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Noua carte a academicianului Mircea Maliþa su-
gestiv intitulatã „XXI: Totul pe scurt“ propune (potri-
vit titlului) subiecte foarte actuale tratate într-un stil
eseistic atrãgãtor, purtând un mesaj umanist ºi paci-
fist ca mãrturie a unei conºtiinþe responsabile. Incursi-
unea în lumea globalã de azi are drept repere feno-
mene naturale ºi istorice, sociale ºi politice, culturale
ºi ºtiinþifice a cãror amprentare specificã începutului
de secol XXI este observatã ºi expusã în cele 32 de
capitole ale cãrþii scurte ca întindere, dar consistente
ca informaþie ºi intensitate filosoficã. Astfel, cititorul
este invitat sã mediteze asupra dialecticii haosului ºi
ordinii mundane, asupra complexitãþii în ºtiinþã ºi în
viaþa de zi cu zi, în special în viaþa internaþionalã.

Cele 32 de noþiuni care structureazã lucrarea sunt
definitorii pentru moºtenirile ºi mutaþiile culturale,
ºtiinþifice, sociale, politice ºi geopolitice ale acestui
nou început de secol.

Prima noþiune adusã în discuþie vine ºi cu o inte-
rogaþie asupra haosului. Departe de a fi haoticã (nici
în naturã, nici în culturã, nici în istorie ºi politicã),
potrivit viziunii lui Mircea Maliþa „Lumea, aºa cum
e, este o lume a ordinii“ (p. 9), iar principiul acestei
ordini este raþiunea umanã care se regãseºte deopo-
trivã în viaþa ºtiinþificã ºi în viaþa politicã.

Noþiunile a cãror încãrcãturã semanticã sur-
prinde complexitatea fenomenelor începutului de se-
col XXI exprimã de fapt principiul ordinii care gu-
verneazã deopotrivã lumea naturii ºi lumea vieþii, iar
aceasta din urmã se bucurã de o ordine aparte, în
ciuda haosului aparent.

În acest sens, complexitatea (al doilea termen
analizat în carte) vine sã schimbe modul tradiþional
de gândire al oamenilor în ºtiinþã ºi în viaþa de zi cu
zi, în special în viaþa internaþionalã din ce în ce mai
complexã nu numai datoritã multitudinii actorilor,
dar ºi din cauza situaþiilor schimbãtoare.

Privitor la problemele civilizaþiei ºi ale cultu-
rilor, Mircea Maliþa reitereazã opinia lui Paul Ricoeur
potrivit cãreia civilizaþia este unicã ºi „se dezvoltã cu
un ritm infinit mai mare decât cel al culturilor, care
sunt tradiþionale ºi statice“ (p. 12). Acestea din urmã
sunt multiple (10.000 de culturi, faþã de 195 de þãri)
ºi cu toate cã se intersecteazã, nu se substituie una
alteia, de vreme ce „menirea principalã a unei culturi
este sã dea pecetea identitãþii indivizilor“ (p. 14). De
aceea, constatã autorul lucrãrii XXI: Totul pe scurt,
„cultura a rãmas o enigmã în vocabular“ (p. 15), în

ciuda celor 164 de definiþii care nu dau niciuna un
rãspuns convingãtor ºi cu atât mai mult la acest înce-
put de secol în care conflictul civilizaþiilor ºi reîmpãr-
þirea sferelor de influenþã obligã la descoperirea unor
noi paradigme.

Ordinea lumii este asiguratã ºi cu ajutorul „rit-
murilor”, senzaþia pe care o dau acestea fiind aceea
de ordine, disciplinã ºi unitate, fiind „reconfortante
pentru public, care se simte în siguranþã“ (p. 17). Rit-
murile nu se regãsesc numai în artã, în naturã ºi în
viaþa cotidianã, dar ºi în materie de dezvoltare econo-
micã, unde exprimã „procentul cu care Produsul Na-
þional Brut, mãsura globalã a economiei unei þãri,
creºte anual“ (p. 20).

O trãsãturã caracteristicã a lumii de astãzi anali-
zatã în carte este emergenþa, în acest sens exemplul
cel mai elocvent fiind „apariþia pe harta geograficã ºi
economicã a statelor emergente“ (p. 22).

Cât priveºte diplomaþia, aceasta este în relaþiile
internaþionale expresia practicã a înþelegerii —opusã
conflictului, „arta ºi priceperea negocierii“, iar ome-
nirea are nevoie de diplomaþi „într-un moment în care
se pare cã mitul forþei predominã, când rãzboaiele nu
pot fi oprite sau eliminate, când citeºti cât se chel-
tuieºte pentru înarmãri ºi câtã propagandã este con-
sumatã pentru a rãspândi ura ºi disperarea“ (p. 29).

Noþiunea de echilibrare este finalmente un impe-
rativ, în contextul în care la întrebarea privind existenþa
„imperiilor“ în lumea contemporanã autorul gãseºte în
programul expansiunii continue a Uniunii Europene
o caracteristicã imperialistã: „nu statele mari înghit
pe cele mici, ci uniunile lor federaliste“ (p. 37).

Cum în politicã mitul este prezent în discursuri,
în special în perioada campaniilor electorale, Mircea
Maliþa considerã cã acesta „uºureazã înþelegerea unei
probleme, dar în mod sigur altereazã soluþia cãutatã“
(p. 40).

„Extremismul“ amplificã starea conflictualã a lu-
mii noastre agitate, în care nu este simplu, constatã
autorul, sã clasifici statele lumii dupã criteriul „cei
mari, cei mici“. Cãci dupã mãrimea suprafeþei, pri-
mele cinci þãri sunt Rusia, Canada, SUA, China ºi
Brazilia. Dar dupã populaþie, China, India, SUA, In-
donezia ºi Brazilia. Când se ia în calcul puterea eco-
nomicã (dupã PIB), primele cinci state sunt SUA,
China, India, Japonia ºi Germania (p. 34). Dacã se
adaugã ºi alte criterii, se ajunge la concluzia cã însãºi
aceastã împãrþire este un mit.
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În „problema generaþiilor“, dupã o sugestivã ca-
racterizare a generaþiei revoltate a anilor ’60, Mircea
Maliþa, comprehensiv, recomandã tineretului de azi
atât de asaltat de modele ºi noutãþi dar ºi dezamãgit
de dificultatea posibilitãþii de a se afirma la noi în
þarã, cât ºi de „o Europã în derivã“ — „sã ºtie cã peste
tot mustesc schimbarea ºi neprevãzuta noutate“ (p. 50).
De aceea, atunci când „învãþarea individualã ºi pro-
gramul personal vor câºtiga teren, formarea tinere-
tului va înflori odatã cu noul elan al dezvoltãrii între-
gii societãþi“ (p. 54). Ca „ziua de mâine“ (o altã no-
þiune obsedantã a acestui timp) sã nu ne prindã desco-
periþi, se recomandã celor tineri: „Întãriþi capacitatea
voastrã de a supravieþui!“, cãci „Cei care au trecut de
atâtea ori examenul, se simt vaccinaþi. Dar se va munci
mult ºi vor fi lupte de supravieþuire“ (p. 57). ªi aceasta
pentru cã „rãzboiul“, „religiile“, „memoria scurtã“,
„doctrinele“ îndreaptã omenirea cãtre o „erã nouã“.
Astfel, „sunt circulate filozofii ºi doctrine dizolvante,
nihiliste sau catastrofice a cãror principalã virtute
este de a nega conceptul de stat, ca pe un lucru demodat
ºi corupt“. Deºi „publicul consumã aceastã otrãvitã
literaturã“, totuºi, „populaþia“ (conceptul cu numãrul
XXI în carte) aºteaptã ca statul sã intre în drepturile
ºi calitãþile ce i s-au furat, pentru cã numai astfel poate
trãi mai bine „ºi în mai bunã siguranþã pentru cã a
putut îngenunchea farsorii ºi pe cei necinstiþi“ (p. 74).

Consecinþa unei astfel de evoluþii cu adevãrat de-
mocratice este lichidarea „inegalitãþii“. Privitor la
problema filosoficã a „timpului ºi spaþiului“, revo-
luþia tehnologicã a fãcut ca timpul sã se reducã, iar
distanþele pur ºi simplu sã disparã: „Globul mare al
pãmântului a fost înlocuit de unul miniatural pe care
îl port în buzunarul hainei sau îl þin pe masa de lucru“
(p. 83). În era Google Earth ºi a informaticii, „ºtiinþa“
face din ce în ce mai accesibil „infinitul mare“. Astfel,
s-a produs nu numai „internaþionalizarea explorãrii
spaþiului“, dar ºi privatizarea acestuia: „Numeroase
persoane sunt doritoare sã zboare în spaþiu. (…) În
era noastrã tehnologicã nu este greu ca o persoanã
privatã sã construiascã o rachetã ºi sã o trimitã în sus.

Ultima iniþiativã care se ocupã de Marte aparþine unui
amator atras de planetele din sistemul nostru solar“
(p. 95). Pe de altã parte, ºi nanotehnologiile s-au dez-
voltat, iar astãzi omul „zboarã în spaþiul extraatmos-
feric ºi coboarã în adâncul celulelor sale“ (p. 98) (acest
aspect fiind tratat în capitolul intitulat „NANO“).

„Tehnologia“, „apa“, „energia“, „resursele na-
turii“, „consumismul“, „jocul“ (nu atât în sensul con-
sacrat al activitãþii ludice gratuite, cât în sens mate-
matic, bancar, medical) sunt alte probleme ale lumii
de azi. Cu toate acestea, în cartea de faþã fiecare pro-
blemã este cercetatã cu speranþa unei soluþii: „Omul
de rând, pacientul, intuieºte faptul cã însãºi viaþa este
un joc, cu reguli aspre, cu un sfârºit inevitabil“, dar
cautã „cu firavele lui resurse sã culeagã cât mai multe
împliniri ºi satisfacþii“ (p. 113).

XXI: Totul pe scurt de Mircea Maliþa pare o de-
monstraþie a faptului cã în ciuda catastrofelor, cri-
zelor, haosului ºi nedreptãþii, aceasta este totuºi cea
mai bunã dintre lumile posibile, cel puþin în aspec-
tele esenþiale. Lumea vieþii vãzutã de academicianul
Mircea Maliþa ºi cuprinsã într-o privire concentratã în
lucrarea de faþã se deschide cu o întrebare majorã:
„Este lumea haoticã?“. În naturã, aratã autorul, haosul
înseamnã „un fenomen (…) în care o cauzã micã ºi
neglijatã are un efect uriaº, mare, contagios“. Dar
chiar ºi aici „totul se leagã, chiar la distanþe mari,
chiar dacã nu apare linia ce uneºte douã puncte“ ºi
acest lucru este cu atât mai adevãrat la nivelul lumii
politice construite de om: „Este o lume a statelor
având constituþii ºi legi, norme ºi reglementãri“. În
ciuda unor vizibile disfuncþiuni, „Lumea fabricã or-
dine, aºa cum brutãriile fac pâine“ (p. 8).

Cartografiind noþiuni din aria ºtiinþei ºi culturii,
pe de o parte, iar pe de alta din zona socialului, politi-
cului ºi geopoliticului, lucrarea poate fi consideratã
un mic dicþionar al problemelor timpului nostru, re-
dactat într-un limbaj de o elegantã simplitate care
concentreazã o informaþie bogatã ºi diversã, expresie
a capacitãþii de a discerne esenþialul în urma unei impre-
sionante experienþe ºtiinþifice ºi umane de o viaþã.

La Editura Machiavelli a apãrut, în 2014, volu-
mul Portrete ºi Amintiri, avându-l ca autor pe ilustrul
om politic al primei jumãtãþi a secolului XIX româ-
nesc I.G. Duca, ºi ca editor pe prof. Stelian Neagoe.
Volumul reuneºte o serie de portrete realizate de I. G.
Duca unor personalitãþi din clasa politicã, din Ro-
mânia dar ºi din Occident, ºi reia secvenþa întreruptã
cu destul mulþi ani în urmã a ediþiilor anterioare, ul-

tima dintre ele fiind apãrutã în 1990 tot din grija prof.
Neagoe.

Editorul, ataºat deopotrivã de epocã, de persona-
litatea lui I.G.Duca ºi de valoarea de conþinut/infor-
maþie dar ºi literarã a textelor ce alcãtuiesc arhitec-
tura acestui volum, anunþã raþiunea de a fi dar ºi spe-
cificul ºi noutatea ediþiei prezente.

Este un dialog lansat în direcþia cititorilor, de la
care editorul nu aºteaptã decât rãspunsul de a citi ºi de
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a profita de textele culese, ºi cãruia îi anexeazã,
pentru a uºura imersiunea în universul epocii, o cro-
nologie privind viaþa privatã ºi cariera publicã a libe-
ralului I. G. Duca, ce întinde un arc de timp de la naº-
terea acestuia, în 1879, pânã la moartea sa violentã,
sub lovitura unui comando legionar ce se rãzbuna
împotriva prim ministrului Duca, în1933, în gara din
Sinaia. Un întreg complex de interese, relaþionãri, in-
terferenþe, atât din politica internã cât ºi de dincolo de
frontiere, explicã destinul ºi sfârºitul acestui om po-
litic, aratã editorul în cronologia menþionatã.

Dar prezenta ediþie nu oferã doar o incursiune
rapidã în cronologia vieþii lui I.G. Duca; antologia de
texte de tip portret beneficiazã din partea editorului
de o cheie de lecturã, care ne aratã cã în portretizãrile
sale, Duca încerca sã punã la un loc trãsãturile rele-
vante atât ale „omului“ cât ºi ale „operei“: o „metodã
sub formã literarã a microbiografiilor“ (p.23), menitã
a pune în oglindã omul ºi opera, dar ºi a reliefa le-
gãtura intimã dintre acestea. Aceastã precizare trimite
în mod firesc la prefaþa volumului: sub semnãtura lui
George Cãlinescu, aceastã prefaþã – în fapt un articol
de criticã literarã publicat în ziarul Adevãrul literar-
artistic din 14 ianuarie 1914 – îl aduce în prim plan
pe scriitorul I.G. Duca, elocvent reflectat de calitatea
literarã a antologiei din Portrete ºi Amintiri: „opere
stând între oratorie ºi scris; redactarea textelor cu ºi
în farmecul aparte al unui stil de un „alb conven-
þional“, lipsit în mod voit de coloraturi, dar mai cu
seamã „ordinea prestabilitã a ideilor“, „ritmica sigurã
a ideii“, „claritatea gândirii“ (pp. 6-7), îl plaseazã pe
I.G. Duca, „un orator ale cãrui cuvântãri se pot citi“
– fãrã a-ºi pierde din vigoarea ce rezultã din contextul
rostirii ºi al adresãrii înspre un public – în rândul
„ultimilor oameni politici dintr-o generaþie care nu se
mulþumea sã comunice ideile ºi sentimentele, ci se
strãduia sã le scoatã prin expresie din sfera intere-
sului imediat“ (p. 5).

În prezenta ediþie, textele din antologiile an-
terioare sunt urmate, într-o Addenda, de alte „trei bi-

juterii memorialistice“, rezultând într-o galerie de
portrete din care fac parte: Regele Ferdinand I al Ro-
mâniei, Take Ionescu, Ion Brãtianu, Vintilã Brãtianu,
Ion I.C. Brãtianu, P.P. Carp, Take Ionescu, Nicolae
Filipescu, Mihail Pherekyde, Alexandru Djuvara (ar-
tist), Clémenceau, Lord Rosebery, Lord Thomson.
Vorbind despre aceste personalitãþi – uneori în con-
textul atât de intim al declinului celui mai crunt din
timpul vieþii sau al morþii lor – autorul vorbeºte, in-
direct, ºi despre sine: el îºi dezvãluie înclinaþia sa
cãtre onestitatea prezentãrii, cãtre cunoaºterea pro-
fundã a personajelor ºi distingerea adevãrului de apa-
renþã, fãrã teama de a revela caracterul nefondat al re-
numelui, reputaþiei sau pãrerii pe care lumea ºi-o
fãcea despre ei; dar ºi o anumitã delicateþe ºi o anu-
mitã decenþã cu care autorul se apropie de personajul
prezentat. De asemenea, nu este uitatã contribuþia lor
la realizãrile politice ale þãrii sau la mersul istoriei în
general, dupã cum, din scrierea despre moartea Re-
gelui Ferdinand, spre exemplu, nu putem sã nu obser-
vãm o finã cunoaºtere nu numai a acestor elite ce fac
obiectul explicit al portretelor, ci ºi a oamenilor de
rând, a poporului, care transpare, mai ales cu ocazia
unor evenimente pline de încãrcãturã, în trãsãturi ale
sale din cele mai adânci ºi expresive. Acestor portrete
li se adaugã scrieri celebre: Mâinile ºi Câþiva oratori
auziþi. Cãlinescu spunea despre Mâinile: „Sã fii om
politic de categoria întâi ºi sã observi pe furiº mâna
oamenilor cu care vii în contact, aceasta înseamnã o
mare capacitate de a se rupe din înlãnþuirea senti-
mentelor imediate, o mare putere de contemplaþie ºi
aici e literatura“ (p. 9).

Cu delicateþea cunoscãtorului avizat, editorul în-
suºi este preocupat sã nu intervinã mai mult decât ne-
cesar prin prezenþa ºi personalitatea sa în vitalitatea
acestor texte: el le lasã sã vorbeascã de la sine, sã dea
viaþã galeriei de personaje ºi epocii pe care le reflectã
ºi sã se arate în valoarea lor documentarã ºi artisticã
deplinã.

Un colectiv de cercetãtori ai Institutului de ªti-
inþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Ro-
mâne, sub coordonarea profesorului Stelian Neagoe,
a avut ideea ºi acribia de a realiza o „micã enciclo-
pedie“ a instituþiilor din România ºi de peste hotare
care au legãturã directã cu domeniul relaþiilor inter-
naþionale.

Lucrarea a apãrut în anul 2013 ºi este structuratã
în douã volume. Volumul I, care numãrã peste 500 de
pagini, este alcãtuit din douã mari ansambluri: primul
este consacrat instituþiilor naþionale, adicã româneºti,

al doilea celor europene. Structura generalã a fiecãrui
element individual este aceeaºi: este vorba despre un
scurt istoric, despre obiective, atribuþii, structurile de
organizare ºi conducere, în fine, despre realizãri ºi
personalitãþile care au animat respectivele instituþii.

Trebuie spus cã lucrarea, aºa cum se prezintã pu-
blicului, este una de pionierat ºi, din aceastã per-
spectivã, este extrem de utilã. Ca orice dicþionar sau
enciclopedie, funcþia sa principalã ºi meritul esenþial
este acela de a aduna, pe scurt, materialul documentar
foarte vast al domeniului ºi de a orienta cititorul într-o



materie care, trebuie sã recunoaºtem, nu este la în-
demâna nespecialiºtilor ºi nici a publicului larg. Car-
tea va fi, cu siguranþã, preþioasã ºi utilã specialiºtilor
în istoria diplomaþiei ºi a relaþiilor internaþionale, dar,
prin modul în care este redactatã ºi structuratã, va
putea fi consultatã ºi de cititorul „mediu“, interesat
de realitãþile geopolitice actuale sau trecute.

Primele instituþii care sunt consemnate în lucrare
sunt Ministerul Afacerilor Strãine/Externe (instituþia
tutelarã a diplomaþiei româneºti), care beneficiazã de
un istoric destul de consistent, Ministerul Integrãrii
Europene, Departamentul pentru Afaceri Europene al
Guvernului României, Ministerul Afacerilor Euro-
pene. De asemenea, tot în prima parte a volumului I
sunt trecute în revistã misiunile diplomatice ale Ro-
mâniei, începând din anul 1862 ºi pânã în anul 2013.

Ministerul Comerþului Exterior este ºi el amplu
radiografiat, începând cu anul 1908, când a luat fi-
inþã, pânã la actualul Departament de Comerþ Exte-
rior ºi Relaþii Internaþionale care funcþioneazã în ca-
drul Ministerului Economiei. În total, aceastã primã
secþiune a lucrãrii cuprinde 159 de fiºe, unele mai
ample, altele mai puþin ample, în funcþie, desigur, de
importanþa relativã a instituþiilor pe care le descriu.
Diversitatea documentãrii este elementul definitoriu
al acestei secþiuni, cãci în interior gãsim elemente nu
neapãrat neaºteptate, dar la care cititorul grãbit nu
s-ar fi gândit: de exemplu, sunt trecute în revistã cate-
drele de limbi strãine ale universitãþilor din România,
ceea ce sugereazã cã lucrarea nu se vrea doar una de
istorie a diplomaþiei clasice, ci ºi una de diplomaþie
culturalã, în spiritul actual al acestui termen. În afarã
de instituþiile clasice ale diplomaþiei, foarte multe in-
formaþii sunt oferite despre actualele ONG-uri care
funcþioneazã în domeniul relaþiilor internaþionale, al
studiilor de securitate sau al celor ce promoveazã
agende locale, parþiale, în domeniul relaþiilor interna-
þionale. Aici utilitatea lucrãrii este cu atât mai mare
cu cât numãrul acestor instituþii (în general de dimen-
siuni mici) este apreciabil, unele fiind, cu un termen
la modã acum, instituþii de niºã. Publicul cititor însã
are astfel ocazia sã facã cunoºtinþã cu o ofertã bogatã
de preocupãri, care cu siguranþã îl va interesa în cel
mai înalt grad. Existã între fiºele documentare ºi in-
stituþii ale românilor care trãiesc în afara þãrii – dupã
1989, dar în special dupã anul 2007, când numãrul in-
stituþiilor românilor din diaspora europeanã sau mon-
dialã a cunoscut o explozie – un alt element de interes
pentru toþi cei care vor sã cunoascã pulsul diplomaþiei
româneºti în sens larg.

Nu toate instituþiile sau ONG-urile trecute în re-
vistã au avut sau au o activitate de foarte lungã du-
ratã. Unele fac parte din trecutul istoric ºi nu au fost
reînviate, din motive care þin atât de contextul geopo-
litic extern, cât ºi de schimbãrile politice interne.
Unele instituþii au fost dizidente faþã de curentul ge-
neral politic al þãrii, mai ales dupã 1945 (cazul, nu
singular, al Comitetului Naþional de Coordonare Ro-
mâneascã – CNCR). Astfel de exemple vin sã între-
geascã tabloul istoriei politice a României moderne.
De asemenea, enciclopedia trece în revistã ºi instituþii

de presã specializate în relaþiile internaþionale, cum
ar fi Radio România Internaþional (RRI) etc.

A doua secþiune importantã a volumului prim o
reprezintã instituþiile europene. 117 articole sunt alo-
cate acestei secþiuni, cuprinsul fiind la fel de divers ca
ºi în celãlalt caz. Un mai scurt calup de instituþii eu-
ropene (numãrând 9 articole) sunt grupate sub de-
numirea genericã Alte organizaþii europene. Aici, în
aceastã ultimã secþiune a volumului întâi, gãsim insti-
tuþii ca Asociaþia Europeanã a Liberului Schimb,
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului sau Parla-
mentul European al Tinerilor. În schimb, prima sec-
þiune a capitolului despre organizaþiile europene se
deschide cu Consiliul Europei, dupã care, într-o suc-
cesiune vag cronologicã ce redã procesul de consti-
tuire a Uniunii Europene, avem capitole dedicate Co-
munitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului, Uniunii
Europei Occidentale, Comunitãþii Economice Euro-
pene, Uniunii Europene, Consiliului European, Parla-
mentului European, Comisiei Europene etc. Acesta
este nucleul dur al instituþiilor europene. Sunt însã
multe alte articole ce adaugã un spor semnificativ de
informaþie diversitãþii preocupãrilor geopolitice sau
geoeconomice din aria europeanã sau paneuropeanã.
Sunt trecute în revistã bãnci, agenþii europene de ra-
murã (exemple: Agenþia Europeanã a Cãilor Ferate,
Agenþia Europeanã pentru Medicamente, Agenþia
Europeanã pentru Produse Chimice, Agenþia Euro-
peanã pentru Sãnãtate ºi Consumatori etc.), diverse
alte organisme sau comitete cu agendã la nivel euro-
pean. Dupã cum se poate constata, multe elemente
ale enciclopediei sunt aici ataºate de domeniile eco-
nomic, social, bancar, de diversele modalitãþi de re-
glementare la nivel european a activitãþilor socio-
economice.

Volumul al doilea al lucrãrii se referã la orga-
nizaþiile mondiale. Deºi mai mic ca dimensiuni faþã
de precedentul, volumul al doilea este la fel de util,
iar aria sa de deschidere, mondialã, îl face poate chiar
mai atractiv. Cititorii au ocazia sã urmãreascã o serie
foarte bogatã de materiale documentare, începând cu
Societatea Naþiunilor (fiecare volum se deschide prin
prezentarea unei instituþii paradigmatice pentru res-
pectiva secþiune), Organizaþia Naþiunilor Unite,
Consiliul de Securitate al ONU, Curtea Internaþioalã de
Justiþie etc. Ca ºi în precedentul volum, ºi în acesta,
unele instituþii aparþin trecutului istoric, dar lucrul
acesta face ca lectura sã fie cu atât mai utilã. Bunãoarã,
un capitol este dedicat CAER-ului, organismul eco-
nomic internaþional din care ºi România a fãcut parte
pânã la desfiinþarea lui oficialã din anul 1991.

Cele douã volume ale enciclopediei de faþã, însu-
mând aproape 900 de pagini, reprezintã un efort re-
marcabil de sintezã ºi, aºa cum am mai spus, un aju-
tor de primã mânã pentru cercetãtorii din domeniul
geopoliticii, al relaþiilor internaþionale ºi studiilor eu-
ropene. Nu mai puþin importantã este lucrarea pentru
istoria recentã a României, în care situarea în peisa-
jul larg al organizaþiilor internaþionale, europene sau
mondiale, va ajuta la clarificarea locului ºi rolului þã-
rii noastre în concertul naþiunilor.
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Multiplele contexte ºi modalitãþi de conceptuali-
zare a puterii politice prin raportare la procesele le-
gitimãrii ºi delegitimãrii, de instituire ºi destituire a
autoritãþii deopotrivã din perspectivã teoreticã ºi în
planul practicii politice se constituie într-un subiect
de cercetare pe cât de actual, pe atât de incitant, iar
lectura legitimitãþii axatã pe componenta ritualicã a
acestui proces ºi pe autoritatea discursivã pe care o
implicã poate avea o neîndoielnicã valoare euristicã,
aºa cum o dovedeºte remarcabila lucrare a Gabrielei
Goudenhooft apãrutã la sfârºitul anului trecut la Edi-
tura Adenium, având ca titlu „Legitimitatea“, iar ca
subtitlu „Ritualuri ale legalitãþii ºi autoritate discursivã“.

Încã din „Introducere“ este semnalatã „provo-
carea“ pe care o reprezintã pentru cercetãtori con-
ceptul de legitimitate, o provocare acceptatã „cu bu-
curie, dar ºi cu teamã, dat fiind caracterul de subiec-
tivitate, transdisciplinaritatea ºi instabilitatea concep-
tului“ – de altfel unul reflexiv ºi deschis. Ipoteza au-
toarei (valabilã la nivelul „eminamente conven-
þional“ al societãþii) este aceea cã „legitimitatea vali-
deazã starea de ordine socialã în care principiile ºi
normele consensual asumate funcþioneazã cu o efi-
cienþã satisfãcãtoare pentru binele public“ (p. 9).

Aºadar ideea de ordine, forþa simbolicã a ritua-
lurilor de instituire a acesteia intersectate cu raþiona-
litatea care instrumentalizând legitimitatea determinã
limbajul ºi comunicarea „sã ne conducã spre institu-
þionalizarea unei lumi în care manipularea percepþiei
asupra realitãþii devine o mizã mai importantã decât
realitatea însãºi“ (p. 10), sunt noþiuni fãrã de care,
considerã Gabriela Goudenhooft, legitimitatea ar fi
de neînþeles. Mai mult, faptul cã în ciuda crizelor de
legitimitate, aceasta îºi pãstreazã valoarea de a con-
feri putere actorilor politici îi inspirã autoarei com-
paraþia cu o umbrelã „la umbra cãreia actorii sferei
publice îºi sporesc propria influenþã“.

Adãugând clasificãri proprii ºi utile acestei cercetãri
într-un „univers taxinomic“ inepuizabil, Gabriela
Goudenhooft îºi structureazã cartea în patru capitole,
ºi anume: 1. Legitimitatea: calitate sau relaþie. 2. In-
stituirea legalitãþii. 3. Legitimitatea în crizã. Relegi-
timarea simbolicã. 4. Autoritatea discursivã.

Considerând legitimitatea drept un concept
transdisciplinar, în primul capitol autoarea are în ve-
dere urmãtoarele dimensiuni conceptuale: legitimi-
tatea ca exigenþã ºi constrângere pentru puterea po-
liticã, tipuri de legitimitate, relaþia legitimitate-legi-
timare, revanºa guvernanþilor ºi legitimitatea tiraniei,
teoria liberalã a legitimitãþii, teoriile libertarianã ºi
postconvenþionalã, legitimitatea ºi exercitarea auto-
ritãþii – cu o incursiune în teritoriul demarcat de para-
digma dominaþiei la Max Weber, trãsãturile auto-
ritãþii, exerciþiul autoritãþii ºi ficþiunea juridicã, geo-
metria spaþialã a legitimitãþii având ca puncte de re-
per consimþãmântul, consensul, interesul public ºi

eficienþa, politicul ºi competitivul, egalitatea, compe-
tenþa ºi legitimitatea, afectele sociale ale legitimitãþii.

Fiecare dintre aspectele doar enumerate aici este
tratat cu aplomb ºtiinþific ºi expresivitate stilisticã ºi
ar merita evidenþiat, dar cum mi se pare mult mai util
sã expun întreaga structurã a cãrþii pentru a releva
amploarea construcþiei teoretice, prefer sã citez un
loc în care vorbind despre planul juridic ºi planul mo-
ral al legitimitãþii ºi invocându-l pe Guglielmo Ferrero,
care definea legitimitatea drept acel „geniu invizibil
al cetãþii“, Gabriela Goudenhooft accentueazã o la-
turã foarte importantã a noþiunii de legitimitate: „Ei
bine, acest duh nevãzut al cetãþii nu este cel care o
construieºte, ci acela care confirmã o ordine preexis-
tentã, dezirabilã, în care comunitatea, satisfãcutã, ac-
ceptã în mod firesc nu atât deciziile celor ce guver-
neazã, cât principiile în virtutea cãrora aceºtia guver-
neazã“ (p. 16).

Al doilea capitol se referã la acea legalitate sino-
nimã cu „umbrela legalã a legitimitãþii“, la statul de
drept al procedurilor în condiþiile legalitãþii, la pu-
terile ºi limitele statului de drept, la suprastatul de
drept în condiþiile legitimitãþii internaþionale, la Uni-
unea Europeanã, legitimitatea ºi legalitatea din cadrul
acesteia vizibilã în aspecte precum: legitimitate ºi
deficit, funcþia judiciarã a UE ºi legalitatea, Curtea
Europeanã de Justiþie ca „umbrelã prin care bate
ploaia“, la „dubla identitate ºi dedublarea legitimitãþii
sau noua democraþie europeanã“. Printre exemplele
consemnate, critica legitimitãþii „politicii“ decizio-
nale a CEJ este ilustratã de autoare prin exemplul fos-
tului preºedinte german Roman Herzog care observa
cum „încrederea de care se bucura CEJ cândva suferã
acum dramatic ca urmare a intervenþiei ei invazive în
sistemele judiciare interne (…) fabricând ad-hoc noi
principii de drept comunitar pe care apoi le impune
fãrã niciun respect pentru subsidiaritate“ (p. 151).

În capitolul al treilea sunt prezentate deopotrivã
analitic ºi comprehensiv „criza legitimitãþii ºi com-
pensãrile alternative“, „alternativa raþional-econo-
micã ºi statul social“, „alternativa simbolicã ºi resus-
citarea ritualului“.

Ultimul capitol al lucrãrii vizeazã relaþia dintre
autorizare ºi autoritate, raþionalitatea discursului, ra-
porturile complexe dintre metaraþional, simbolic ºi ri-
tual, instrumentalizarea discursului politic, discursul
mediatizat ºi concluzii asupra legitimitãþii politice.

Profunzimea demersului ºtiinþific se evidenþiazã
în finalul lucrãrii printr-o bogatã bibliografie, printr-un
index de nume ºi un index de termeni detaliat, prin
rezumate în limbile francezã ºi englezã.

Gabriela Goudenhooft susþine cã deºi în societã-
þile moderne legitimitatea normativã este cea mai
apreciatã, democraþia ca atare este o garanþie a legiti-
mitãþii numai în sens abstract: „Legitimitatea raþio-
nalã ºi cea proceduralã nu-ºi mai sunt sieºi suficiente,



Lorena-Valeria Stuparu

Valeriu Papahagi
Viaþa culturalã a aromânilor în secolul al XVIII-lea ºi în prima jumãtate a celui de-al XIX-lea,
prefaþã, schiþã biograficã ºi postfaþã de Viorel Stãnilã, Bucureºti, Institutul Cultural Român, Insti-
tutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2015, 447 pp.
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iar alternativa ritualã ºi simbolicã îºi gãseºte locul, în
mod paradoxal, într-o lume hiperraþionalizatã“. Pe de
altã parte, „apelul la mit ºi recuperarea încrederii, re-
câºtigarea afecþiunii publice nu înseamnã eºecul
mijloacelor raþionale de dobândire a legitimitãþii, ci
utilizarea tuturor fondurilor, imaginarul colectiv
sensibil fiind o sursã ce nu meritã ignoratã“ pentru
simplul motiv cã „dacã apelul la ritual ºi simbolic nu
este deloc iraþional, inconsecvenþa cu care omenirea
sacralizeazã ºi desacralizeazã legitimitatea pune
raþiunea sub semnul întrebãrii“ (p. 169).

Ca cercetãtor preocupat de „Funcþia legitima-
toare a imaginarului politic“ (a se vedea lucrarea co-
lectivã Teorii ale legitimitãþii puterii, coordonator
Gabriela Tãnãsescu, Editura ISPRI, 2014) pot afirma

cã densa ºi eleganta lucrare Legitimitatea. Ritualuri
ale legalitãþii ºi autoritate discursivã a Gabrielei
Goudenhooft prezintã într-o formulã novatoare ºi in-
terdisciplinarã problema sacralizãrii ºi desacralizãrii
puterii politice, a strategiilor rituale ºi spectaculare
proprii legitimitãrii acesteia, a crizelor de legitimitate
ce manifestã neîncrederea cetãþeneascã în simbolu-
rile care dau sens guvernãrii, a necesitãþii resemni-
ficãrii acestora: „Lunga aventurã a legitimitãþii prin
diversele constructe sociale, trecând de la convenþio-
nal la postconvenþional ºi de la raþional la mit ºi ri-
tual, prin intermediul discursului ºi al strategiilor
sale, este departe de a fi luat sfârºit, dar pare sã-ºi fi
câºtigat locul printre valorile pe care lumea noastrã se
bazeazã“ (p. 247).

Valeriu Papahagi (1905/6-1983), nãscut într-o
familie de fruntaºi aromâni care a dat culturii române
mai multe generaþii de cãrturari patrioþi, a fost un sa-
vant romanist ºi clasicist, discipol al lui Nicolae Iorga,
membru al Secþiunii de studii macedo-române a Insti-
tutului Sud-Est European, profesor de istorie ºi limbi
strãine, publicist ºi diplomat (1940-1946) margina-
lizat în timpul regimului comunist. Conform prof. dr.
Nicolae-ªerban Tanaºoca, el a contribuit, alãturi de
alþi însemnaþi intelectuali aromâni, precum George
Murnu, Pericle Papahagi, Theodor Capidan, Tache
Papahagi ºi Victor Papacostea, la formarea „ºcolii ro-
mâneºti de cercetãri asupra romanitãþii balcanice“, ri-
dicând la nivel ºtiinþific studiile aromâne ºi con-
sacrându-le pe plan internaþional; în acelaºi timp,
„înarmaþi“ cu argumente ºtiinþifice, ei au respins teo-
riile celor care contestau românitatea sau chiar roma-
nitatea aromânilor (apud V. Stãnilã, n. 45, p. 32).

Spre sfârºitul anilor ’70, Valeriu Papahagi ºi-a
adunat ºi completat studiile publicate în perioada in-
terbelicã, redactate pe baza unor complexe cercetãri
în arhive româneºti ºi mai ales strãine, redactând
sinteza Viaþa culturalã a aromânilor în secolul al
XVIII-lea ºi în prima jumãtate a celui de-al XIX-lea,
rãmasã, din pãcate, neterminatã ºi nepublicatã pânã
în 2015.

Apariþia acestei lucrãri este rezultatul unui im-
portant efort de echipã, care a reunit, sub coordonarea
domnului prof. univ. dr. Dan Dungaciu, directorul
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
al Academiei Române, specialiºti din cadrul acestui
institut, al Institutului Cultural Român ºi al Institu-
tului de Studii Sud-Est Europene. Editarea post-mor-
tem a manuscrisului lui Valeriu Papahagi nu era o în-

treprindere la îndemâna oricui, ci necesita, datoritã
caracterului erudit al lucrãrii, temeinice cunoºtinþe de
dialectologie a limbii române, de limbi strãine clasice
ºi moderne (latinã, neogreacã, germanã, englezã, fran-
cezã, italianã, maghiarã), de istorie universalã ºi, în
special, de istorie a românilor sud-dunãreni, pentru a
putea înþelege, reda în mod corect, amplasa în context
ºi completa cu informaþii de ultimã orã opera marelui
savant.

Publicarea acestei sinteze la câteva zeci de ani de
la scrierea ei, sub egida Institutului de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale, s-a impus din mai multe mo-
tive. Dincolo de dorinþa de a repara o nedreptate („ches-
tiunea aromânã“ ca, de altfel, orice referire la comu-
nitãþile de etnici români din afara graniþelor þãrii era
un tabu în perioada comunistã, mai ales din punctul
de vedere al politicii externe), care a dus la nepubli-
carea cãrþii înainte de 1989, se resimte, în zilele noas-
tre, nevoia reafirmãrii mesajului puternic, susþinut cu
solide argumente ºtiinþifice, a cãrui purtãtoare este
aceastã lucrare: aromânii sunt români ºi, începând cu
secolul al XVIII-lea, ei ºi-au dezvoltat conºtiinþa la-
tinitãþii ºi a unitãþii de neam ºi de limbã cu românii
nord-dunãreni. Cartea lui Valeriu Papahagi reprezintã,
în acest sens, un efort de recuperare a memoriei iden-
titare a aromânilor, de stringentã actualitate, în con-
diþiile în care din mijlocul aromânilor trãitori în Ro-
mânia în ultimele decenii s-au fãcut auzite voci care
clameazã cã aromânii nu sunt români, cã ar trebui de-
claraþi minoritate naþionalã în România ºi cã existã o
„limbã armâneascã“, complet diferitã de cea românã.
Aceastã aberaþie identitarã, asemãnãtoare, întâmplã-
tor sau nu, cu cele din Republica Moldova ºi statele
balcanice în care existã comunitãþi de aromâni, nu poate



fi combãtutã decât prin întoarcerea cu bunã-credinþã
la surse, prin lectura unor valoroase studii dedicate cul-
turii ºi istoriei românilor sud-dunãreni, precum cel de
faþã.

Trezirea conºtiinþei naþionale la românii sud-du-
nãreni a fost favorizatã de dezvoltarea economicã
deosebitã a oraºului aromân Moscopole, situat în Al-
bania zilelor noastre, devenit în prima jumãtate a se-
colului al XVIII-lea o adevãratã capitalã a culturii gre-
ceºti, unde funcþionau ºcoli, o mitropolie, o tipografie
ºi o academie, o ºcoalã superioarã ai cãrei elevi, da-
toritã unor profesori precum Teodor Anastasie Ca-
valioti, s-au transformat în adevãraþi propagatori ai
ideilor moderne, iluministe în acea zonã a Europei.
Limba greacã era la vremea aceea limba de culturã a
tuturor aromânilor, limba de oficiere a cultului reli-
gios, precum ºi limba folositã de ei în activitãþile co-
merciale, dialectul aromân fiind rezervat pãstorilor ºi
relaþiilor familiale.

Comerþul deosebit de înfloritor desfãºurat de ne-
gustorii moscopoleni cu Veneþia ºi cu alte oraºe ita-
liene încã din secolul al XVII-lea, iar ulterior cu Viena,
Budapesta, Polonia, unde s-au înfiinþat importante
colonii de aromâni, precum ºi studiile desfãºurate în
universitãþile italiene de moscopoleni precum Dionisie
Manduca, Ioan ºi Dimitrie Halcheu, i-au fãcut pe aro-
mânii din Peninsula Balcanicã sã intre în contact cu
ideile umanismului italian ºi cu iluminismul central-
european, care i-au influenþat în ceea ce priveºte
descoperirea propriei latinitãþi. O influenþã în acest
sens, precum ºi în apariþia dorinþei de a-ºi crea o cul-
turã proprie în limba maternã au avut-o ºi legãturile
comerciale ale negustorilor ºi caravanierilor sud-du-
nãreni cu Þãrile Române, precum ºi dascãlii aromâni
care au predat la academiile domneºti din Moldova ºi
din Valahia sau care au trecut prin aceste þãri, ca Di-
mitrie Procopiu Pamperi, Constantin Hagi Gehani,
Nicolae Zerdzuli, Ambrozie Pamperi ºi Daniil (Di-
mitrie) Philippide.

Cel mai vechi text scris în dialect aromân îi apa-
rþine ieromonahului moscopolean Nectarie Tãrpu.
Este vorba de o inscripþie descoperitã pe o icoanã din
Albania, care dateazã din 1731. Ea demonstreazã cã
aspiraþia aromânilor de a-ºi folosi limba maternã în
bisericã, ºcoalã ºi în diverse scrieri este mult anterioarã
apariþiei statului român modern ºi oricãrei eventuale
politici culturale a acestuia în direcþia „românizãrii“
aromânilor. De asemenea, informaþiile oferite de
moscopoleanul Constantin Hagi Gehani, care a studiat
în marile universitãþi ale Europei sec. al XVIII-lea,
profesorului Johann Thunmann de la Universitatea
din Halle, conform cãrora „vlahii“ din sudul Dunãrii
vorbesc aceeaºi limbã precum fraþii lor de peste Du-
nãre, reproduse în scris la 1774 de profesorul german,
demonstreazã cã aromânii, chiar dacã îºi fãceau stu-
diile în limba greacã ºi admirau cultura elenã, erau
conºtienþi de originea lor, de identitatea dialectului
lor cu limba vorbitã la nord de Dunãre, iar conºtiinþa
naþionalã a românilor sud-dunãreni nu este o creaþie

artificialã, un rezultat al propagandei statului român,
dupã cum susþin adepþii deznaþionalizãrii aromânilor.

În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea ora-
ºul Moscopole a fost distrus de mai multe raiduri ale
musulmanilor din Albania, atraºi de bogãþia oraºului.
Negustorii moscopoleni s-au rãspândit în marile
oraºe comerciale ale Europei Centrale, dar ºi în alte
oraºe ale Imperiului Otoman, precum ºi în Þãrile Ro-
mâne. În acelaºi timp, Patriarhia Ecumenicã, prin re-
prezentanþii sãi în rândul aromânilor, ºi-a înãsprit
atitudinea faþã de ideile iluministe, care promovau
folosirea limbilor materne ca limbi de cult ºi culturã
pentru ortodocºii din Peninsula Balcanicã. Prin ur-
mare, viaþa culturalã aromâneascã ºi-a mutat centrul
de greutate înspre Europa Centralã, unde negustorii
moscopoleni au finanþat ºcoli, biserici ºi tipãrirea de
cãrþi ale unor autori români.

Un rol important în dezvoltarea conºtiinþei naþio-
nale a aromânilor l-a avut preotul Constantin Ucuta
din colonia aromânã din Poznan, care a publicat în
1797 un abecedar în dialectul aromân, „spre gloria
neamului“, cu scopul cultivãrii copiilor aromâni în
limba maternã. Acest abecedar reprezintã prima ten-
tativã de folosire a dialectului aromân ca limbã li-
terarã.

La Viena ºi Budapesta aromânii au intrat în con-
tact cu reprezentanþii ªcolii Ardelene, care au fost
preocupaþi de originea, istoria ºi graiul ramurii sud-
dunãrene a românitãþii, sub influenþa lor aromânii în-
cepând sã-ºi cultive propriul dialect. La începutul se-
colului al XIX-lea, scriitorii aromâni Gheorghe
Constantin Roja (din Pesta) ºi Mihail Boiagi (din
Viena) au afirmat cu tãrie apartenenþa la românitate a
aromânilor, medicul Gheorghe Roja fiind primul aro-
mân care a publicat cãrþi despre trecutul ºi limba po-
porului sãu. În lucrãrile celor doi s-a fãcut simþitã
influenþa latinizantã a ªcolii Ardelene ºi a dialectului
dacoromân, dupã cum în Scrierea pentru începutul
românilor în Dacia a lui Petru Maior se observã in-
fluenþa dialectului aromân.

Nu toþi românii sud-dunãreni au primit cu des-
chidere ideile lui C. Ucuta, Gh. Roja ºi M. Boiagi,
care au fost respinºi ºi chiar persecutaþi de cãtre unii
dintre conaþionalii lor grecizaþi, prãpastia dintre
adepþii elenismului ºi cei ai românismului adâncindu-
se în sec. al XIX-lea.

Daniil (Dimitrie) Philippide, originar din satul
românesc Ameru din Tesalia, a publicat în 1816 Is-
toria ºi Geografia României, fiind primul care a fo-
losit termenul de „român“ în locul celui de „vlah“. El
a susþinut comunitatea de origine a aromânilor ºi da-
coromânilor ºi a respins teoria conform cãreia po-
porul român s-ar fi format la sudul Dunãrii, migrând
apoi spre nord.

Ca urmare a întãririi conºtiinþei lor naþionale, nu-
meroºi aromâni din Europa Centralã, în ciuda poziþiei
lor sociale ºi economice favorizate, s-au identificat
cu cauza românilor asupriþi din Transilvania, precum
Emanoil Gojdu, familia Mocioni, mitropolitul Andrei
ªaguna.
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Încã de la crearea sa, statul modern român ºi-a
mobilizat resursele pentru a susþine românitatea sud-
dunãreanã, prin deschiderea a zeci de ºcoli româneºti
în teritoriile locuite de aromâni, începând cu 1864,
prin acordarea de burse de studiu în România pentru
tinerii aromâni, prin intervenþii diplomatice pe lângã
autoritãþile otomane pentru a contracara intrigile re-
prezentanþilor Patriarhiei Ecumenice ºi a obþine drep-
turi egale cu celelalte popoare nemusulmane din Im-
periul Otoman, prin primirea ºi împroprietãrirea pe
teritoriul României a mii de familii de români sud-
dunãreni supuºi deznaþionalizãrii în statele balcanice
nou-formate. Una dintre cele mai importante ºcoli ro-
mâneºti din Peninsula Balcanicã este liceul românesc
din Bitolia, înfiinþat în 1880, la care au predat pro-

fesori de înalt standard, precum: Nicolae Batzaria,
Nicolae Papahagi, Pericle Papahagi ºi Theodor
Capidan, foºti studenþi ai savantului german Gustav
Weigand.

Lucrarea lui Valeriu Papahagi surprinde cu
acurateþe principalele momente ale procesului de tre-
zire ºi consolidare a conºtiinþei naþionale a românilor
sud-dunãreni, fãrã sã treacã cu vederea pericolele
identitare la care aceºtia au fost ºi sunt supuºi. Din
acest punct de vedere, ea reprezintã o lecturã obliga-
torie atât pentru acei membri ai comunitãþii aromâne
din România care au uitat sau care aleg sã-ºi ignore
propria istorie ºi culturã, cât ºi pentru toþi cei care nu
cunosc aproape nimic despre fraþii lor de dincolo de
graniþele þãrii.

Semnalãm apariþia, în 2014, a unui volum care
abordeazã tema intergãrii europene ºi analizeazã acest
subiect în prisma evoluþiei Uniunii Europene. Lucra-
rea este structuratã în patru pãrþi, fiecare integrând
studii în domeniu aparþinând cercetãtorilor din cadrul
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþio-
nale.Volumul debuteazã cu precizãrile introductive
ale coordonatorului, care explicã proiectul ºi provo-
cãrile acestuia dar ºi temele de cercetare abordate.
Ideile europenismului sunt multiple ºi puþin abordate
în cercetarea româneascã, dat fiind faptul trecerii unei
jumãtãþi de secol de la momentul în care s-au pus
bazele Comunitãþilor Europene. Proiectul de integrare
europeanã a fost dezbãtut în epocã pe fondul rava-
giilor rezultate în urma celor douã rãzboaie mondiale.

Prima parte intitulatã: O identitate instituþionalã
ºi geopoliticã incertã include studiile care definesc
identitatea ºi configurarea Europei post 1990. De unde
ºi pânã unde? se intituleazã studiul lui Dan Dungaciu
care analizeazã în amãnunt particularitaþile organi-
zãrilor ºi retrasãrilor de frontiere în Europa în ultimii
25 de ani.

Cum au fost teoretizate deciziile europene între
politici ºi politicã reprezintã un demers realizat de
Darie Cristea care explicã modul în care s-a realizat
politica europeanã în ultimul sfert de secol. Identi-
tatea europeanã ºi identitatea naþionalã – Sacru ºi
profan este studiul realizat de cãtre Lucian Dumi-
trescu, în care este prezentatã harta mentalã a re-
configurãrii politicii europene, subiect intens disputat
mai ales dacã facem referire ºi la ulti-mele valuri ale
extinderii.

Sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial îm-
parte Europa ºi instituie Cortina de Fier favorizând,

astfel apariþia celor douã blocuri politice, economice
ºi militare. Acest aspect va institui un blocaj la nivel
de comunicare instituþionalã între Statele Unite – li-
derul unuia dintre cele douã blocuri amintite ºi URSS
– stãpânul lumii comuniste. Valentin Naumescu ne
propune cunoaºterea parteneriatelor transatlantice
dupã 1990 ºi ne prezintã în amãnunt particularitãþile
relaþiei Europa – America dupã Rãzboiul Rece ºi in-
cluderea unora dintre statele foste comuniste în struc-
turile NATO.

Partea a II-a a cãrþii se intituleazã Instituþiile U.E.
între naþional ºi european; cuprinde trei studii ale
unor cercetãtori avizaþi ai spaþiului instituþional euro-
pean. Cristina Arvatu-Vohn prezintã Consiliul Euro-
pean ºi Comisia Europeanã: interese naþionale ver-
sus interese comunitare în timp ce Ruxandra Ior-
dache analizeazã politic Parlamentul European –
între consolidarea instituþionalã ºi „distanþa elec-
toralã“. Lucian Jora explicã modul în care sunt co-
nexate Capacitãþile de reprezentare ale Uniunii Eu-
ropene ºi modul în care funcþioneazã Serviciul Eu-
ropean de Acþiune Externã.

În partea a III-a a lucrãrii, intitulatã Politici ale
Uniunii Europene în perspectivã comparatã, sunt
grupate trei studii care trateazã modul în care se face
politicã europeanã, areal caracterizat ca fiind unul
extrem de complex ºi cu numeroase probleme care nu
ºi-au gãsit încã rezolvarea de-a lungul celor 25 de ani
de la cãderea Cortinei de Fier. Coabitarea institu-
þionalã a diverselor state care au intrat în Uniune a
trebuit sã gãseascã un rãspuns în Evoluþia politicii de
securitate ºi apãrare comunã a UE. Convergenþele ºi
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divergenþele acestei problematici a relaþiei UE-
NATO sunt tratate de cãtre Sanda Cincã, dat fiind
faptul cã statele membre reprezintã nucleul politicii
de securitate ºi apãrare comunã. Resursele energetice
ºi necesitatea acestora sunt analizate de Oana Simion
în studiul intitulat Politica energeticã a Uniunii Eu-
ropene. Mentalitatea colectivã europeanã înþeleasã ca
parte a spiritului european al epocii post Rãzboi Rece
încadreazã ideea de culturã europeanã ºi de patri-
moniu cultural european, ca fundament al politicii
sistemului de instituþii care articuleazã Uniunea.
Carmen Burcea prezintã aceastã relaþie în studiul cu
titlul Politica culturalã a Uniunii Europene în timp
ce Ileana Stãnculescu trateazã contextul prezentat an-
terior în Patrimoniul cultural european în ansamblul
politicilor culturale europene.

Partea a IV-a denumitã generic, Extinderea ºi
parteneriatele Uniunii Europene, prezintã trei studii
care definesc relaþia dintre extindere ºi Parteneriatul
Estic. Sfârºitul Rãzboiului Rece pune Europa în faþa
unei alegeri dificile, cea dintre extinderea Uniunii ºi
Parteneriatul Estic. George Scarlat prezintã studiul
intitulat Comisia Juncker ºi blocarea procesului de
aderare la UE, în timp ce Nicolae Þîbrigan explicã
evoluþia Parteneriatului Estic între speranþe ºi dezi-
luzii. Teza care dã curs argumentaþiei autorilor repre-
zintã o abstractizare a celor douã concepte care au
fost aduse în discuþie mai sus în contextul interesului
european al statelor membre ºi intenþiilor de extin-
dere a Uniunii Europene. Datoritã faptului cã a între-
prins o politicã de extindere spre Europa Centralã ºi
Europa de Sud-Est, Uniunea s-a confruntat cu o serie
de consecinþe pe plan instituþional dar ºi social, pro-
bleme pe care statele nou intrate în uniune nu le-au
gestionat prea bine. Aceste probleme pot fi identi-

ficate în compoziþia etnicã ºi impunerile economice
pentru statele care au fãcut parte din blocul comunist
(Cehia, Slovacia, Polonia, România, Ungaria, Bul-
garia). O altã provocare cãreia a trebuit sã-i facã faþã
liderii Uniunii au constituit-o miºcãrile populaþiei
respectivelor state în spaþiul european. Peste argu-
mentaþiile în sine autorii aduc încã o motivaþie certã
a ipotezelor de cercetare ºi anume proiectele de extin-
dere a uniunii ºi parteneriatele.

În acest sens Alexandra Vasile prezintã planuri
de parteneriat care includ ºi membri ai altor zone
geografice cum ar fi zona Euro-Mediteraneanã. Par-
teneriatul Euro-Mediteranean ºi Relaþia Uniunii Eu-
ropene cu þãrile din regiunea Magrebului arab descrie
un gen de politicã ce are menirea de a consolida echi-
librul de forþe în spaþiul Mãrii Negre ºi cel al Mãrii
Mediterane. Percepþiile politico-diplomatice euro-
pene cu privire la proiectele Uniunii Europene sunt ºi
ele prezentate într-o manierã diferitã decât ceea ce
s-a scris pânã în acest moment. Finalul cãrþii prezintã
autorii, dar ºi contextul evoluþiei proiectului euro-
pean ºi al alianþelor regionale. Perioada analizatã de
autori este una efervescentã ºi importantã datoritã
faptului cã proiectele de extindere, politicile Uniunii
ºi parteneriatele preocupã spaþiul public european ºi
sunt susþinute de elitele politice ale Uniunii. Cum
s-au realizat aceste proiecte sau care au fost cauzele
eºuãrii unora dintre ele urmeazã sã aflaþi dumnea-
voastrã din lectura cãrþii prezentate. Astfel volumul
de faþã se constituie într-o importantã sursã de in-
formare pentru cercetãtori, studenþi, masteranzi ºi
doctoranzi ºi pentru toþi cei interesati de cunoaºterea
în amãnunt a tuturor eforturilor politico-diplomatice
care au însoþit proiectele politice de reconfigurare po-
liticã a Europei în ultimii 25 de ani.

Cartea argumenteazã modul în care este esenþialã
identificarea celui mai reprezentativ element care di-
ferenþiazã propria naþiune de naþiunile din jur, ºi desigur
este în mãsurã sã creeze o reacþie pozitivã, acea ca-
racteristicã perceputã ca atare de strãini ºi care poate
sã fie încapsulatã într-un slogan publicitar. Având în
vedere multitudinea de variabile ºi factori pertur-
batori ce trebuie luaþi în considerare, majoritatea ana-
liºtilor sunt de pãrere cã este imposibilã mãsurarea cu
acurateþe a efectului produs de un brand per se pentru
imaginea þãrii respective (care la rândul ei este mãsu-

ratã printr-o multitudine de indicatori). Pot sã fie însã
mãsurate vizibilitatea brandului respectiv ºi felul în
care publicul þintã rãspunde la acesta. Atât brandingul
de þarã cât ºi Diplomaþia Publicã de altfel au pro-
bleme în capacitatea de evaluare a eficienþei ºi succe-
sului. Crearea unei imagini pozitive sau ameliorarea
unei imagini constituie scopul comun al ambelor con-
cepte, comunicarea este vehiculul principal, iar mar-
kerii identitari (culturã, identitate, imagine, valori na-
þionale) par sã fie numitorul comun al ambelor abor-
dãri. Comunicarea ºi relaþiile publice internaþionale au
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o specificitate diferitã la începutul secolului XXI în
era globalizãrii, axatã pe dialog ºi reciprocitate, care
trimite la investigarea importanþei creãrii de reþele
trans ºi interinstituþionale (între instituþii publice ºi
private), ca ºi cheie a succesului în Diplomaþia Pu-
blicã. Legãturile trans ºi interinstituþionale sub formã
de reþele au potenþialul de a înlocui treptat statele na-
þionale ca (oficial cel puþin) principali artizani în Di-
plomaþia Publicã ºi brandingul naþional.

Cartea expune modul în care majoritatea stu-
diilor din domeniu suferã de generalizare, analizele
documentare efective ºi studiile de caz fiind încã
rare. Atunci când acestea existã, nu avem de-a face cu
analize propriu-zise, ci cu o înºiruire de evenimente
sau proiecte derulate sau în derulare. Cu excepþia
campaniei derulate în 2004 de Charlotte Beer pentru
SUA care a beneficiat deja de analize ample, de
regulã se dau puþine detalii sau deloc în legãturã cu
aspectele funcþionale legate de implementarea res-
pectivelor proiecte, evaluarea efectelor etc. Organi-
zarea evenimentelor de genul Capitala Culturalã Eu-
ropeanã, cu un deosebit impact aferent Diplomaþiei
Publice, s-a bucurat în ultimii ani de o atenþie mai
mare. În condiþiile în care statutul în sine de Capitalã
Culturalã Europeanã s-a transformat într-o megaafa-
cere cu precãdere pentru oraºele mici, pregãtirea can-
didaturii ºi finalizarea evenimentului a implicat reali-
zarea de studii de impact. Este relativ uºor de demon-
strat impactul economic al genului acestuia de eveni-
mente, exprimat în investiþiile de infrastructurã, apa-
riþia de noi ONG-uri, creºterea uneori de zeci de ori a
numãrului de evenimente artistice ºi a intrãrilor de
turiºti strãini, dezvoltarea unitãþilor de cazare, ex-
plozia preþurilor ºi a oportunitãþilor de angajare etc.
În ultimii ani au apãrut ºi platforme specializate în
domeniu precum Place Branding and Public Di-
plomacy, sau publicaþii specializate precum Journal
of Place Management and Developement. Titlul în
sine al publicaþiei indicã orientarea ºi importanþa di-
plomaþiei publice ºi brandingului pentru problemele
dezvoltãrii locale, respectiv tendinþa de transfer al
atributelor de reprezentare externã ale comunitãþilor
ºi entitãþilor locale dinspre sfera strict guverna-
mentalã înspre sfera localã care poate sã antreneze
pentru activitãþi de reprezentare externã ºi promovare
a intereselor ºi imaginii expertiza privatã.

Cartea supune dezbaterii inclusiv raportul din
2008 al Comisiei de avizare pentru Diplomaþie Pu-
blicã a SUA în care se subliniazã aspectele relevante
pentru resursele umane din domeniu în termeni de
competenþe tehnice ºi atitudinale. Modalitãþile de
identificare, testare, recrutare, pregãtire specificã ºi
testare ºi evaluare periodicã a acþiunilor sunt descrise
în termeni generali. Acelaºi raport atrãgea atenþia
asupra lipsei abilitãþilor de comunicare specifice cu
publicul strãin la majoritatea angajaþilor Foreign

Office ºi necesitãþii unui curs intensiv de minimum
nouã luni în tehnici de diplomaþie publicã. Abilitãþile
specifice activitãþilor de branding stau ºi mai prost în
portofoliul de expertizã al funcþionarilor publici, ab-
senþa unui program de licenþã sau masterat specific în
acest domeniu fiind o realitate la nivelul anului 2014.
Este un domeniu dominat de câteva firme private (ex.
Interbrand a lui Ollins), al cãror interes este de a nu
lãrgi aria de expertizã pentru a nu-ºi pierde piaþa.
Conferinþele în domeniu ºi un Master Class þinut de
Simon Anholt oferã periodic sugestii ºi recomandãri
de urmat, dar nu înlocuiesc programe de pregãtire
sistematice. Este un domeniu în care firmele private
specializate în relaþii publice internaþionale (în mod
special pentru mari companii multinaþionale) oferã
servicii de consultanþã ºi pentru branding de þarã, res-
pectiv pentru campanii de diplomaþie publicã, comu-
nicare strategicã, lobism, relaþii cu mass-media inter-
naþionalã diverselor guverne, o dovadã în plus a ca-
racterului interschimbabil al celor trei domenii.

Nation Brand Index, demarat ºi întreþinut cu re-
gularitate începând în 2005 de S. Anholt, care mã-
soarã prestigiul perceput al naþiunilor în ochii consu-
matorilor strãini, este deja de notorietate. În a doua
parte a anului 2006 pentru prima datãAnholt a aplicat
sistemul de investigaþie nu pe o þarã, ci pe Uniunea
Europeanã (probabil determinat ºi de catalogarea
produselor drept Made in EU)1. Anterior a existat o
tentativã de a descrie brandul UE drept sumã a bran-
durilor naþionale ale statelor membre (la acea datã,
din 25 de state membre 14 se regãseau în NBI). La
sondaj a participat un eºantion de 26.500 persoane
din 35 de þãri (din care 20 europene). Rezultatul a fost
surprinzãtor, brandul EU intrând instantaneu pe locul
unu în faþa Germaniei sau Marii Britanii. Explicaþia
constã în modul de abordare a sondajului ce prezenta
brandul UE ca sumã a brandurilor de þarã ale statelor
membre. Forþa combinatã în diverse domenii a bran-
dului Franþei, Germaniei, Italiei, Suediei, Marii Bri-
tanii este imbatabilã. Atractivitãþii tehnologice a pro-
duselor germane i se adãugau faima produselor de
lux franceze sau italiene, designul industrial scan-
dinav, atractivitatea culturii, la care se adãugau consi-
derente legate de imaginea Europei ca oazã de stabi-
litate ºi prosperitate ºi democraþie. Se vede cu uºu-
rinþã cã în acest algoritm noile state membre nu par a
juca niciun rol. Sunt consumatori ºi nu contribuitori
la prestigiul brandului european. A se avea în vedere
cã majoritatea respondenþilor confundã Europa cu
Uniunea Europeanã ºi introduc în algoritmul reprezen-
tãrii UE inclusiv state nonmembre precum Elveþia.
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Este o carte scrisã într-un limbaj accesibil pentru
studenþi ºi care dezbate rolul comunicãrii internaþio-
nale sub diversele sale forme pentru formarea sau
reformarea percepþiilor cu privire la modul în care
naþiunile se abordeazã reciproc. Problema percepþiei
are implicaþii profunde atât economice (puterea ºi va-
loarea de brand a produselor fabricate într-o anumitã
þarã), cât ºi politice (în þãrile democratice articularea
politicii externe are o influenþã semnificativã asupra
comportamentului electoratului ºi deciziei de a vota
sau nu anumite persoane, cu precãdere în campaniile
prezidenþiale). Cartea pune în discuþie ºi alte aspecte
pe lângã problemele legate de eficienþa comunicãrii

în spaþiul internaþional, respectiv problema efectelor
pe care procesul comunicãrii le are asupra societãþii.
Se încearcã printre altele gãsirea unor motivaþii pen-
tru consumul media, cât ºi pentru modificãrile care
pot surveni (ale opiniei sau ale atitudinii) datoritã
consumului media.

Aceste modificãri se vor gãsi sub denumirea de
efecte media. Distincþia între diferite tipuri de efecte
se face din douã perspective: a tipului de schimbare
pe care îl produce consumul media (schimbare de
opinie sau de atitudine); a existenþei sau nu ºi a altor
factori, pe lângã consumul media, ce favorizeazã sau
nu schimbarea.

Cartea trece în revistã întreaga dezbatere din Ca-
nada ºi Noua Zeelandã pânã în Argentina ºi Mon-
golia, cu privire la diplomaþia publicã în relaþiile in-
ternaþionale ºi modul în care diferite ministere de Ex-
terne ºi-au adaptat strategiile ºi discursul. Cartea su-
pune dezbaterii ºi ideile profesorului Joseph S. Nye,
care ne propune o structurã de analizã interesantã po-
trivit cãreia, în relaþiile internaþionale de astãzi, pu-
terea este distribuitã ca un joc de ºah tridimensional
ce se joacã pe verticalã, dar ºi pe orizontalã. În afara
planurilor relaþiilor politice economice ºi militare,
cartea descrie ºi un alt plan, care include relaþiile
transnaþionale frontaliere care scapã de sub controlul
guvernelor de la droguri, la maladii, schimbãri clima-
tice, terorism transnaþional dar ºi relaþii cultural-eco-
nomice ºi investiþii transfrontaliere cãrora multe co-
munitãþi le datoreazã prosperitatea. Pe acest plan, pu-
terea este distribuitã haotic printre actorii care nu sunt
entitãþi guvernamentale. Niciun guvern nu poate con-
trola rezultate în absenþa cooperãrii cu alte state. În

acest caz este nevoie de sprijin mutual, cooperare, in-
tegrare a sistemelor de informaþii, programe susþinute
privind eradicarea sãrãciei, focarelor de conflict ºi
fundamentalism etc., acþiuni pe care nicio superpu-
tere mondialã nu ºi le poate permite singurã.

Din aceastã perspectivã lumea de azi e
multipolarã. Aceasta este lumea care are nevoie de
UE ca actor nonmilitar în politica externã cu spe-
cificitatea amintitã. O astfel de UE eficace în felul ei
poate cã nu va satisface aspiraþiile retorice din
discursurile politicienilor, dar va fi un tip de actor ºi
o alternativã de acþiune politicã externã de care lumea
începutului de secol XXI ºi-a legat multe speranþe.
Un alt argument care recomandã aceastã carte este
dezbaterea pe care o oferã cinci experþi de marcã din
cinci þãri diferite pornind de la alt fundament de ex-
pertizã asupra teoriei ºi practicii di-plomaþiei publice,
respectiv asupra modului în care diplomaþia publicã
poate sã fie efectiv utilizatã ca suport al acþiunilor de
politicã externã.



Cristian Hera (editor)
Schimbãri climatice globale. Grija pentru resurse naturale, Editura Academiei Românie, Bucureºti,
2015, 420 pp.
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La Editura Academiei Române a apãrut, în 2015,
sub îngrijirea dlui academician Cristian Hera, volu-
mul intitulat Schimbãri climatice globale. Grija pen-
tru resurse naturale, ce reuneºte lucrãrile unor ample
dezbateri naþionale organizate în Aula Academiei în
conexiune cu trei mari evenimente patronate ºi
organizate la nivel mondial de Organizaþia Naþiunilor
Unite, ca o recunoaºtere ºi asumare importanþei pro-
blemelor de mediu pentru viitorul omenirii: Ziua
Mondialã a Mediului (5 iunie), Ziua Mondialã a Mã-
rilor ºi Oceanelor (8 iunie) ºi Ziua Mondialã pentru
Combaterea Deºertificãrii ºi Aridizãrii (17 iunie).

Aceste dezbateri sunt deopotrivã o expresie a in-
teresului academic, ºtiinþific, pentru conservarea re-
surselor planetare dar ºi o reflectare ºi o preluare la
nivel naþional a unei problematici mondiale de mare
actualitate. Cu alte cuvinte, România ia parte, prin
acest forum ºtiinþific, la configuraþia atât de diver-
sificatã a interconexiunilor globale, în care, aºa cum
aratã editorul, asistãm la crize – cu forme ºi inten-
sitãþi variate – ce pot duce la „confruntãri fãrã prece-
dent“, simptome alarmante ale unui punct al dezvol-
tãrii industriale – cu inegalitãþile uriaºe la scarã pla-
netarã pe care le genereazã – ce pune „Terra sub pre-
siune“ ºi „omenirea în impas“ (p. 9)

Reunind contribuþii ale unor specialiºti în do-
meniu, prezentul volum îºi propune o analizã obiec-
tivã, diagnoze ºi prognoze credibile ºi argumentate,
prin care sã ofere cititorilor un tablou cât mai precis
asupra riscurilor la adresa mediului ºi a resurselor, în-
þeles în valoarea lor de componentã – cu o sem-
nificaþie aparte – a conceptului mai larg de securitate.
Cu alte cuvinte, acest volum orienteazã cititorii înspre
formarea unei opinii cu privire la interogaþia funda-
mentalã: este viaþa în siguranþã din punct de vedere
al resurselor ºi al calitãþii mediului în viitorul apro-
piat, mediu ºi lung, în contextul ritmului actual de
dezvoltare industrialã, consum ºi suprasolicitare a
planetei Pãmânt?

Volumul este structurat în trei pãrþi ce corespund
intenþiei declarate de a marca cele trei evenimente pa-
tronate de ONU evocate mai sus. Ne limitãm doar la
a semnala titlurile interesantelor contribuþii, pentru a
pune în luminã complexitatea dar ºi caracterul con-
cret al tematicilor abordate, cu alte cuvinte legãtura
lor directã ºi evidentã cu o multitudine de aspecte din
viaþa de zi cu zi. Pe de altã parte, aceastã amplã te-
maticã ilustreazã ºi modul în care ºtiinþa/ºtiinþele
încearcã sã rãspundã realitãþii ºi provocãrilor actuale
prin inovaþii ºi dezvoltãri conceptuale de cele mai
multe ori interdisciplinare.

În prima parte, dedicatã zilei mondiale a me-
diului, regãsim importante contribuþii. Cristian Hera
– Responsabilitate pentru evoluþia viitoare a omenirii
– aratã, printre multe altele, semnificaþia existenþei

unei zile mondiale a mediului: „mobilizarea tuturor
locuitorilor planetei pentru creºterea conºtiinþei lor
ecologice, în mod solidar ºi la nivel global, pentru
sistarea agresiunilor la adresa mediului ºi remedierea
marilor erori comise din raþiuni excesiv economice,
productiviste“ (p. 15). Attila Korodi, în calitate de
Ministru al Mediului ºi Schimbãrilor Climatice, a
vorbit, sub genericul Schimbãrile climatice ºi mediul,
despre Strategia Naþionalã a României privind schim-
bãrile climatice pentru perioada 2010-2030, despre
politica de mediu a Uniunii Europene, despre conse-
cinþele, mãsurate statistic, ale distrugerii mediului
etc. Acad. Dan Bãlteanu a arãtat, în comunicarea
Terra în viitor. Program global de cercetare a me-
diului ºi societãþii, despre programul „Terra în viitor“
(lansat în cadrul Conferinþei Rio+20 din iunie 2012)
dedicat integrãrii cunoºtinþelor existente cu privire la
schimbãrile climatice. Sub titlul Impactul fenome-
nelor meteorologice extreme asupra mediului, în
contextul schimbãrilor climatice, Ion Sandu, Elena
Mateescu, Cristiana Sîrbu, Gheorghe Stãncãlie au
prezentat evoluþia resurselor termice ºi hidrice în Ro-
mânia pe perioada 1901-2013, au construit scenarii
climatice ºi au analizat cazuri de manifestãri meteo-
rologice extreme în România recentã. Mircea Duþu,
în comunicarea cu titlul Dreptul la mediu în para-
digma drepturilor umane fundamentale, a vorbit des-
pre drept ca instrument de salvare a mediului, despre
apariþia primelor reacþii juridice (în unele state) la
probleme de mediu, despre doctrina specificã ºi in-
terdisciplinarã numitã juridico-ecologicã, despre
afirmarea dreptului la mediu. Relaþia strânsã dintre
sol, atmosferã ºi hidrosferã este analizatã de Cãtãlin
Simota în Presiuni ale schimbãrilor globale de mediu
asupra solului. Un accent focusat pe cazul României
rezultã din contribuþia lui Victor Giurgiu ºi Ovidiu
Badea: Pãdurile ºi schimbãrile de mediu în România.
Acad. Nicolae N. Sãulescu, într-un studiu de aseme-
nea centrat pe exemplul românesc, aduce în discuþie
Ameliorarea plantelor ºi adaptarea la mediu. Studiu
de caz: ameliorarea grâului în România. Zeno Gâr-
ban a adus în discuþie chestiunea siguranþei ali-
mentare: Xenobiochimia de la concept la aplicabili-
tate: securitatea alimentarã ºi nutriþionalã, siguranþa
alimentarã. Despre Concepte eco-inovative pentru
dezvoltarea zootehniei din România secolului al XXI-
lea, pe baze eco-bio-geo-economice integrate, nece-
sare ecosanogenezei globalizate au vorbit Alexandru
T. Bogdan ºi Nicolae Manolescu. Horia Grosu,
Cãtãlin Dragomir ºi Ilie Voicu au analizat Adaptarea
sectorului zootehnic românesc la schimbãrile globale.

Partea a doua, consacratã zilei mondiale a mã-
rilor ºi oceanelor, se deschide cu comunicarea dlui
acad. Cristian Hera: „Importanþa mãrilor ºi oceanelor
este incontestabilã; ele reprezintã mediul de genezã pri-



Ruxandra Iordache

13 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 181

marã a vieþii...., mijloc de transport, comunicare, co-
merþ, sursã de combustibili ºi materii prime, dar din
nefericire civilizaþia la transformã ºi în locuri de
deversare a reziduurilor...“ (p. 152). În conexiune cu
aceastã recunoaºtere, aceastã parte a cãrþii reuneºte
urmãtoarele comunicãri: Importanþa internaþionalã a
zilei mãrilor ºi oceanelor. Contribuþia României la
dezvoltarea dreptului mãrii – semnatã de Bogdan
Lucian Aurescu, secretar de stat al Ministerului Afa-
cerilor Externe; Academia Românã ºi problematica
cercetãrilor marine – trecut, prezent ºi viitor – sem-
natã de Marian Traian Gomoiu; Premise ºi elemente
pentru strategie la Marea Neagrã – semnatã de Dan
Dungaciu;Marea – sursã de hranã ºi sãnãtate – sem-
natã de Tania Zaharia; Domeniul marin – sursã de
energie ºi resurse minerale – semnatã de Cornelia
Dinu; Dezvoltarea durabilã în transportul naval –
principii, direcþii de acþiune, soluþii ºi bune practici –
semnatã de Vergil Chiþac, Florin Nicolae, Dinu
Atodiresei; Crearea unei infrastructuri de cercetare
în regiunea Dunãre – Marea Neagrã: „Sistem de
securitate pentru Marea Neagrã de Vest pentru aler-
tare în timp real la geohazarde marine de risc“ –
semnatã de Nicolae Panin, Gheorghe Oaie.

Partea a treia, de asemenea inauguratã de dl
acad. Cristian Hera, este consacratã zilei mondiale
pentru combaterea deºertificãrii ºi aridizãrii: „Afirm
fãrã rezervã cã extinderea ºi amplificarea alarman-
telor fenomene au fost ºi continuã sã fie cauzate de
neglijarea intolerabilã a efectelor negative pe care
progresul tehnologic ºi industrializarea intensivã le
exercitã asupra mediului în general ºi asupra cli-
matului în special“ (p. 252).

Evocãm titlurile studiilor grupate în aceastã sec-
þiune: Seceta în România – provocãri ºi oportunitãþi
de prevenire ºi combatere a efectelor în agriculturã –
semnat de Elena Mateescu ºi Ion Sandu; Douãzeci de
ani de la adoptarea convenþiei pentru combaterea de-
ºertificãrii. Repere ºi perspective ale cadrului juridic
internaþional – semnat de Mircea Duþu; Valorificarea
zonelor aride din regiunile expuse permanent la
deficit de apã – sudul Moldovei ºi partea de sud-est
a României – semnat de Vasile Pintilei; Mãsuri de
prevenire ºi reducere a efectelor fenomenului de se-
cetã generate de schimbãrile climatice – semnat de
Gheorghe Sin ºi Ana Popescu; Tendinþe actuale în
biotehnologia plantelor tolerante la secetã – semnat
de Doru Pamfil; Cercetãri geografice privind proble-
mele actuale ale agriculturii în proiecte europene –
semnat de Dan Bãlteanu, Monica Dumitraºcu, Mi-
haela Sima, Diana Dogaru; Amenajarea integratã,
multidisciplinarã a bazinelor hidrografice mici, do-
meniu strategic pentru prevenirea ºi diminuarea con-
secinþelor fenomenelor extreme ºi protecþia mediului
– semnat de Gheorghe Mihaiu, Lucia Nedelcu, Mir-
cea Tuas, Vasile Ofimias; Argumente ºtiinþifice zo-
otehnice ºi medico-veterinare pentru prevenirea ºi
combaterea integratã a deºertificãrii ºi secetei în
agroecosisteme complexe, pe baze eco-bio-geo-eco-
nomice necesare realizãrii securitãþii alimentare, în
context globalizat.

Implicaþiile acestui volum sunt nu numai ºti-
inþifice sau de formare a unei conºtiinþe ecologice a
indivizilor, ci ºi politice: analizele conþinute oferã su-
ficiente elemente ºi argumente pentru decizii politice
responsabile în materie de mediu.


