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Abstract. Constructivism stands for an interesting new approach in the
sphere of international relations aiming to become an alternative to the
dominant paradigms of the theory of international relations — neorealism
and neoliberalism. The main feature is its analysis of the international
system from a social perspective, one which considerers that all material
factors invoked in order to explain and account for the behavior of the
actors within a system are irrelevant if they`re not complemented by the
social phenomena, triggered by the complex interactions of the various
entities acting on an international level. A central part of the constructivist
theory is played by the premise according to which the structure of
the international system is the result of ideas, thus actors are able to
interact through a diversity of options. This further allows that several
dysfunctions specific to the state of anarchy be corrected or overcome
altogether.

Înainte de a deveni un punct de vedere bine conturat ºi acceptat ca paradigmã,
constructivismul a fost privit, inclusiv de cei care l-au susþinut, ca o încercare de
a explica relaþiile internaþionale de pe poziþii diferite de celelalte abordãri, în
speranþa cã o serie de aspecte specifice domeniului internaþional, cum ar fi dile-
ma securitãþii, vor putea fi înþelese teoretic ºi soluþionate practic. În acest sens,
Nicholas Onuf, unul dintre reprezentanþii importanþi ai constructivismului, sus-
þine cã iniþial constructivismul nu a fost o teorie, ci mai degrabã o abordare a in-
vestigaþiei sociale, o modalitate de studiere a relaþiilor sociale ºi, mai ales, un in-
strument critic împotriva teoriilor empirice ºi normative cu susþinere largã1.

Pentru înþelegerea nuanþelor gândirii constructiviste trebuie întreprinsã o re-
trospectivã a principalelor idei care au inspirat cercetãtorii acestei paradigme,
începând cu Max Weber, Émile Durkheim, Karl Deutsch ºi Ernst Haas ºi con-
tinuând cu generaþia anilor ’80 ºi ’90, din care amintim pe Emmanuel Adler,
Peter Haas, Andrew Linklater, Peter Katzenstein, Alexander Wendt, Friedrich
Kratochwill etc.
————————
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Max Weber, analizând raportul agent-structurã, scoate în evidenþã ideea cã
oamenii sunt fiinþe culturale dotate cu voinþa ºi capacitatea de a-ºi însuºi o ati-
tudine conºtientã faþã de lume, precum ºi de a-i conferi acesteia o semnificaþie2.
Natura, care înseamnã ºi locul unde se desfãºoarã schimburile umane, este inertã
ºi nu capãtã semnificaþie decât atunci când oamenii îi acordã valoare socialã. In-
diferent cã suntem conºtienþi sau nu de acest aspect, faptele sociale dau valoare
ºi semnificaþie schimburilor sociale care au loc în mediul natural. În timp ce me-
diul natural existã pur ºi simplu, dincolo de semnificaþia pe care oamenii i-o atri-
buie, schimburile sociale se materializeazã în valorile culturale, religioase, eco-
nomice, politice, sportive, specifice fiecãrei naþiuni, care capãtã legitimitate ºi
coerenþã pe mãsura dezvoltãrii istorice.

Weber susþinea, ca ºi Durkheim, cã faptele ºi practicile sociale nu pot fi înþe-
lese în mod corespunzãtor prin referirea la acþiunea agenþilor individuali întrucât
structurile ideatice determinate de valori genereazã la nivelul lumii sociale o
varietate de semnificaþii care reprezintã stimulente puternice pentru acþiune. În
acest sens, Weber aprecia cã spiritul miºcãrii protestante, care propovãduia liber-
tatea individului ca fiind nemijlocit legatã de responsabilitatea sa, prin afirmarea
unei legãturi privilegiate, directe, între om ºi divinitate, care ducea în final la
mântuire, a creat contextul social ºi economic pentru buna funcþionare a pieþelor:
„Averea este malignã din punct de vedere etic — preciza Weber — numai în mã-
sura în care reprezintã o tentaþie spre trândãvie ºi bucuriile pãcãtoase ale vieþii,
iar dobândirea ei este rea numai atunci când se face în scopul de a trãi mai târziu
fericit ºi fãrã griji. Dar ca îndeplinire a îndatoririi într-o vocaþie nu este doar per-
misibilã moral, ci chiar impusã cu fermitate“3.

Durkheim, continuând ideile lui Weber, a subliniat existenþa unei conºtiinþe
colective, care stã la baza comportamentului ºi acþiunii indivizilor, membri ai so-
cietãþii. Conºtiinþa comunã se reflectã în înseºi identitãþile acestor membri, în
percepþiile lor unii faþã de alþii, în ultimã instanþã include puterea lor relativã,
precum ºi autoritatea ºi statutul lor social. Toate aceste idei alcãtuiesc o structurã
cel puþin tot atât de realã ºi constrângãtoare ca a condiþiilor materiale.

Ideile ºi practicile sociale sunt reafirmate ca fapte sociale care sunt exprimate
prin mai multe modalitãþi. În primul rând, individul autonom se manifestã prin
limbaj; o altã cale de a construi faptele sociale este mecanismul pieþei, care im-
plicã practici comune de conduitã socialã; în al treilea rând, drepturile fiecãrui
individ presupun accesul acestuia la instituþiile sociale ºi la autoritatea conferitã
de ele indivizilor ºi grupurilor4. Pornind de la ideile lui Weber ºi Durkheim, con-
structiviºtii au elaborat noi instrumente conceptuale pentru valorificarea struc-
turii colective de idei prin care încearcã sã explice modul cum actorii înzestraþi
cu inteligenþã, autoreflectare, reflexivitate sunt produsul faptelor sociale, spre
deosebire de elementele materiale ºi ale mediului natural.
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Contribuþii decisive în afirmarea constructivismului ca paradigmã distinctã în
cadrul teoriei relaþiilor internaþionale ºi a studiilor de securitate are indubitabil
Alexander Wendt, care este recunoscut de majoritatea specialiºtilor ca fiind cel
care în ultimii ani a fundamentat direcþiile de cercetare ºi a stabilit normele ºi
regulile agendei de cercetare ale acestei abordãri. Principala sa lucrare, Social
Theory of International Politics, apãrutã în 1999, este o trimitere evidentã la car-
tea Theory of International Politics a lui Kenneth Waltz, editatã în 1979.

De asemenea, trebuie precizat faptul cã paradigma contructivistã considerã
cunoaºterea ca un construct social. Procesul cunoaºterii înseamnã cã omul, ca
fiinþã umanã informatã, dã o semnificaþie socialã naturii ºi creeazã schimburile
sociale, acþiune ce nu depinde de obiectele materiale din existenþa sa. În altã or-
dine de idei, relaþiile sociale rezultate ca urmare a acþiunii oamenilor înseamnã
cunoaºtere socialã, pe care cercetãtorii o folosesc pentru mediile lor fizice ºi so-
ciale. Aceasta înseamnã cã semnificaþiile colective au o dublã reprezentare, ca
realitate socialã ºi cunoaºtere ºtiinþificã. Altfel spus, cunoaºterea are douã aspecte,
pe de o parte reprezintã o modalitate folositã de oameni în viaþa lor obiºnuitã
pentru realizarea realitãþii sociale, iar pe de altã parte reprezintã demersurile ºti-
inþifice ale mediului academic pentru interpretarea realitãþii sociale5.

Un reper important în viziunea lui Wendt îl reprezintã constatarea cã structura
relaþiilor umane, respectiv relaþiile dintre indivizi, grupuri ºi state, este rezultatul
ideilor pe baza cãrora aceºtia comunicã, ºi nu al forþelor materiale. De aici re-
zultã o idee interesantã care defineºte constructivismul ºi anume cã scopul aces-
tuia este crearea unei identitãþi noi, în sensul cã studiazã interesele actorilor ca
fiind determinate de ideile schimbãtoare referitoare la cine cred actorii cã sunt
aceºtia ºi nu invers, cum se afirmã în cadrul altor ºcoli de gândire. Constructiviºtii
susþin cã raportul dintre structurã ºi agent este extrem de dinamic, deoarece evo-
lueazã într-un proces complex ºi contradictoriu de afirmare, respingere, în care
agenþii îºi revizuiesc ºi redefinesc structurile care le permit sã se manifeste, dar
le ºi limiteazã libertatea de acþiune. Deºi majoritatea celor care contestã con-
structivismul pun accentul pe relevanþa forþelor materiale ºi a condiþiilor externe
în explicarea comportamentului actorilor, sunt ºi cercetãtori care susþin cã ideile
nu sunt total excluse din argumentele utilizate6.

Pentru a înþelege opera lui Wendt trebuie mai întâi precizat cã acesta este un
teoretician al planului profund al domeniului relaþiilor internaþionale ºi mai puþin
al celui vizibil, de la suprafaþã: „Obiectivul acestui tip de teoretizare este acela
de a aprofunda înþelegerea noastrã asupra politicilor mondiale, dar face acest lu-
cru indirect, concentrându-se pe chestiunile ontologice ºi epistemologice ale în-
trebãrilor ºi rãspunsurilor importante sau legitime pentru relaþiile internaþionale
ºi mai puþin asupra structurii ºi dinamicilor sistemului internaþional per se“7.
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Wendt îºi motiveazã demersul ºtiinþific prin aprecierea cã neorealismul ºi
neoliberalismul trateazã diferit, într-un context conceptual închis, o serie de as-
pecte importante ale relaþiilor internaþionale, cum ar fi: implicaþiile anarhiei, co-
operarea internaþionalã, interesul statelor pentru obþinerea unor câºtiguri relative
sau pentru putere absolutã, importanþa intenþiilor ºi capacitãþilor statului, im-
pactul instituþiilor ºi al regimurilor. Prin urmare, acesta presupune o nouã abor-
dare, constructivismul, care reprezintã „o teorie structuralã a sistemului interna-
þional care face urmãtoarele afirmaþii esenþiale: statele sunt principalele unitãþi
de analizã pentru teoria politicã internaþionalã; structurile cheie din sistemul sta-
telor sunt mai curând intersubiective decât materiale; identitãþile ºi interesele de
stat sunt în mare parte construite mai degrabã de aceste structuri sociale decât
date în mod exogen sistemului de naturã umanã sau de politicile interne“8. În
primul sãu articol consacrat ideii constructiviste, publicat în 1987 ºi intitulat The
Agent — Structure Problem in International Relations Theory, Wendt analizeazã
modul cum Immanuel Wallerstein trece de la structurã la agent, susþinând cã sis-
temul mondial capitalist este studiat independent de acþiunile prin care a fost
creat. Wendt apreciazã cã aceastã tezã este o eroare, deoarece Wallerstein nu rea-
lizeazã cã numai acþiunea umanã actualizeazã, reproduce ºi transformã institu-
þiile ºi constrângerile structurale ale vieþii sociale. Apelând la consideraþiile so-
ciologice ale lui Anthony Giddens ºi la filosofia lui Roy Bhaskar, Wendt este de
acord cu principiile teoriei structurãrii, în sensul cã agenþii nu existã independent
de structurã ºi nici structurile independent de agenþi. Practic, Wendt încearcã sã
rãspundã la trei provocãri majore: neorealismul lui Kenneth Waltz, încercarea de
a subsuma proiectului constructivist celelalte paradigme ºi reþinerile colegilor
sãi care îl suspecteazã cã acordã prea multe concesii punctelor de vedere diferite.
De asemenea, trebuie subliniat faptul cã în rândul teoreticienilor constructiviºti
s-au remarcat poziþii diferite, importante fiind abordãrile moderate ºi cele ra-
dicale. Referitor la neorealismul susþinut de Waltz, Wendt apreciazã cã teoria
structuralã privind comportamentul statului este o abordare necesarã ºi intere-
santã dar care pune accentul pe condiþiile materiale ºi pe acþiunea constrân-
gãtoare a structurii asupra agenþilor ºi, ca urmare, întreaga construcþie este orien-
tatã într-o direcþie greºitã. Precizând cã anarhia este lipsitã de forþã cauzalã, Wendt
susþine cã termenul în sine este lipsit de orice semnificaþie în afara înþelesului
uman ºi, în consecinþã, statele nu trebuie sã se considere blocate într-o teorie
imuabilã, ci sã adopte diferite variante prin care sã fie depãºitã dilema securitãþii,
specificã stãrii de anarhie. Remarcând faptul cã Waltz nu a reuºit sã identifice
nicio posibilitate a statelor de a alege într-un sistem anarhic ºi având în vedere
cã acestea au la dispoziþie o multitudine de opþiuni pentru a relaþiona, Wendt
considerã cã poziþia status-quo-ului ar putea asigura stabilitatea ºi supravieþuirea
statelor deoarece în aceastã situaþie, de regulã, statele îºi respectã drepturile ºi
conflictul nu este neapãrat necesar.
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În asemenea condiþii, când statele puternice nu sunt interesate de cucerirea de
noi teritorii, statele slabe au ºansa sã supravieþuiascã9.

De asemenea, Wendt evidenþiazã ideea cã distincþia pe care Waltz o face între
structurã ºi agent (stat) ca variabilã independentã, respectiv dependentã, anuleazã
orice legãturã cauzalã între distribuþia capabilitãþilor ca structurã ºi acumulãrile
materiale înregistrate la nivelul statelor. Spre deosebire de Waltz, care acordã o
atenþie deosebitã caracteristcilor anarhiei, dintre care importante sunt autoajuto-
rarea, egoismul ºi realizarea securitãþii, Wendt aratã cã în gândirea construc-
tivistã relevante sunt identitãþile statelor ºi structura nonmaterialã de idei. Aceas-
tã structurã, susþine Wendt, rezultã din însãºi identitatea statelor ºi este mai pu-
ternicã decât structura constrângãtoare de ordin material a lui Waltz, care nu are
nicio ºansã de a fi transformatã10. Din perspectiva constructivistã interacþiunea
actorilor determinã o mai bunã comunicare, fapt ce conduce la socializarea aces-
tora ºi, implicit, la transformarea identitãþilor ºi a intereselor naþionale etc.

Prevalent în definirea politicii internaþionale este procesul construcþiei socia-
le ºi nu structura materialã. Comparând anarhia cu un vas gol, Wendt subliniazã
faptul cã ceea ce dã un anumit sens anarhiei sunt oamenii ºi modul cum aceºtia
interacþioneazã, altfel aceasta nu reprezintã în sine nimic sau nu reprezintã ceva
cu valoare cuantificatã.

De aceea, conchide Wendt, structurile reale sunt constituite din idei, deoarece
acestea dau adevãratul sens al puterii ºi prefigureazã în mod explicit interesul
naþional11. Interesantã este ºi observaþia lui Wendt cã existã trei forme posibile
de culturi ale anarhiei pe care statele le pot adopta, deoarece ele sunt libere sã
aleagã forma care corespunde cel mai bine opþiunilor lor în contextul istoric res-
pectiv. Fiecare culturã determinã un anumit tip de anarhie, în care statele se per-
cep sau se imagineazã ca fiind duºmani, rivali sau prieteni. Formele culturii
anarhiei pot varia de la modelul hobbesian, în care ostilitatea între state este evi-
dentã, rãzboiul este perceput ca modalitate normalã de rezolvare a diferendelor,
iar politica revizionistã este înþeleasã ca prioritarã, la modelul lockean — în care
statele îºi respectã suveranitatea ºi existenþa, coopereazã în domeniile de interes
comun în anumite circumstanþe pentru impunerea sau recunoaºterea unor drep-
turi, pot apela la mijloace militare a cãror folosire poate fi îngrãditã de regulile
stabilite — ºi, în fine, la modelul kantian care promoveazã solidaritatea între
state, iar formele de manifestare sunt cooperarea ºi obiectivele comune pe linia
securitãþii. Þinând cont cã într-o perioadã istoricã momentele de pace ºi coope-
rare ºi cele de rãzboi pot alterna este posibil ca cele douã modele, hobbesian ºi
lockean, sã se suprapunã. Prin urmare, procesul de schimbare la nivelul identi-
tãþilor intereselor, al regulilor ºi normelor este mult mai dinamic în gândirea con-
structivistã.

Fiecare formã de culturã anarhicã are propria logicã de definire a prioritãþilor
ºi de utilizare corespunzãtoare a puterii hard sau soft. Între cele trei tipuri de
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anarhie determinate de cazurile anarhice menþionate existã diferenþieri, însã evo-
luþia lor în cadrul unui proces de continuã transformare implicã prezenþa unor
elemente comune care marcheazã tocmai trecerea de la o formã la alta ca urmare
a acumulãrilor înregistrate într-o anumitã perioadã istoricã. În acest sens, anarhia
lockeanã este superioarã anarhiei hobbesiene tocmai pentru faptul cã face tre-
cerea de la „rãzboiul tuturor împotriva tuturor“ la un model de anarhie care pre-
supune promovarea unor norme care sã orienteze statele în legãturile lor ºi afir-
marea identitãþilor ºi relaþiilor de putere constituite reciproc. În asemenea situa-
þie, statele se pronunþã pentru pãstrarea echilibrului, iar rãzboiul este circumscris
unor comandamente de ordin moral, cum ar fi rãzboiul drept, care restric-
þioneazã recurgerea la forþã, mai ales pentru evitarea victimelor colaterale ºi abþi-
nerea de la înfrângerea totalã a adversarilor12.

Anarhia kantianã, la rândul ei, reprezintã o abordare diferitã faþã de cea lockeanã,
deoarece într-un astfel de sistem statele se percep ca prietene, prioritarã fiind coope-
rarea ºi nu conflictul sau defectarea. În acest fel, dilema securitãþii specificã anar-
hiei hobbesiene ºi celei lockeene este diminuatã semnificativ ºi chiar înlãturatã
în cadrul ordinii kantiene. Atunci când securitatea statelor este rezolvatã prin
crearea unor structuri funcþionale în cadrul unor asociaþii de state sau organizaþii
internaþionale se apreciazã cã interesele statelor vor fi convergente, iar even-
tualele divergenþe vor fi soluþionate pe calea tratativelor. Acest aspect este sesi-
zabil în cazul Uniunii Europene, unde state precum Franþa, Germania sau Marea
Britanie au manifestat de-a lungul timpului rivalitãþi ºi contradicþii care nu de
puþine ori au degenerat în conflicte deschise ºi rãzboaie pustiitoare. Odatã reali-
zatã construcþia europeanã, s-a constatat cã avantajele cooperãrii, legitimitatea
instituþiilor create ºi mai ales conºtiinþa apartenenþei la acelaºi spaþiu regional au
generat reacþii noi, nu numai liderii politici, dar ºi cetãþenii statelor fiind real-
mente convinºi cã numai împreunã pot rãspunde provocãrilor secolului al XXI-lea.

În comparaþie cu acei constructiviºti adepþi ai unei abordãri radicale sau ai
„ideilor pânã la capãt“, care susþin nevoia de restructurare fundamentalã a sta-
tului, Wendt îºi defineºte ca obiectiv explicarea realitãþii sociale ca scop prin-
cipal al cunoaºterii sociale ºi mai puþin al modului cum se obþine aceastã cunoaº-
tere. Prin acceptarea ideii cã statele sunt considerate ca ceva dat, care nu poate
fi schimbat oricând ºi oricum, Wendt este acuzat de constructiviºtii radicali cã
reificã statul. În explicarea poziþiei sale, Wendt apreciazã cã statul va continua
sã existe deoarece nu s-a gãsit pânã în prezent ºi probabil mult timp de aici încolo
nu se va gãsi un înlocuitor capabil sã-i preia atribuþiile. Loialitãþile determinate
de stat, forþa sa materialã ºi, mai ales, funcþia de garant al securitãþii vor face ca
statul sã rãmânã în continuare un actor stabil în relaþiile internaþionale. Reluând
limitele constructivismului elaborat de Wendt, Adler menþioneazã: „Fiind un
constructivist, Wendt ar fi trebuit sã fie conºtient cã este necesar ca teoriile con-
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structiviste sã lase loc pentru posibilitãþi structurale noi ºi neaºteptate. În schimb,
el oferã o teorie ºi un portret al agentului ºi al statului care se insereazã în poli-
tica vãzutã ca studiu al relaþiilor internaþionale ºi care, în cele din urmã, renunþã
sã introducã în teorie constructorul ultim al lumilor — mã refer la individul
uman gânditor, deseori rezonabil, uneori surprinzãtor ºi câteodatã chiar creativ“13.

Pentru a înþelege proiectul constructivist ºi în mod deosebit poziþia lui Wendt
ºi a celorlalte douã facþiuni, moderatã ºi radicalã, în susþinerea principalelor idei
promovate, relevantã este poziþionarea acestora faþã de sfârºitul perioadei Rãz-
boiului Rece. În susþinerea afirmaþiilor sale, Wendt pleacã de la constatarea, deja
subliniatã, cã statele au posibilitatea sã aleagã în anarhie varianta cea mai conve-
nabilã, întrucât comportamentul statului este determinat de o structurã ideaþio-
nalã ºi nu de o structurã a capabilitãþilor de violenþã, susþinute de puterea mate-
rialã. Precizând cã explicaþiile sale asupra sfârºitului Rãzboiului Rece sunt supe-
rioare abordãrilor alternative, inclusiv ale colegilor sãi constructiviºti, Wendt
considerã cã principala cauzã o reprezintã schimbarea modului de gândire so-
vietic: „Timp de patru decenii Uniunea Sovieticã a tratat Rãzboiul Rece ca un
dat. Apoi, în anii ’80, s-a angajat în noua gândire, unul dintre rezultatele impor-
tante ale acestui fapt fiind conºtientizarea faptului cã politica externã agresivã
sovieticã contribuie la ostilitatea occidentalã, care, la rândul sãu, îi forþa pe so-
vietici sã recurgã la cheltuieli mari pentru apãrare. Acþionând pe baza acestei
conºtientizãri, pentru a concilia Occidentul, regimul Gorbaciov a pus capãt,
practic, de unul singur, Rãzboiului Rece“14. În acest fel, Wendt respinge viziunea
neorealistã care explica evenimentul ca urmare a declinului Uniunii Sovietice
din poziþia de putere relativã. De asemenea, Wendt reproºeazã neorealiºtilor, în
special lui Waltz, cã presiunea structuralã nu este în mãsurã sã explice de ce so-
vieticii au acceptat varianta încheierii Rãzboiului Rece ºi nu consolidarea re-
gimului comunist ºi faptul cã s-a ignorat conºtientizarea de cãtre liderii de la
Moscova a ideii cã propria lor politicã ar fi cauza crizei profunde prin care trecea
regimul comunist.

„Comportamentul sovieticilor s-a manifestat — susþine Wendt — pentru cã
ei ºi-au redefinit interesele ca urmare a faptului cã ºi-au privit în mod autocritic
dorinþele ºi convingerile reale. Modelul reflexiv al explicaþiei internaþionale sur-
prinde acest proces într-un mod mai natural decât modelul forþelor oarbe“15. În
consecinþã, statul sovietic a trecut de la strategia hobbesianã la strategia lockeanã,
deoarece interesele acestuia au evoluat de la utilizarea forþei pentru obþinerea
anumitor obiective pe plan internaþional la acceptarea dialogului ºi rezolvarea
diferendelor pe cale paºnicã: „... noua gândire a lui Gorbaciov a fost o reevaluare
profundã, conceptualã a ceea ce era relaþia americano-sovieticã. A fost o teore-
tizare constitutivã, la nivel de amator, pe baza cãreia sovieticii au fost capabili
sã punã capãt, unilateral ºi aproape peste noapte, unui conflict care pãrea sã fi
devenit împietrit“16.
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Fãrã a minimaliza importanþa intervenþiei lui Wendt în tentativa sa de a da o
interpretare constructivistã dispariþiei perioadei Rãzboiului Rece, trebuie pre-
cizat cã majoritatea celor care i-au analizat punctul de vedere apreciazã cã acesta
nu a oferit argumente suficiente pentru a demonstra cã varianta sa este mai con-
vingãtoare decât celelalte abordãri.

Reprezentanþii constructivismului moderat, grupaþi în jurul lui Friedrich
Kratochwill, profesor de relaþii internaþionale la mai multe universitãþi de pres-
tigiu din SUA ºi Europa, pleacã în analiza prãbuºirii comunismului în URSS ºi
în þãrile satelit din Europa Centralã ºi de Sud-Est de la nivelul politicii interne ºi
externe a Uniunii Sovietice ºi a poziþiilor principalilor actori implicaþi, pentru a
identifica structurile cauzale primare. El considerã cã schimbãrile profunde la ni-
velul politicii interne, coroborate cu atitudinea reformatoare a lui Gorbaciov,
sunt argumente mai concludente pentru sfârºitul Rãzboiului Rece decât schim-
bãrile de la nivelul forþelor militare ale celor douã superputeri. Pentru a înþelege
mai bine schimbãrile importante din Uniunea Sovieticã, constructiviºtii mode-
raþi nu se mulþumesc cu explicaþiile date de Wendt, dupã care politica externã ºi
de securitate sovieticã s-a deplasat de la tipul de anarhie hobbesian spre cel
lockean ºi cerceteazã mai profund politica internã sovieticã, relaþiile din blocul
comunist, starea de spirit a lui Gorbaciov ºi a celor care l-au susþinut, pentru a
gãsi rãspunsuri pertinente la schimbarea sistemicã care a avut loc17. Diferenþa fa-
þã de Wendt mai constã ºi în faptul cã în timp ce acesta explicã dispariþia Rãzbo-
iului Rece prin noua gândire promovatã de Gorbaciov, constructiviºtii moderaþi,
în speþã Kratochwill, analizeazã comportamentul sovietic din perioada confrun-
tãrii ideologice dintre Est ºi Vest. Încã din timpul lui Stalin s-a realizat controlul
monopolist al partidului comunist asupra statului, s-a eliminat diferenþa dintre
politica internã ºi internaþionalã, intervenþiile succesive în politica statelor satelit
fiind statuate de doctrina Brejnev care legitima amestecul în afacerile interne ale
þãrilor socialiste drept politicã de stat. Kratochwill se întreabã ce resorturi intime
l-au determinat pe Gorbaciov sã abandoneze doctrina Brejnev, fapt care a atras
dupã sine o serie de transformãri revoluþionare: dispariþia comunismului în URSS
ºi þãrile satelit, dizolvarea Pactului de la Varºovia, reunificarea Germaniei ºi,
poate aspectul cel mai important, încheierea Rãzboiului Rece ºi trecerea de la
sistemul internaþional bipolar la cel unipolar. Aceasta a dus ºi la schimbãri ma-
jore în politica mondialã, respectiv înlocuirea politicii balanþei de putere cu poli-
tica consensualã, în care au prevalat modalitãþile paºnice de rezolvare a conflic-
telor internaþionale.

Din perspectiva lui Kratochwill, noua gândire sovieticã avea la bazã conºti-
entizarea crizei de legitimitate a Partidului Comunist din URSS ºi încercarea lui
Gorbaciov de a reabilita o ideologie compromisã prin mãsuri radicale care sã de-
termine transformãri importante în societatea sovieticã. În acest fel, se redefinea
identitatea sovieticã prin reformularea ideologiei comuniste, ca urmare a presiu-
nilor venite din sfera conducerii ºi din interiorul sistemului comunist. În conse-
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cinþã, constructiviºtii moderaþi apreciazã cã aceste argumente sunt mai aproape
de o explicaþie plauzibilã privind încheierea perioadei Rãzboiului Rece decât
motivaþiile realiste, întrucât capabilitãþile militare ale celor douã superputeri
fiind aproximativ egale, erau în echilibru ºi nu justificau o astfel de strategie din
partea URSS. Ceea ce rãmâne însã neexplicat este motivul pentru care Gorbaciov
a promovat mãsuri care în cele din urmã s-au întors împotriva lui ºi a sistemului
pe care încerca sã-l salveze.

Sfârºitul perioadei Rãzboiului Rece a însemnat în opinia lui Kratochwill
inaugurarea unei noi etape în politica mondialã în care „practic toþi actorii au res-
pins logica generatoare a sistemului ce a fãcut ca politicile balanþei de putere, cu
alianþe schimbãtoare, sã devinã maxima politicã fundamentalã. În schimb, sta-
tele, fie ele mari, mijlocii sau mici, au optat pentru o formã de multilateralism.
De asemenea, ele au preferat soluþiile bazate pe integrare atât în domeniul eco-
nomic, cât ºi în cel vital al securitãþii — în defavoarea celor fundamentate pe ba-
lansarea internã“18.
Constructiviºtii radicali contestã afirmaþia lui Wendt cã statul reprezintã un

dat, afirmaþie care nu mai prezintã interes din punct de vedere al cercetãrii deoa-
rece existenþa statului se explicã de la sine ºi acrediteazã ideea cã pentru a-l
înþelege Gorbaciov, trebuie plecat de la situaþia existentã în Uniunea Sovieticã ºi
de la modul de a gândi al acestuia ºi nu de la termenii impuºi de analist. Acor-
dând prioritate modului logic de a gândi al liderului sovietic, stãrii de spirit psi-
hologice ºi cognitive a acestuia, abordarea constructiviºtilor radicali este una
epistemologicã, aspect ce îi deosebeºte în mod evident de Wendt ºi construc-
tiviºtii moderaþi. Reprezentanþii acestei orientãri mai sunt cunoscuþi sub sin-
tagma grupul de la Miami ºi sunt adepþii promovãrii unui constructivism al
„ideilor pânã la capãt“, respectiv pentru lãmurirea tuturor temelor abordate ºi de-
limitarea clarã a paradigmei constructiviste de alte paradigme din domeniul rela-
þiilor internaþionale. Criticând încercãrile anterioare de a explica sfârºitul Rãzbo-
iului Rece ºi, mai ales, poziþia lui Wendt ºi a instituþionaliºtilor liberali potrivit
cãreia reformarea sistemului sovietic era o necesitate instrumentalã ºi funcþio-
nalã deoarece o acþiune violentã era greu de susþinut material, Kubalcova scoate
în relief precaritatea unui astfel de mod de a explica comportamentul sovietic.

Deºi se recunoaºte contribuþia constructiviºtilor moderaþi la interpretarea co-
rectã a unor momente din politica sovieticã premergãtoare dispariþiei Rãzboiului
Rece, radicalii relevã limitele acestei abordãri, care „nu reuºeºte sã înþeleagã di-
mensiunile ºi ruptura novatoare a noii gândiri de logica realistã, prevalentã a rãz-
boiului rece. Nici una dintre aceste poziþii nu reuºeºte sã dezvãluie în ce constã
ruptura radicalã a noii gândiri de gândirea marxist-leninistã ºi de cea occidentalã
privind relaþiile internaþionale, tocmai pentru cã aceste alternative la o poziþie
constructivistã radicalã nu exploateazã pe deplin aparatul conceptual ºi metodo-
logic al constructivismului“19.
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Constructiviºtii radicali nu sunt de acord cu ideea cã Gorbaciov ºi reforma-
torii din jurul sãu erau niºte liberali deghizaþi, de inspiraþie occidentalã, aºa cum
susþin internaþionaliºtii liberali. Totuºi, superioritatea culturii occidentale ºi mai
ales succesele în dezvoltarea economicã au exercitat o anumitã influenþã ºi deter-
minare la cel mai înalt nivel al conducerii sovietice. Radicalii resping, de ase-
menea, aserþiunea cã schimbarea socialã de la nivelul politicilor, internaþionalã
ºi de securitate, s-a bazat pe mecanismul eficienþei instituþionale funcþionale
pentru a înþelege sursele modificãrii comportamentului sovietic20.

Intrând în intimitatea gândirii lui Gorbaciov, constructiviºtii radicali afirmã
cã identitatea acestuia era definitã prin ataºamentul sãu faþã de partidul comunist
care reprezenta „un mod superior de cunoaºtere ºi putea fi întotdeauna paterna-
list faþã de popor, care avea nevoie sã fie condus ºi îndrumat“21.

Nici Gorbaciov, nici ceilalþi reformiºti nu doreau schimbarea regimului sovietic,
ci reformarea lui ºi, din aceastã perspectivã, „pentru el ºi adepþii noii gândiri a fost
raþional ca, în condiþii de crizã internã extremã, sã fie înclinaþi sã reconstituie po-
litica mondialã pe baza unor asumþii privind identitãþile ºi interesele actorilor radical
diferite de cele ce animau superputerile ºi alte state. Prin urmare, dacã partidul con-
stituia sursa adevãrului politic, iar Gorbaciov era convins de acest lucru, atunci efor-
turile lui pot fi apreciate ca o încercare de a transcende limitele sistemului în con-
diþiile menþinerii partidului comunist ca sursã principalã de legitimare“.

Noua gândire promovatã de Gorbaciov repudia concepþia marxist-leninistã a
inevitabilitãþii rãzboiului de clasã ºi doctrina Brejnev, fapt ce a permis reevaluãri
ºi transformãri în planul ideologiei ºi al identitãþii sovietice. În acest sens, liderul
sovietic „a afirmat cã, în lumina problemelor globale care ameninþau existenþa
oamenilor, societatea mondialã a dobândit o importanþã mai mare decât lupta de
clasã, pe care a plasat-o în plan secund“22.

Constructiviºtii radicali mizeazã tocmai pe acest aspect în analiza lor ºi susþin
cã prin intermediul reformelor partidului comunist sovietic s-ar fi scos în evi-
denþã coordonatele morale ale strategiei utilizate ºi s-ar fi determinat o apropiere
mai mare între populaþiile naþionale ºi partidele comuniste din þãrile socialiste.
Astfel, se înlocuia confruntarea militarã cu o strategie al cãrei principal deziderat
era sã demonstreze superioritatea sistemului comunist faþã de societatea capita-
listã ale cãrei vulnerabilitãþi creau condiþiile pentru ca ideile ºi perceptele morale
ale comunismului sã iasã învingãtoare în confruntarea cu valorile materiale su-
perioare ale capitalismului.

Kolodziej subliniazã o idee foarte interesantã ºi anume aceea cã, indiferent de
orientare, constructiviºtii iau în calcul implicaþiile „noii gândiri“ asupra procesului
de reformã ca ºi cum aceasta ar fi fost în totalitate neinfluenþatã ºi izolatã de
atracþiile ºi tentaþiile materiale puternice ale „sistemelor productive ºi de cunoaº-
tere, ale iniþiativei ºi creativitãþii umane, constructe nu mai puþin sociale decât
ideile sau identitãþile“23.
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De asemenea, acesta aratã cã nu s-a reuºit sã se demonstreze de ce mãsurile
întreprinse de liderul sovietic nu au avut succes. Încercând sã lãmureascã acest
punct nevralgic din gândirea constructivistã, Kolodziej evidenþiazã un aspect
conform orientãrii epistemologice a acestora ºi anume importanþa elementului
naþional ce putea fi interpretat ca o construcþie umanã. Se pare, susþine în con-
tinuare Kolodziej, cã nicio grupare constructivistã nu a sesizat importanþa senti-
mentului naþional ca o explicaþie plauzibilã a eºecului reformelor lui Gorbaciov,
care a rupt legãturile formale dintre partidul comunist, statul sovietic ºi poporul
rus. Toate acestea s-au produs pe fondul afirmãrii loialitãþii naþionale ºi mai pu-
þin pe ataºamentul faþã de ideologia comunistã. Deºi naþionalismul este perceput
ca o realitate în relaþiile internaþionale ºi, în acelaºi timp, ca o sursã de insecuritate,
poate fi acceptat ca o explicaþie parþialã a sfârºitului perioadei Rãzboiului Rece24.

Identitãþile naþionale, etnice, culturale, religioase pot exercita ca forþe sociale
anumite constrângeri, situaþie ce nu reprezintã o prioritate a cercetãrii constructi-
viste, reprezentanþii acestei paradigme proclamând ideea cã dilema securitãþii
poate fi depãºitã prin simpla impunere a voinþei umane.

Problematica relaþiei culturã — securitate este totuºi abordatã de Peter
Katzenstein, universitar american, care în lucrarea sa de referinþã The Culture of
National Security dezvoltã câteva idei prin care încearcã sã demonstreze cã iden-
titatea culturalã poate fi o componentã a interesului naþional, în completarea mo-
delului alegerii raþionale. Istoria, susþine acesta, este un proces în care evolueazã
ºi instituþiile, inclusiv statul, iar strategiile de securitate nu rezultã neapãrat nu-
mai din structura sistemului internaþional ºi din anarhie, ci, mai ales, din cultura
naþiunii respective. În definirea unui stat nu trebuie avute în vedere doar motivaþii
materiale, deoarece atunci când analizãmmodul de utilizare a puterii în promovarea
unui anumit interes naþional sunt luate în calcul ºi aspectele culturale25.

Dintre numeroasele critici la adresa constructivismului, lipsa unei metodolo-
gii clare de cercetare este evidenþiatã de mulþi cercetãtori. Acest aspect se resimte
atât la nivelul celor douã grupãri analizate, cât ºi în interiorul acestora. Ca instru-
ment de cunoaºtere se foloseºte interpretarea, metodã specificã teoriilor cons-
tructiviste. Majoritatea constructiviºtilor resping ipotezele metodologice, episte-
mologice ºi ontologice specifice altor paradigme importante din teoria relaþiilor
internaþionale ºi nu iau în considerare ipotezele cauzalitãþii succesive, care stau
la baza teoriei empirice sau raþionale. Constructiviºtii considerã agenþii drept
constructe sociale care depind de regulile ºi normele elaborate de ele însele, pe
principiul „regulile fac agenþi, agenþii fac reguli“. În acest sens, Onuf precizeazã:
„Regulile fac agenþi din fiinþele umane individuale, dându-le ocazia sã acþioneze
asupra lumii. Aceste acte au consecinþe materiale ºi sociale, unele dintre ele in-
tenþionate, altele nu. Prin aceste acte agenþii fac din lumea materialã o realitate
socialã pentru ei înºiºi ca fiinþe umane“26.

11 CONSTRUCTIVISMUL ÎN RELAÞIILE INTERNAÞIONALE 23

————————
24 Ibidem, p. 365.
25 Peter Katzenstein, The Culture of National Security, NewYork, Columbia University Press, 1996, p. 23–25.
26 Nicolas Onuf, op. cit., p. 64.



Supralicitând importanþa cunoaºterii sociale, proiectul constructivist negli-
jeazã faptul cã în circumstanþele actuale condiþiile materiale create de pieþe ºi
globalizare au un impact major asupra opþiunii oamenilor. Schimburi tot mai in-
tense între actorii statali ºi nonstatali ºi avantajele ce decurg din aceastã interac-
þiune structureazã interesele umane, precum ºi diversitatea de oferte aflate la dis-
poziþia participanþilor. Constructiviºtii de toate orientãrile neglijeazã influenþa pe
care condiþiile materiale le exercitã asupra oamenilor ºi, în acest fel, nu iau în
calcul impactul reformator al capitalismului.

De asemenea, constructiviºtii nu sunt de acord cu folosirea testelor de falsifi-
care a rezultatelor cercetãrii, majoritatea dintre ei fie resping, fie sunt reþinuþi fa-
þã de ipotezele ºi principiile de analizã specifice investigaþiei sociale actuale.

Faptul cã unii constructiviºti, în frunte cu Wendt, încearcã sã gãseascã o cale
intermediarã, via media, între cele douã principale paradigme rivale, neorealis-
mul ºi neoliberalismul, iar alþi constructiviºti, dimpotrivã, contestã observaþiile
ºi concluziile lui Wendt, imprimã abordãrilor constructiviste un grad ridicat de
relativitate ºi inconsistenþã ce afecteazã integritatea paradigmei. Adler, de pildã,
prezentând critica constructiviºtilor radicali la adresa lui Wendt, apreciazã cã nu-
mai existenþa unei metodologii proprii ºi coerente poate impune constructi-
vismul ca o alternativã viabilã la paradigmele deja consacrate27.

Constructivismul mai este criticat ºi pentru faptul cã a evoluat mai mult în
plan teoretic ºi mai puþin în zona concretã a relaþiilor internaþionale, motiv pen-
tru care se impune intensificarea cercetãrilor pentru definirea mai clarã a agendei
de cercetare.

Afirmaþia lui Wendt cã „anarhia este ceea ce înþeleg statele din ea“ este ac-
ceptatã în general ca fiind pertinentã, însã aprecierea acestuia cã sistemul inter-
naþional actual se îndreaptã cãtre un model lockean, cu ºanse de a se transforma
în unul kantian, trebuie privitã cu reticenþã, întrucât actualele dezordini ºi con-
flicte regionale sunt departe de a prefigura o lume generalizatã a pãcii ºi coope-
rãrii ºi, cu atât mai mult, posibilitatea unei guvernãri mondiale susceptibilã sã
gestioneze complicatele probleme ale contemporaneitãþii.
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