-
pus de Carr este ancorarea analizei în ceea
ce este-le din politica mondialã, adicã în
distribuþia inegalã a puterii într-o zonã al
cãrei element definitoriu este anarhia. Per-
spectiva realistã e una pesimistã, dacã e sã
punem etichete. ªi se mai pot adãuga ºi al-
tele: cinicã, rece etc. Etichetele vãdesc în-
sã propensiunea observatorului de a perce-
pe lumea internaþionalã în termeni morali,
capcanã în care a cãzut ºi Kant. Mai pre-
cis, viziunea sa asupra Pãcii Eterne care
constituie baza liberalismului. Fãrã des-
prinderea de premisele liberalismului, a-
dicã de reflexele morale, disciplina relaþi-
ilor internaþionale va cãdea într-un subiec-
tivism facil. Câtã vreme relaþiile dintre Sta-
te nu vor fi privite ca un spaþiu dominat de
amoralitate, ba chiar de imoralitate, nu va
fi decelatã realitatea durã din spatele pro-
iecþiilor de genul comerþ liber, armonie a
intereselor, securitate colectivã. Cu prizã
la publicul larg doritor de pace ºi prosperi-
tate, standardele valorice ale liberalis-
mului ascund, de fapt, interesul naþional al
Statelor cu economii dezvoltate, aflate în
cãutare de debuºeuri ºi resurse — puncteazã
Carr. Cu alte cuvinte, premisele morale ale
liberalismului escamoteazã dorinþa de do-
minaþie a Statelor mari, erijate în garanþi ai
securitãþii colective. Pentru Carr, libera-
lismul e un soft power avant la lettre di-
fuzat de Statele care doresc sã-ºi legiti-
meze statura masivã din sfera relaþiilor
internaþionale. Filipica iniþiatã de Carr îm-
potriva liberalismului continuã ºi cu alte
argumente a cãror reproducere s-ar dovedi
fastidioasã. De reþinut sunt cel puþin douã



chestiuni. Pe de o parte, faptul cã liberalis-
mul pare sã nu acorde atenþie relaþiilor de
putere ce guverneazã interacþiunea dintre
State, echivalând Statul cu un actor moral,
premisã ce permite dezvoltarea instituþio-
nalismului liberal, iar pe de altã parte rãdã-
cinile conservatoare ale viziunii lui Carr,
care-ºi doreºte o disciplinã a relaþiilor in-
ternaþionale obiectivã, dar fãrã sã-ºi son-
deze propria subiectivitate. De altfel, con-
servatorismul, ca doctrinã politicã ce stã
de regulã în spatele proiecþiilor realiste, e
locul predilect de atac al adversarilor para-
digmatici. Constructivismul, bunãoarã, ar-
gumenteazã cã anarhia din politica mon-
dialã invocatã de R. e de fapt o construcþie
a Statelor, iar nu dat inconturnabil, pe care
Statele sã nu-l poatã ameliora prin schim-
burile diplomatice. Liberalismul rãspunde
cu aceeaºi monedã. Sã ne amintim cã, po-
trivit realiºtilor, securitatea colectivã ºi pa-
cea sunt mai degrabã deziderate utopice
într-o lume anarhicã, deziderate care mas-
cheazã de fapt voinþa de dominaþie a acto-
rilor statali cu anvergurã largã. Dar R. nu
face acelaºi lucru — susþine liberalismul —
din moment ce militeazã pentru menþine-
rea statu-quoului? Ce State beneficiazã de
pe urma conservãrii unei „ordini anarhice“?
Pentru R., premisele kantiene ale pãcii
eterne, posibilã între Statele republicane,
sunt utopice, fiind respinsã totodatã per-
spectiva liberalã inside/outside. R. consi-
derã eronatã echivalarea ordinii domestice
a unui Stat cu ordinea internaþionalã, indi-
ferent cât de puternic este acest reflex de
facturã liberalã. Dupã realiºti, mediul in-
ternaþional va fi spaþiul unui conflict per-
manent, motiv pentru care reformele radi-
cale cu posibile consecinþe instituþionale
benefice pentru un Stat nu se pot aplica în
politica mondialã.

Hans Morgenthau este cel mai impor-
tant teoretician al R. El considerã cã rela-
þiile internaþionale au ca fundament legi
obiective care se preteazã unei abordãri
ºtiinþifice. ªase sunt principiile care funda-
menteazã atât paradigma realistã, cât ºi

disciplina relaþiilor internaþionale, în vi-
ziunea lui Hans Morgenthau.

„Politica este guvernatã de legi obiec-
tive care îºi au rãdãcina în natura umanã“
(Burchill, 2001:79). Morgenthau preia aici
ideea de naturã umanã utilizatã de Thomas
Hobbes, care considera cã esenþa insului
este voinþa de putere. E viziunea care a stat
la baza filosofiei politice moderne, a lui
homo oeconomicus, preluatã mot a mot de
Nietzsche, ºi care se aflã la antipodul vi-
ziunii aristotelice, precum ºi a celei creº-
tine în privinþa naturii insului, care este bi-
nele. Un excurs în filosofia politicã mo-
dernã ar fi oþios. Amintesc doar starea de
naturã din Leviathanul lui Hobbes, în care
insul-fiarã ucidea ca sã-ºi asigure supra-
vieþuirea. Axioma hobbesianã este pre-
luatã integral de paradigma realistã, care
considerã cã sfera relaþiilor internaþionale
este aidoma stãrii de naturã, cã mediul
politicii internaþionale este unul anarhic, în
care Statele fac orice ca sã supravieþuiascã.
Locul în care se separã realiºtii de Hobbes
e momentul invocãrii Leviathanului. Rea-
liºtii nu cred cã este posibil un Leviathan
în politica mondialã care sã punã capãt
anarhiei. Prin urmare, R. nu proiecteazã
integral o viziune filosoficã în câmpul re-
laþiilor internaþionale, aºa cum face libera-
lismul cu viziunea kantianã asupra pãcii
eterne. Dupã Morgenthau, o viziune raþio-
nalã asupra a ceea ce este în relaþiile inter-
naþionale (starea de naturã ori anarhia)
permite, pe de o parte, separarea adevã-
rului de fapte, iar pe de alta, distingerea
faptelor de opinii.

„Cheia pentru înþelegerea politicii in-
ternaþionale este conceptul de interes de-
finit în termeni de putere“ (Ibidem). Cu a-
ceastã aserþiune, Morgenthau vrea sã arate
cã Statele nu au comportamente ghidate de
principii morale, ci comportamente ce pot
fi descifrate pornind de la principalul inte-
res al statului, care este supravieþuirea într-
un mediu ostil.

„Formele ºi natura puterii Statului se
vor modifica în timp, spaþiu ºi context, dar
interesul rãmâne constant“ (Ibidem).
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„Principiile morale universale nu gu-
verneazã comportamentul Statelor, deºi
conduita Statelor va avea cu siguranþã im-
plicaþii etice ºi morale“ (Ibidem). Probabil
cã aici rezidã ºi marea diferenþã dintre rea-
lism ºi liberalism, cea din urmã perspec-
tivã transferând ideea relaþiilor contractuale
dintre cetãþenii morali la nivel internaþio-
nal. Cu alte cuvinte, liberalismul pleacã de
la premisa cã Statele, ca agenþi morali, vor
avea o conduitã cetãþeneascã în politica
mondialã, sub supravegherea/constrân-
gerea instituþiilor internaþionale. R. soco-
teºte cã mediul internaþional este unul
amoral.

„Din punct de vedere intelectual, sfera
politicã este autonomã de orice altã sferã
umanã de interes, fie ea legalã, moralã,
economicã“ (Burchill, 2001: 80). Realiºtii
susþin, cu alte cuvinte, cã viaþa politicã, ca
viaþã care stârneºte pasiuni ºi conflicte,
este, la nivel intelectual cel puþin, separatã
de raþiunile morale, legale sau economice,
de naturã a o îmblânzi.

Promotorul neorealismului este mai
ales Kenneth Waltz, secondat de Stephen
Krasner ºi Robert Gilpin, ambii proveniþi
din arealul economiei politice internaþio-
nale. Neorealismul oferã de fapt o replicã
teoriei interdependenþei prin reafirmarea

importanþei factorilor sistemici ºi a centri-
lor de putere. Dupã Waltz, sistemul relaþi-
ilor internaþionale este precis structurat du-
pã cel puþin trei repere: principiul ordona-
tor al sistemului, trãsãturile actorilor din
sistem ºi capacitatea actorilor din sistem
de a-ºi difuza influenþa. Puternic determi-
nistã, viziunea lui Waltz porneºte de la
principiul ordonator al sistemului care
continuã sã fie anarhia. „Socializarea po-
liticã“ a Statelor în raport cu principiul or-
donator se produce rapid ºi dã naºtere la
conduite corespunzãtoare, astfel încât in-
teracþiunea de tipul power politics devine
preeminentã, o caracteristicã atât a Statelor
mici, cât ºi a Statelor mari. Neorealiºtii
menþin deci ideea centralã a R., respectiv o
sferã a relaþiilor internaþionale anarhicã.
Noutatea consistã în concesia fãcutã in-
stituþiilor internaþionale, dar numai dacã
ordinea diseminatã de aceastã alcãtuire in-
stituþionalã este utilã Statului. Prin urmare,
atâta vreme cât instituþiile internaþionale
estompeazã anarhia sistemului, aspect be-
nefic pentru securitatea Statului, atunci Sta-
tul poate deveni parte a unei organizaþii in-
ternaþionale, cãreia îi împrumutã atribute
ale suveranitãþii pe care însã le poate retrage
oricând, aceasta fiind baza viziunii inter-
guvernamentale.

Dupã ultimul Rãzboi Mondial, mediul
internaþional a fost într-o continuã regle-
mentare. Relaþiile dintre State, blocuri de
State, ulterior ºi dintre actori nestatali ºi
State au fost într-un continuu proces de in-

stituþionalizare, organizare, formalizare. O
simplã urmãrire a istoriei Comunitãþii Eu-
ropene ne aratã desfãºurarea unui aseme-
nea proces. Pentru unii autori, aceastã creº-
tere „demograficã“ a spaþiului organizaþi-



onal, juridic etc. internaþional reprezintã
evoluþia fundamentalã a sistemului de la al
doilea Rãzboi Mondial pânã la finele Rãz-
boiului Rece ºi mai ales dupã acesta din ur-
mã. Reglementãrile au supravieþuit siste-
mului bipolar, deci trebuie sã aibã o serie
de calitãþi.

Desprins din instituþionalismul libe-
ral, acest curent s-a manifestat ca o varian-
tã empiristã a acestuia. Gradul de organi-
zare internaþionalã creºte — conflicte ma-
jore, ample, în sistem nu sunt. Instituþiile
internaþionale ating, în plus, nu doar sfera
statalã ci, odatã ieºite din climatul Rãz-
boiului Rece, îºi fac simþitã prezenþa în eco-
nomie, culturã, zona ONG-urilor, ba chiar
a criminalitãþii ºi terorismului. A rezistat ºi
trecerii de la un sistem definit pe mecanis-
mele puterii la unul centrat pe securitate,
schimbarea conceptualã din practica relaþi-
ilor internaþionale fiind însoþitã de apariþia
a numeroase organizaþii ce au în denumire
termenul de „securitate“. Alte organizaþii
ºi-au redefinit funcþiile dupã 1990 tocmai
pentru a se adapta mediului, devenit acum,
„de securitate“. Cazul NATO este exem-
plar: organizaþia nu numai cã nu a dispã-
rut, ci s-a mãrit dupã anul 1990. Este ade-
vãrat, unii analiºti susþin cã NATO e în de-
clin odatã cu ridicarea politicii proprii de
securitate a UE, lucru vizibil mai ales la
refuzul partenerilor vechi din Europa ai
SUA de a interveni în numele alianþei în
Irak sau Afganistan dupã 2001. Dar parte-
nerii respectivi nu au fost prezenþi nici de-
a lungul Rãzboiului Rece, în Coreea, Viet-
nam, Panama, Libia, NATO fiind, în mod
paradoxal, una dintre cele mai democra-
tice organizaþii internaþionale sub raportul
construcþiei mecanismelor de decizie.

Odatã depãºitã perioada realismului
clasic ºi cu contribuþii serioase din pa-
radigma liberalã, schimbarea sistemicã
provocatã de reþelele instituþionale interna-
þionale începe sã fie studiatã de ceea ce nu-
mim teoria organizãrii internaþionale.

Acest grup de teorii conþine ºi contri-
buþia „germanã“ (mai precis germano-a-
mericanã) postbelicã la studiul dar ºi la de-

signul securitãþii colective europene —
prin Karl Deutsch ºi Ernst Haas. Spaþiul
intelectual german, spaþiu al geopoliticii ºi
al realpolitik-ului îºi gãseºte o ºansã teore-
ticã ºi practicã prin instituþionalism ºi teo-
ria organizãrii internaþionale aplicate ºi
concomitent studiate pe cazul Comunitãþii
Europene, în special pe aspectele non-mi-
litare. Deutsch, de altfel, este cotat ca pã-
rintele termenului comunitate de securitate,
folosit îndeosebi pentru a descrie cadrul
relaþiilor dintre State în anumite arii ºi regi-
uni (Griffiths).

Pe de altã parte, John Ruggie spune,
încã din timpul Rãzboiului Rece cã, drept
rezultat al organizãrii ºi reglementãrii in-
ternaþionale, chiar dacã nu avem un gu-
vern internaþional (de altfel, într-o tradiþie
evident liberalã, nici nu e neapãrat de dorit
un guvern internaþional, regimurile inter-
naþionale permiþând o mai bunã afirmare a
democraþiei ºi relativismului cultural în
spaþiul internaþional), avem un fel de gu-
vernare internaþionalã. Imaginea sistemu-
lui internaþional ca una a bipolarismului
SUA-URSS e, prin urmare, simplistã ºi nu
ne ajutã sã înþelegem prea multe în legã-
turã cu sistemul. Ruggie vede de altfel un
sistem internaþional în evoluþie, centrul
analizelor sale fiind schimbarea de la ni-
velul acestuia. Ruggie este de fapt un ex-
ponent al vârstei de aur a teoriei organi-
zãrii internaþionale (anii ’70-’80), când rea-
lismul ºi neorealismul argumentau cã þesã-
tura de organizare internaþionalã a siste-
mului este nesemnificativã ca impact geo-
politic, iar instituþionaliºtii, fie ei liberali
sau realiºti mai moderaþi, explicau cã lu-
mea internaþionalã suferã schimbãri siste-
mice sub presiunea transnaþionalismului
(instituþional sau economic), schimbãri pe
care realismul nu numai cã nu le poate ex-
plica, dar nu le poate nici mãcar surprinde.
John Ruggie adoptã ºi un principiu care
ulterior va fi o constantã a studiilor privi-
toare la globalizare: gestionarea actualelor
schimbãri din sistem este dependentã de
capacitatea actorilor internaþionali de a se
desprinde de teritorialitate (Ruggie).
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O temã predilectã a teoriei organizãrii
internaþionale a fost semnificaþia sistemicã
a transnaþionalismului în perioada Rãzboiu-
lui Rece. Anii ’70 mai aduseserã un feno-
men specific relaþiilor internaþionale: zone
care pânã atunci fuseserã considerate mai
degrabã de low-politics (economia, relaþi-
ile sociale, relaþiile dintre actorii non-sta-
tali) prindeau loc în primele rânduri în po-
litica externã de nivel înalt. Aceasta cu atât
mai mult cu cât experienþa din Vietnam ºi
posibilitatea destinderii arãtaserã cã politi-
ca de putere nu este neapãrat cea mai bunã
soluþie între superputeri. Ideea este reflec-
tatã de un volum editat de Robert Keohane

ºi Joseph Nye jr. în 1972 —Transnational
Relations and World Politics, care cãuta sã
impunã „relaþiile transnaþionale“ (deci din-
tre actorii non-statali) ca obiect de studiu
în teoria relaþiilor internaþionale. Volumul
fusese precedat în 1971 de o serie de douã
articole cu acelaºi nume publicate în revis-
ta International Organization.

De altfel, domeniul teoriei organizãrii
internaþionale a fost marcat în anii ’70-’80
marcat în teoria americanã a relaþiilor in-
ternaþionale, de o aprinsã dezbatere între
latura sa realistã (Stephen Krasner) ºi cea
liberalã (John Ruggie ºi Robert Keohane).

Unele manuale de relaþii internaþionale
nu iau în considerare acest curent. La fel
cum altele nu fac diferenþa între teoriile or-
ganizãrii ºi instituþionalismul liberal. To-
tuºi, în cadrul curentelor zise raþionaliste,
ultimele douã au un profil independent
faþã de clasicele realism ºi liberalism (cu
dezvoltãrile lor ulterioare), mai ales în
contextul discuþiei despre securitate în re-
laþiile internaþionale actuale. ªi, cu atât
mai mult cu cât ne intereseazã sociologia
securitãþii, devine semnificativã ºi distinc-
þia dintre organizarea internaþionalã ºi teo-
ria societãþii internaþionale. Ambele sunt
semnificative pentru „sociologizarea“ re-
laþiilor internaþionale. Unele dintre teoriile

societãþii internaþionale se aflã în vecinã-
tatea teoriilor critice: aici se încadreazã
exemplul, deja clasicizat, al teoriei siste-
mului mondial modern a lui Immanuel
Wallerstein (sociolog ºi fost preºedinte al
Asociaþiei Internaþionale de Sociologie).

În cazul ºcolii despre care vorbim, au-
torii se concentreazã pe aspectele infor-
male ale organizãrii internaþionale, pe con-
ceptul de instituþie în sens sociologic (aºa
cum sociologii îl definesc de la Durkheim
încoace, ca învecinat „faptului social“).
Conteazã patternul comportamental mai
mult decât organizaþia, conteazã faptul so-
cial din spatele iniþialelor mai mult decât
aspectele formale.
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De departe, supravieþuirea conceptului
de teorie a societãþii internaþionale se leagã
de succesul unui alt termen, cel de so-
cietate anarhicã, al lui Hedley Bull. H.
Bull vede în multe dintre conceptele pe ca-
re le utilizeazã atât realiºtii cât ºi liberalii
instituþii ale unei societãþi a Statelor: rãz-
boiul, pacea, puterile, alianþele, balanþa de
putere, diplomaþia, dreptul internaþional,
alianþele, securitatea colectivã, coopera-
rea, schimbul etc. Societatea internaþionalã
este bazatã pe un normativ euro-atlantic
care se extinde treptat pe mãsurã ce siste-
mul include mai mulþi actori legitimi.
Conflictul valoric ºi normativ prezintã o
probabilitate foarte mare în cadrul acestei
societãþi a Statelor. Cheia înþelegerii sis-
temului ºi a intervenþiei la nivelul acestuia
o constituie tocmai o grilã de lecturã adec-
vatã acestei structuri sociale a sistemului.

În 29 ianuarie 1976, la London School
of Economics, Hedley Bull þine o prele-
gere în memoria pãrintelui „ºcolii en-
gleze“, Martin Wight, decedat în 1972.
Prelegerea a fot publicatã în acelaºi an de
British Journal of International Studies
(vol. 2, no. 2, July 1976) ºi a devenit o veri-
tabilã cheie pentru înþelegerea lui Wight ºi
a premiselor teoriei societãþii internaþio-
nale în contextul în care autorul a fost sã-
rac în publicaþii, tocmai pentru cã era un
„perfecþionist“, dupã cum îl descrie ºi Bull
în debutul articolului. Deºi un personaj in-
fluent la vremea sa, lipsa de interes a lui
Wight pentru publicitate ar fi îngropat ºi
ideile acestuia ºi, poate, ºi „ºcoala en-
glezã“, dacã Hedley Bull nu ar fi atras
atenþia în mod repetat asupra „înainta-
ºului“ al cãrui colaborator a fost ºi dacã nu
s-ar fi implicat inclusiv în publicarea pos-
tumã a unor lucrãri ale lui.

Un adevãrat balon de oxigen, primit de
teoria societãþii internaþionale într-o pe-
rioadã în care scena relaþiilor internaþio-
nale se aglomerase ºi se diversificase sufi-
cient cât sã facã unele idei invizibile, a ve-
nit din partea succesului remarcabil al cãr-
þii lui Bull din 1977, Societatea anarhicã.

Într-o perioadã în care politica de pu-
tere a realismului era contestatã de alterna-
tiva organizãrii internaþionale, Hedley
Bull reuºea sã identifice un substrat realist
al ordinii internaþionale aplicând o micã
stratagemã sociologicã („manevrã“ care va
deveni tipicã pentru „ºcoala englezã“ în
urmãtorii ani), argumentând cã ordinea, în
permanentã schimbare, cum nu rezidã în
relaþiile oficiale dintre State, nu rezidã ex-
clusiv nici în tratate ºi organizaþii interna-
þionale, oricât de promiþãtoare pãrea per-
spectiva în epocã. Practic, Societatea a-
narhicã va identifica aspectul informal al
ordinii internaþionale — „legile necrise“
ale acesteia. Va pãstra însã — ºi nu ºtim
dacã este o calitate sau o lipsã de viziune
— argumentaþia pe teren raþional ºi va rata
cu bunã ºtiinþã întâlnirea cu contructivismul,
pe care teoria relaþiilor internaþionale o va
avea peste câþiva ani.

Ca în orice societate, Statele evolueazã
într-un sistem internaþional populat de in-
stituþii (definite în manierã sociologicã,
deci ca patternuri comportamentale, ca
moduri de a face). Unele sunt formale —
organizaþiile internaþionale, alianþele —
altele sunt informale ºi provocarea specia-
listului în relaþii internaþionale nu este de a
contesta existenþa ordinii, ci de a identifica
acele instituþii mai puþin vizibile — prac-
tici, obiceiuri, roluri de putere, roluri tradi-
þionale — care fac interacþiunea dintre Sta-
te posibilã aºa cum este ea în diferite faze
ale sistemului.

Bull analizeazã mai multe astfel de in-
stituþii ºi influenþa lor asupra ordinii inter-
naþionale. Unele critici de datã mai recentã
considerã cã Societatea anarhicã a rãmas,
dupã revoluþia constructivistã din relaþii
internaþionale, o carte ºcolarã, un exerciþiu
de seminar, respectabil dar insuficient,
cam în felul Regulilor metodei sociologice
pentru tinerii sociologi. Oricum, poziþia
cãrþii în înþelegerea modalitãþii în care ana-
liza de relaþii internaþionale trebuie sã se
adecveze unui sistem internaþional din ce
în ce mai complicat este indiscutabilã.
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Dincolo de evenimentul punctual al
Societãþii anarhice, o asemenea abordare a
sistemului internaþional ca societate inter-
naþionalã e foarte actualã. Chiar dacã lu-
crarea lui Bull a fost criticatã ca fiind prea
analiticã ºi prea didacticã, mecanismul so-

cietãþii Statelor este cu atât mai plauzibil
în „era“ globalizãrii, când multe dintre co-
nexiunile internaþionale scapã reglementã-
rilor de orice tip. Societatea este în con-
strucþie ºi multe dintre norme sunt încã în
faza de definire interacþionalã.

Rostit pentru prima datã într-un discurs
public, în anul 1986, de cãtre Mihail Gor-
baciov, Glasnost desemna ridicarea parþialã
a cenzurii asupra presei ºi libera denunþare
a diverselor abuzuri. Potrivit celui care a
consacrat termenul, dezvoltarea politicii
de G. era absolut necesarã pentru înfãptu-
irea perestroikãi („restructurare“). G. nu pre-
supunea doar renunþarea la cenzurã ºi la
obiceiurile care impuneau servilism, ci ºi o
reformã a întregului sistem politic, inclusiv
desfiinþarea monopolului puterii Partidului
Comunist ºi a controlului sãu asupra insti-
tuþiilor Statului ºi asupra mecanismului eco-
nomic. Liderul sovietic a folosit G. nu doar
ca pe un scop în sine, ci drept o unealtã a
politicii sale generale de modernizare a
URSS ºi de apropiere de Occident.

G., ca mulþi alþi termeni ai limbilor na-
þionale, este dificil de tradus. În forma ad-
jectivalã glasnîi sud înseamnã, „judecatã
publicã“, iar glasnîi era un membru al Du-
mei orãºeneºti. În formã substantivalã, cu-
vântul sugereazã nu doar deschidere, ci ºi
activitate. G. este frecvent tradus prin
„transparenþã“. În realitate, traducerea sa
ar corespunde mai curând expresiei „a da
publicitãþii“, desemnând liberul acces al
cetãþenilor la informaþie asupra acþiunilor
Statului sovietic. Aceasta înseamnã cã de-
ciziile ºi întreprinderile guvernului nu mai

pot rãmâne secrete, ci trebuie sã fie fãcute
publice. În accepþia politicã actualã, cu-
vântul G. s-a ivit prin secolul al XlX-lea pe
buzele opozanþilor puterii þariste. ªi-a do-
bândit, însã, întreaga sa deschidere seman-
ticã în anii ’60-’80, mai ales dupã Confe-
rinþa de la Helsinki din anul 1975. În era
gorbaciovistã, G. (adicã dreptul la infor-
mare) a constituit capul de afiº al reven-
dicãrilor militanþilor pentru libertate din
Uniunea Sovieticã.

Potrivit discursului liderului sovietic,
G. urma sã contribuie la «purificarea» so-
cietãþii sovietice, la denunþarea abuzurilor,
la crearea unor noi obiceiuri, la creºterea
responsabilitãþii fiecãruia, la restabilirea
unui dialog salutar.

Odatã cu politica de G. ia avânt o anu-
mitã libertate de expresie ºi de criticã. În
scurtã vreme, criticile nu se mai îndreaptã
doar asupra stalinismului în sine ºi a ero-
rilor sale, dar ºi asupra originilor. Treptat, se
contestã chiar esenþa marxism-leninis-
mului ºi, în fine, ajunge sã fie contestat
Lenin însuºi.

Popularitatea conceptului s-a rãspândit
cu rapiditate pe scena politicã internã, cu
mult mai mult decât se crezuse sau se do-
rise iniþial, ajungându-se la primele alegeri
libere, la parlamentarism ºi, în final, la in-
terzicerea Partidului Comunist.
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G. a avut partizanii sãi, dar ºi opozanþi,
inclusiv în sfera creaþiei intelectuale.Astfel,
V. Karpov, prim-secretarul Uniunii Scri-
itorilor din URSS, nu ezita sã denunþe a-
ceastã situaþie în cadrul celei de-a XIX-a
Conferinþe a Partidului Comunist: „Unii
înþeleg G. ca pe epoca lui totul este permis
(...) Organele de presã sunt împãrþite în ta-
bere adverse ºi duc un adevãrat rãzboi
civil. Nu se poate sã închidem ochii asupra
tuturor acestor lucruri (...) Datoritã func-
þiilor pe care le îndeplinesc, am purtat ne-
numãrate discuþii cu reprezentanþii a ceea
ce se numesc, prin tradiþie, forþele «de
dreapta» ºi «de stânga» (...) Mi-am dat
seama cã nu este vorba doar de simpatii ºi
antipatii omeneºti, de divergenþe de opinii

ºi de gusturi literare. Acestea existã dintot-
deauna. În plus, acum existã ºi lupta pentru
putere, pentru posesiunea asupra organelor
de presã ºi a funcþiilor de conducere, obiceiu-
rile carieriste, goana dupã popularitate, in-
vidia ºi multe alte sentimente, pânã la ma-
nifestãrile naþionaliste. Dacã nu le vom com-
bate, rãul va merge pânã într-acolo încât
va provoca grave eºecuri, înainte de toate
în domeniul ideologic ºi educativ“ (Prav-
da, 30 iunie 1988).

În acelaºi timp, opozanþii G. considerã
cã, contrar discursului, transparenþa a rã-
mas parþialã ºi strict controlatã, referindu-
se la încercarea autoritãþilor de a ascunde
„catastrofa“ de la Cernobîl.

Perestroika este un cuvânt rusesc care
se traduce prin „restructurare“ ºi reprezintã
politica oficialã adoptatã de Partidul Co-
munist al Uniunii Sovietice, începând cu
anul 1986. În cadrul celui de-al XXVII-lea
Congres al Partidului Comunist, primul
congres gorbaciovist, liderul sovietic Mi-
hail Gorbaciov a lansat, în mod oficial,
conceptul de P., alãturi de glasnost („des-
chidere“). Acestea promiteau o reformã în
profunzime a mijloacelor de expresie ºi a
sistemelor economic ºi politic.

P. are ºi alte conotaþii, în afara celor li-
terale de „reconstrucþie“. Termenul poate
însemna nu doar reconstruire, ci ºi reorien-
tare ideologicã, fiind legat în acest mod de
glasnost ºi contribuind la formarea unei
perechi de cuvinte aproape inseparabile.

Dintre toate conceptele introduse în
discursul oficial sovietic, P. este, fãrã în-
doialã, acela a cãrui popularitate, amploare
ºi dimensiune l-au ridicat la primul rang.
P., demaratã de Mihail Gorbaciov odatã cu
venirea sa la putere, reprezenta în opinia
liderului sovietic „politica al cãrei scop
este de a activa progresul social ºi econo-
mic al þãrii ºi de a reînnoi toate sferele
vieþii“.

Termenul ca atare nu era nou în limba-
jul politic sovietic, însã politica respectivã
este asociatã în rândul opiniei publice cu
numele lui Mihail Gorbaciov. Premisele P.
dateazã însã de dinainte de Gorbaciov:
proiectul perestroikist avant la lettre pro-
pus de Lavrenti Beria, imediat dupã moar-
tea lui Stalin (martie 1953); „autoreforma“
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propusã de Nikolai Rîjkov (iunie 1983), în
calitate de ºef al secþiei economice a parti-
dului ºi vicepreºedinte al Gosplanului; „li-
bertatea artisticã“ evocatã de liderul de
partid Konstantin Cernenko în discursul
prilejuit de cea de a 50-a aniversare a pri-
mului Congres al Uniunii Scriitorilor (1984).

Pentru mulþi comentatori, P. a fost o
tentativã de revigorare a sistemului sovie-
tic, prin stimularea iniþiativei micilor parti-
culari, fãrã a implica contestarea puterii
Partidului Comunist însuºi. Potrivit altor
interpretãri însã, P. a fost o încercare a
unor secþiuni din conducere de a-ºi îm-
bunãtãþi poziþia faþã de rivalii din elitã ºi
secþiunile din birocraþia recalcitrantã, prin
jucarea cãrþii democraþiei. În fine, în opi-
nia altor analiºti, P. era o miºcare esenþial-
mente democraticã, incluzându-i ºi pe unii
din conducere, miºcare care s-a opus au-
toritarismului ºi ineficienþei vechiului re-
gim. P. este „un concept ambiguu dat fiind

ca el anunþa schimbarea fãrã sã specifice
ritmul schimbãrii sau sã defineascã noul
sistem cu care avea sã fie schimbat cel ve-
chi“ (Peter Calvocoressi). Existã însã voci
care considerã cã P. nu a fost niciodatã im-
plementatã ºi, prin urmare, a eºuat.

Oricum ar fi, P. a avut drept rezultat
atât democratizarea, cât ºi articularea unor
cerinþe care mergeau mult dincolo de ca-
pacitatea Partidului Comunist de a le con-
trola. Se dorea într-o primã fazã doar re-
formarea vechiului sistem, nu construirea
altuia nou. Pe mãsurã ce acest obiectiv de-
venea tot mai puþin realizabil, s-a produs o
schimbare ale cãrei efecte nu au mai putut
fi controlate. Aceastã schimbare a permis
sfârºitul Rãzboiului Rece ºi, într-un final,
a dus la destrãmarea Uniunii Sovietice.

Alãturi de Revoluþia din Octombrie din
1917, P. reprezintã una dintre cele mai pro-
funde transformãri ale Rusiei secolului XX.

Termen care se referã la una dintre cele
mai grave catastrofe din istoria modernã a
ucrainenilor, soldatã cu câteva milioane de
morþi. H. provine de la cuvintele ucrai-
nene golod – foamete ºi mor — nãpastã.
Originea sa ar putea fi identificatã ºi în ex-
presia moriti golodom, care se traduce prin
„a provoca moartea prin înfometare“. H.
se referã în mod special la foametea
ucraineanã (1932-1933) impusã brutal de
regimul lui Stalin.

Înfometarea forþatã a populaþiei ucrai-
nene (îndeosebi în zonele rurale) a fost re-
zultatul introducerii politicii de colectivi-

zare, prin apariþia fermelor colective ºi de
Stat. H. nu este recunoscut oficial nici în
ziua de azi. Totuºi, 24 de State au recunos-
cut cã foametea din 1932-1933 a fost un act
de genocid. Printre acestea se aflã Ucraina,
SUA, Canada, Þãrile Baltice, Argentina,
Australia, Azerbaidjan, Belgia, Georgia,
Ungaria, Italia, Moldova, Polonia. De cea-
laltã parte, Federaþia Rusã neagã cã H. ar fi
fost un genocid etnic. Totodatã, un numãr
de 63 de þãri au susþinut la ONU introduce-
rea termenului H. în dicþionarul politic in-
ternaþional.



Dupã cãderea Imperiului Þarist ºi pre-
luarea puterii de cãtre bolºevici, ucrainenii
s-au bucurat de un deceniu de renaºtere a
culturii naþionale, care a dus la creºterea
conºtiinþei naþionale ºi la dezvoltarea ra-
pidã a unei elite culturale ºi sociale proprii.
În aceste condiþii, Stalin a început sã îºi
arate îngrijorarea faþã de miºcarea naþiona-
listã ucraineanã, iar anul 1928 semnaleazã
sfârºitul decadei de autonomie a Ucrainei.
Are loc distrugerea elitelor, în jur de 80%
dintre intelectuali fiind uciºi. Apoi, în anii
1930 ºi 1931, în cadrul politicii de colecti-
vizare a lui Stalin, peste un milion de ucrai-
neni au fost strãmutaþi iar sute de mii au
fost deportaþi în Siberia în încercarea de a
împiedica coagularea unei rezistenþe îm-
potriva colectivizãrii. În Ucraina a fost tri-
misã o comisie specialã prezidatã de Via-
ceslav Molotov pentru strângerea întregii
cote de cereale hotãrâtã de planul centrali-
zat. Pe 7 august 1932, guvernul sovietic a
emis un decret prin care se impunea pe-
deapsa capitalã în URSS pentru orice faptã
de furt din avutul public. Pe 6 decembrie,
a fost emis un nou decret care impunea o-
prirea aprovizionãrii cu orice bunuri ali-
mentare sau nealimentare a satelor consi-
derate „neproductive“ în campania de co-
lectare a cerealelor. Au fost luate mãsuri
pentru pedepsirea pãstrãrii sau comerciali-
zarea cerealelor. În acest scop au fost create
aºa-numitele brigãzi de ºoc, care efectuau
raiduri de colectare a cerealelor.

Intervenþia Statului sovietic a dus la
prãbuºirea producþiei de cereale în Ucra-
ina. Însã producþia datoratã Statului sovie-
tic a rãmas constantã. Politica agrarã dezas-
truoasã a coincis ºi cu unele calamitãþi na-
turale locale. În numai câteva luni, regiu-
nile rurale ale Ucrainei, unele dintre cele
mai fertile zone agricole din lume, au fost
lovite de o foamete de proporþii.

Foametea din Ucraina a fost vehement
negatã de URSS, care a iniþiat o întreagã
campanie de dezinformare în Vest, folosin-
du-se chiar de jurnaliºti occidentali proe-
minenþi. Cel mai bun exemplu este cel al
britanicului Walter Duranty, de la The New

York Times, câºtigãtor al premiului Pulitzer
în anul 1932. De aceiaºi parte a baricadei
se situeazã ºi contemporanul Douglas Tottle,
care considerã H. o fabricaþie a Germaniei
naziste.

Estimãrile cu privire la decesele dato-
rate foametei în Ucraina variazã de la câ-
teva milioane la mai mult de 10 milioane.
O estimare recentã, care se bazeazã pe da-
tele demografice din arhivele sovietice re-
cent desecretizate, dã o cifrã a pierderilor
de 3,2 milioane.

Prin Decretul Preºedintelui Ucrainei
nr. 1087/2005 „privind acþiunile suplimen-
tare privind eternizarea memoriei victime-
lor represaliilor ºi foametei din Ucraina“,
Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei a înfiin-
þat Institutul Ucrainean al Memoriei Naþio-
nale. La data de 28 noiembrie 2006, Rada
Supremã (Parlamentul Ucrainei) a adoptat
o Rezoluþie care afirmã cã H. a fost un act
de genocid împotriva poporului ucrainean.
În opinia guvernului rus, acuzaþiile de ge-
nocid la adresa sa sunt o „falsificare unila-
teralã a istoriei“.

La 1 noiembrie 2007, Conferinþa Ge-
neralã a UNESCO a aprobat, în unanimi-
tate, Rezoluþia „Cinstirea memoriei victi-
melor Holodomorului anilor 1932-1933
din Ucraina“, iniþiatã de Ucraina. În docu-
ment se menþioneazã faptul cã H., pro-
vocat de acþiunile ºi politica crudã a regi-
mului stalinist totalitar, trebuie sã devinã
un avertisment pentru generaþiile actuale ºi
viitoare în ceea ce priveºte respectarea va-
lorilor democratice din Ucraina. La 24 no-
iembrie 2007, în Ucraina ºi în afara gra-
niþelor ei, s-a organizat o acþiune de cin-
stire a memoriei victimelor H.: „Sã aprin-
dem o luminare!“.

Prin Rezoluþia Parlamentului European
din 23 octombrie 2008, referitoare la co-
memorarea foametei, Parlamentul Euro-
pean recunoaºte H. drept o crimã îngrozi-
toare împotriva poporului ucrainean ºi îm-
potriva umanitãþii ºi condamnã ferm aces-
te acte îndreptate împotriva populaþiei ru-
rale ucrainene ºi soldate cu anihilãri în ma-
sã ºi încãlcãri ale drepturilor ºi libertãþilor
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omului. Comisia Congresului Statelor Uni-
te ale Americii, în frunte cu James Mace,
înfiinþatã datoritã eforturilor diasporei
ucrainene, a numit foametea din anii 1932-
1933 „act de genocid împotriva poporului
ucrainean“. În conformitate cu raportul
Comisiei Guvernului SUA pentru foame-
tea ucraineanã, rechiziþionarea de cãtre au-
toritãþile sovietice a recoltei din 1932 a
fost principala cauzã a foametei din anul
urmãtor.

Un important pas spre recunoaºterea
oficialã a H. a fost rãspândirea, în calitate
de document oficial al ONU a Declaraþiei
comune a delegaþiilor Statelor membre ale
ONU privind cea de-a 70-a comemorare a
foametei din anii 1932-1933, în care, pen-
ru prima data în istoria sa, ONU a apreciat
foametea ca o tragedie naþionalã a popo-
rului ucrainean, ºi-a exprimat com-pasiu-
nea faþã de victime ºi a invitat toate Statele
membre ale ONU, instituþiile specializate
ale ONU, organizaþiile internaþionale ºi re-
gionale, fondurile ºi asociaþiile sã or-
ganizeze comemorãri ale victimelor care
au pierit în aceastã perioadã tragicã a
istoriei.

Marea majoritate a cercetãtorilor sunt
de acord cã foametea a fost cauzatã mai de-
grabã de politica agricolã a guvernului so-
vietic ºi a lui Stalin decât din cauze naturale,
iar H. a fost pus la cale de guvern, cu sco-
pul distrugerii naþiunii ucrainene ca factor
politic ºi entitate socialã. Robert Conquest,
autorul unuia dintre cele mai importante
studii publicate anterior declasificãrii arhi-
velor sovietice, ajungea la concluzia cã foa-

metea din 1932-1933 a fost un fenomen
artificial, o crimã în masã deliberatã, dacã
nu chiar un genocid comis ca parte
a programului de colectivizare a agricul-
turii sovietice a lui Stalin. În opinia sa, De-
cretele lui Stalin privind proprietatea de
stat au trimis la moarte, prin înfometare
sau glonþ, milioane de ucraineni cu scopul
obþinerii supunerii necondiþionate a Ucrai-
nei faþã de Kremlin.

De cealaltã parte, existã voci care afir-
mã cã ºi condiþiile climaterice au contri-
buit la declinul producþiei agricole ºi la de-
clanºarea foametei. În acest sens, anumiþi
istorici considerã cã foametea a fost un re-
zultat neintenþionat al colectivizãrii agri-
culturii, care a fost agravat de un an agri-
col dezastruos. Argumentul lor este acela
cã, de vreme ce H. a afectat numai zonele
rurale ale Ucrainei, nu este plauzibil ca gu-
vernul sã fi încercat sã distrugã poporul
ucrainean.

Dovezile apãrute dupã desfiinþarea Uni-
unii Sovietice însã resping aceste teorii. În
anul 2006, Serviciul de Securitate ucrai-
nean, a declasificat mii de pagini de docu-
mente arhivate care demonstreazã carac-
terul intenþionat al acþiunilor conducerii de
la Moscova prin izolarea Ucrainei ºi ex-
ceptarea ei de la aprovizionarea cu ajutoa-
rele umanitare de urgenþã primite de cele-
lalte State sovietice.

Existã încã divergenþe de opinii cu pri-
vire la H. Singurul lucru de necontestat
este faptul cã la sfârºitul anului 1933 muri-
serã milioane de ucraineni de foame sau
din alte cauze nenaturale asociate.


