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Fãrã a-ºi propune neapãrat relaxarea mecanismu-
lui politic de relaþionare între Rusia ºi România, de-
pendent de actorii politici de cel mai înalt nivel din
ambele state, volumul România ºi Rusia dupã 20 de
ani, tinde sã facã pasul spre înfiinþarea unui dialog
între Academia Românã, Institutul de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale pe de o parte ºi Academia de
ªtiinþe a Rusiei, Institutul de Informaþie ªtiinþificã în
domeniul ªtiinþelor Sociale, de cealaltã parte.

Apãrutã în urma Conferinþei Internaþionale
Russia and Romania after 20 Years — Perceptions,
Realities, Perspectives lucrarea adunã studii rezultate
din cercetarea direcþiilor economice, politice ºi geopo-
litice ale Federaþiei Ruse asupra parteneriatelor ei stra-
tegice — reflectate în principal în evoluþia Comu-
nitãþii Statelor Independente, în poziþia Rusiei faþã
de vecinãtatea apropiatã, în raportarea ei la Parte-
neriatul Estic ºi în iniþierea proiectului Uniunea Eu-
roasiaticã.

În Prefaþa volumului, Dan Dungaciu face un
scurt expozeu al relaþiilor politice actuale dintre Ro-
mânia ºi Rusia, relaþii deloc bune deoarece poartã cu
sine „povara“ istoriei sinuoase, marcatã de eveni-
mente ce au reverberaþii actuale. Coordonatorul volu-
mului evidenþiazã însã faptul cã demersul autorilor
este „un pas spre o mai bunã colaborare la nivelul in-
stituþiilor academice, unde lucrurile sunt (tot) atât de
precare“ (p. VII) ca ºi-n domeniul politic.

Volumul evidenþiazã preocupãrile la nivel academic
de a dezvolta relaþiile dintre cele douã þãri, de a „cãu-
ta cãi de cunoaºtere, de reciprocã comprehensiune ºi
de înþelegere“ (p. X), aºa cum susþine, în Cuvântul
înainte, academicianul Dan Berindei, cu scopul unei
mai mari conºtientizãri a proceselor care se dezvoltã
pe harta Europei, în spaþiul Comunitãþii Statelor In-
dependente, ºi, desigur în relaþiile de cooperare bi-
lateralã ruso-românã“ (p. XII), cum precizeazã minis-
trul consilier Evgeny Egorov.

Lucrarea este structuratã în trei mari capitole:
„România ºi Rusia dupã 1990“, „Rusia — politicã in-
ternã ºi geopoliticã regionalã“, „Comunitatea Statelor
Independente, Parteneriatul Estic ºi Uniunea Eurasia-
ticã“. Cel dintâi capitol are un prim studiu, semnat de
Tatiana Bitkova, „Locul României ºi Rusiei în con-
textul relaþiilor Est-Vest: aspecte politice ºi cultu-
rale“. Dupã o scurtã prezentare a deficienþelor de mo-
dernizare ºi a tendinþelor „romantice de occiden-

talizare“ a celor douã naþiuni, autoarea dezleagã cau-
zele disperatei cãutãri de poziþie ºi stabilitate în cazul
României, regãsire ºi influenþã în cel al Rusiei, în
noul context internaþional ivit dupã anii ’90. Tatiana
Bitkova subliniazã astfel, faptul cã, astãzi, deºi Rusia
devine un partener economic tot mai promiþãtor
pentru România, problema disputelor de influenþã a
celor douã state asupra Basarabiei (Republica Moldo-
va), prezenþa contingentului militar rus în Transnis-
tria, acordul privind implementarea sistemului de
apãrare antirachetã americanã în România, reuºesc sã
þinã legãturile îngheþate fãrã prea multe semne de
schimbare.

Primul capitol este completat de contribuþiile
semnate de Nadezda Feyt „Relaþiile româno-ruse în
secolul XXI“, Aristide Cioabã, „Consolidarea de-
mocraticã în România“, Gabriela Tãnãsescu, „Cazuri
ale semiprezidenþialismului – România ºi Rusia“, Lo-
rena Pãvãlan-Stuparu, „Poblema identitãþii politice în
România postdecembristã: între Est ºi Vest“. Arti-
colul semnat de coordonatoarea volumului, Gabriela
Tãnãsescu, analizeazã comparativ sistemele pre-
zidenþiale din cele douã state, prin aplicarea prin-
cipiilor enunþate de Sartori, Samuel ºi Shugart. Au-
toarea concluzioneazã cã „România ºi Rusia consti-
tuie nu doar forme distincte ale modelului institu-
þional al semiprezidenþialismului, ci ºi, în practica po-
liticã actualã, cazuri ale subspeciilor modelului se-
miprezidenþial“ (p. 62).

Al doilea capitol al cãrþii reuneºte studii care
analizeazã atât dimensiuni ale politicii interne cât ºi
aspecte ale politicii externe promovate de Rusia dupã
destrãmarea URSS-ului. Contribuþiile sunt semnate
de Constantin Nica „Sistemul de partide din Rusia —
structurã tipologicã“, Oana Simion — „Rusia ºi veci-
nãtatea apropiatã dupã destrãmarea URSS“, Paras-
chiva Bãdescu — „Coordonatele de politicã externã a
Federaþiei Ruse (2000-2012)“, Darie Cristea, Lucian-
ªtefan Dumitrescu — „Vectorul conservator din
geopolitica Rusiei la început de mileniu“, Larisa N.
Harea — „«Vecinãtatea comunã» raportatã la douã
Europe — occidentalã ºi orientalã“.

Ultimul capitol al lucrãrii conþine cinci studii ce
au ca autori pe Irina Selivanova — „CSI: de la «di-
vorþ civilizat» spre Uniunea eurasiaticã“, Mikhail
Golovnin — „Investiþiile în triunghiul Rusia – CSI –
UE“, Daria Ushkalova — „Comerþul exterior în triun-
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ghiul Rusia – CSI – UE“, Angela Grãmadã —
„Influenþa proceselor politice (electorale) din Fe-
deraþia Rusã asupra relaþiilor dintre UE ºi statele
din Parteneriatul Estic“, Ileana Racheru — „Anali-
za politicii externe a Republicii Moldova. Studiu de
caz: relaþiile Republica Moldova – Ucraina (1990-
2009)“.

Studiile reunite în volumul de faþã nu ocolesc
problemele spinoase în relaþiile dintre Rusia ºi Ro-
mânia, pentru rezolvarea cãrora este necesar un dia-
log aprofundat ºi de duratã. În acelaºi timp, ele evi-
denþiazã ºi aspectele pozitive, caracteristice relaþiei

bilaterale, plecând de la remarca academicianului
Dan Berindei potrivit cãruia „perioadele de relaþii pa-
cifice ºi de colaborare au fost dominante“ (p. IX) de-a
lungul istoriei.

Per ansamblu, Cartea România ºi Rusia dupã 20
de ani este captivantã prin diversitatea viziunilor ºi
analizelor româno-ruse ºi pragmaticã prin mesaj. Ea
te aºazã în miezul problemei ºi te face pãrtaº la un
nou început iar prin pluridisciplinara abordare reu-
ºeºte sã scoatã în evidenþã contribuþia de realã calitate
a celor implicaþi ºi o lansare de duratã a dialogului.

Omagierea unei personalitãþi de anvergura lui
Eugen Simion, cu toate urãrile legate de vârstã, re-
prezintã un gest de normalitate, de iubire ºi respect.
Deºi poate fi apreciatã, într-o primã instanþã drept un
sacrilegiu raportat la „o limitare a voinþei lui D-zeu“
(Augustin Buzura, p. 19) sau, din perspectivã strict
omeneascã „un prilej de satisfacþie“ ºi deopotrivã,
„un motiv de întristare“ pentru trecerea anilor (Ni-
colae Breban, p. 26) omagierea, în acest caz, are mul-
tiple raþiuni bine întemeiate ºi definite în acord cu va-
lenþele acestei personalitãþi ºi cu dimensiunea ºi re-
levanþa creaþiei sale.

Înainte de orice analizã ºi evaluare, senectutea în
cazul lui Eugen Simion este vârsta împlinirii ºi nu a
trãirii dramatice proprie tuturor celor care au teama
de ratare, este, în alþi termeni, experienþã de viaþã me-
nitã sã susþinã proiectele în derulare sau sã coordo-
neze altele noi, în pofida tuturor reticenþelor sau iner-
þiilor.

Preºedintele Academiei Române Ion Haiduc dar
ºi Thierry de Montbrial, Preºedintele Academiei de
ªtiinþe Morale ºi Politice din Franþa, invocã cel puþin
trei raþiuni ce dau consistenþa aniversãrii celor 80 de
ani de viaþã: cultura sa vastã europeanã, vocaþia sa in-
contestabilã de organizator si manager al Academiei
Române (a condus Academia Românã timp de 10
ani) ºi, nu în ultimul rând, „inteligenþa inimii ºi rara
lui delicateþe“ exprimate în calitatea de „constructor“
ºi slujitor devotat al culturii. Acestor motivaþii li s-au
asociat multiple alte argumente ºi susþineri exprimate
fie în cadrul manifestãrilor organizate de Academia
Românã, fie prezente în volumul omagial Eugen
Simion — 80 de ani volum îngrijit de Lucian Chiºu,
Gheorghe Chivu, Andrei Grigor.

Distins ºi modest deopotrivã, sigur pe sine ºi mai
ales responsabil în perfect echilibru cu un autentic ºi
valoros sistem de valori, Eugen Simion ºi-a coordo-
nat întreaga activitate în conformitate cu imperati-
vul slujirii adevãrului. De altfel, parafrazându-l pe
Montaigne, criticul ºi istoricul literar este convins cã

a cãuta adevãrul „ nu este o temã anacronicã“ („ana-
cronic este doar dispreþul pentru adevãr“), ci „înce-
putul unei mari virtuþi“.

Alexandru Zub puncteazã contribuþia literarã a
celui numit de Alex ªtefãnescu „hermeneut al scri-
iturii taciturne“, contribuþie susþinutã de „interesul
multidisciplinar în expansiune“ manifestat în calitate
de critic literar, editorialist sau „constructor de ca-
tedrale“. Scrierile sale, rezultat al idealurilor care i-au
jalonat existenþa (Nicolae Breban, p. 40), reprezintã
în aprecierea lui Alexandru Zub „achiziþii durabile
într-un domeniu de mare complexitate ºi de fineþe
hermeneuticã“ ºi, totodatã, „un suport solid de reflec-
þie pe linia cunoaºterii de sine“ (p. 26).

Într-un mod personal, dar în coordonate apro-
piate, Mihai Cimpoi se raporteazã la „biografia inte-
lectualã“ a lui Eugen Simion a cãrei structurã s-a ri-
dicat „pe un suport de idealitate purã“ prezent con-
stant în destinul care „se construieºte necontenit“ (p. 72).
Întrucât scrisul reprezintã pentru Eugen Simion „o
bucurie a spiritului“, dar ºi o povarã insuportabilã ge-
neratã de „infuzia“ de conºtiinþã în personalitatea sa
intelectualã „diagnosticianul literar“ se transformã
într-unul social, mai ales atunci când vizeazã „mala-
diile spiritului românesc“ precum: suspiciunea, neîn-
crederea, frica abisalã, dispreþul elitist, lipsa de soli-
daritate, complexul de inferioritate, simþul exagerat al
catastrofei, adamismul sau „seducþia rãului“ (pp. 74-75).
De asemenea, completezã Mihai Cimpoi respingând
„modelul fictiv al gloriosului“ Eugen Simion, cu rea-
lism ºi modestie, nu ezitã sã afirme cã, deºi idealul
perfecþiunii este esenþial în autodepãºire, incertitu-
dinile ºi eºecul fac parte din ecuaþia existenþei inte-
lectuale (p. 73).

Alex ªtefãnescu remarcã eforturile lui Eugen Si-
mion, în calitatea sa de preºedinte al Academiei Ro-
mâne de a fi impus ideea situãrii activitãþii literare pe
acelaºi plan cu activitatea ºtiinþificã. În egalã mãsura
s-a apreciat cã acesta, persuasiv ºi grav, temperat ºi
neteatral, cu o retoricã decentã ºi echilibratã a respins
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orice tentaþie de a plasa literatura în teritoriul propa-
gandei ºi, deopotrivã, „a sfidat decisiv mefienþa care
a pus stãpânire pe o parte a intelectualitãþii române“
numitã „greaþa de culturã“. (Valentin Emil Muºat,
p. 227). Aceastã poziþie este fundamentatã pe convin-
gerea cã oriunde ºi oricând cultura este „o ºansã a
omului, un spaþiu al libertãþii lui“ ºi este reflectatã în
scriitura sa maturã, plinã de „savoare epicã“ ºi de ac-
tul critic responsabil, detaºat de „conceptualizãrile
infertile“ (p. 228).

Un alt merit al academicianului Eugen Simion
prezentat la aniversarea acestei merituoase „vârste
patriarhale“ vizeazã deschiderea ºi promovarea dia-
logului interdisciplinar cu alte culturi, pe tema uni-
ficãrii Europei. Din aceastã perspectivã a fost remar-
catã ºi apreciatã iniþiativa organizãrii seminarului in-
ternaþional Panser L’Europe, seminar a cãrui primã
conferinþã s-a desfãºurat la 26 septembrie 2012 (Jean
Askenasy, p. 59). Gesturi ºi atitudini care ilustreazã
deschiderea spre dialog, dar ºi spiritul vizionar sunt
menþionate cu multã recunoºtinþã de Ioan Robu ºi de
Eugen Pavel, ambii asociind numele lui Eugen Si-
mion cu vizita la Vatican, în mai 2001, cu ocazia pre-
zentãrii versiunii în limba românã a Bibliei de la Blaj
ºi cu momentul atribuirii titlului de Membru de Onoa-
re al Academiei Române Papei Ioan Paul al-II-lea.
Întâlnirea de la Vatican poate fi consideratã un mo-
ment de înãlþare a culturii române în cadrul cãruia
Eugen Simion „s-a impus încã o datã prin elocinþã ºi
autoritate intelectualã“ (Eugen Pavel, p. 162).

În structura personalitãþii lui Eugen Simion di-
mensiunea culturalã se armonizeazã perfect cu di-
mensiunea civicã ºi umanã. Astfel, aºa cum subli-

nieazã Vasile Spiridon, graþie talentului ºi vocaþiei
culturale a reuºit „sã punã în expresie un acut simþ al
trecerii ºi al fluctuaþiei moravurilor societãþii noastre
actuale“ ºi, totodatã, farã a fi atras de „patosul infir-
mãrii cliºeelor ºi nici de voluptatea punerii la punct
cu vizare directã“ „a indus un sentiment al norma-
litãþii într-un mediu post decembrist inflamat, mereu
convulsiv, tulburat ºi dezarticulat“ (p. 239). Aceastã
dublã preocupare ºi angajare, fiind parte din „vocaþia
trãirii datelor lumii ca fapt spiritual“, îl situeazã pe
Eugen Simion acolo unde a aspirat din totdeauna ºi
anume la ceea ce el numea „construcþia în efigie“.
Pentru aceasta, cu mult devotament ºi simþ al rãspun-
derii, criticul, istoricul, editorialistul, eseistul ºi me-
morialistul, studentul ºi profesorul sãu, Preºedintele
Academiei „acoperã un impresionant spaþiu situat
între aulã ºi agora, instituindu-se el însuºi în efigie“
(p. 241).

A contura imaginea unei personalitãþi emble-
matice a culturii noastre ºi a rezuma în câteva rânduri
o operã atât de complexã ºi de vastã este cu siguranþã
o misiune foarte dificilã. Numãrul mare de mesaje
adresate direct sau în scris, mesaje care ilustrezã pre-
þuirea de care se bucurã Eugen Simion acoperã fiecare
o parte din identitatea sa spiritualã. Meritul acestui
volum omagial este de a evidenþia „vocaþia sa unifi-
catoare ºi constructivã“ vocaþie axatã în mod constant
pe asumarea diferenþei dintre „a ºti“ ºi „a întelege“
(Lucian Chiºu, p. 332). Prin aprecierile ºi mesajele
prezente în paginile acestui volum, lui Eugen Simion
i se potriveºte perfect formula de „modern clasic“
precum ºi „sintagma barthesianã“ care-l plaseazã în
„ariergarda avangardei“ (Paul Cernat, p. 357).

Lucrarea Geopolitica spaþiului ex-sovietic, între
hegemonia Rusiei ºi structurile euro-atlantice rãs-
punde, prin tema abordatã, unor tendinþe ºi dezbateri
recente din domeniul geopoliticii, prin studierea spa-
þiului geografic rezultat dupã destrãmarea URSS.
Provocãrile acestui spaþiu geopolitic sunt date de
conflictul dintre trecut ºi prezent, de încercarea
Federaþiei Ruse, ca stat „moºtenitor“ al URSS, de a-ºi
impune hegemonia regionalã ºi aspiraþiile noilor state
ex-sovietice la independenþã politicã, econo-micã ºi
socialã.

Autoarea ºi-a propus o analizã unitarã, de an-
samblu asupra geopoliticii spaþiului ex-sovietic, con-
centratã, aºa cum anunþã ºi titlul, pe interferenþele
geopolitice care au ca punct de convergenþã Rusia. În
deschiderea cãrþii este construitã scena ce acoperã
atât coordonatele geografice cât ºi cele istorice în
care se vor desfãºura evenimentele formãrii, dezvol-

tãrii ºi decãderii “Imperiului rãului“ cum va fi numit
de cãtre preºedintele SUA, Ronald Reagan. Autoarea
utilizeazã în aceastã carte metoda pe teme sau metoda
dosarului ºi îºi justificã alegerea enumerând ca avan-
taje: claritatea demersului, echilibrul între analiza
spaþialã ºi cea diacronicã, posibilitatea angrenãrii ºi a
cititorilor care nu sunt familiarizaþi în prealabil cu
problematica zonei studiate ºi nu în ultimul rând fap-
tul cã aceastã metodã trateazã doar problemele con-
siderate cele mai importante la acel moment dat.

Aflãm, astfel, cã în ciuda impedimentelor de or-
din climatic, acest teritoriu a cunoscut din cele mai
vechi timpuri, numeroase forme statale concentrate
mai ales în lungul principalelor artere hidrografice.
Trecerea în revistã a evenimentelor ce au culminat cu
formarea URSS-ului este una fluidã, iar meritul
autoarei este acela de a ne prezenta episoadele is-
torice, într-o manierã în care succesiunea acestora sã



fie cât se poate de logicã. Sunt enumerate momentele
relevante, printre care: conducerea imperiului de
cãtre dinastia Romanovilor, repercusiunile Primului
Rãzboi Mondial, miºcãrile revoluþionare din anul
1917 ºi, ca rezultat direct al acestora, venirea la pu-
tere a lui Vladimir Ilici Lenin ºi construirea socialis-
mului sovietic. Capitolul se încheie cu venirea la pu-
tere a lui Vladimir Putin fãrã sã excludã numeroasele
tulburãri politice de la succesiunea numeroºilor lideri
îmbãtrâniþi atât fizic cât ºi psihic care s-au dovedit in-
capabili sã întãreascã poziþia þãrii pânã la încercarea
lui Mihail Gorbaciov de a moderniza URSS-ului dar
s-a finalizat cu destrãmarea acestuia.

Diferenþa dintre URSS ºi Rusia — care dupã
1991 a moºtenit rolul de “superputere“ în spaþiul eu-
roasiatic — este de 14 state nou independente. Aceste
noi teritorii, cât ºi elementele care continuã sã le lege
într-un fel sau altul de Federaþia Rusã, sunt prezentate
exhaustiv în urmãtorul capitol. De asemenea, au-
toarea trece în revistã teoriile geopolitice cu privire la
spaþiul ex-sovietic plecând de la ideea Hartlandului
postulatã de Mackinde, preluatã mai apoi de cãtre
Spykman ºi Huntington ºi reverberaþiile acestora în
gândirea geopoliticã în Rusia postsovieticã pre-
zentând ºcolile de gândire geopoliticã ºi principalii
reprezentanþi ai acestora ale cãror opinii au oscilat
între poziþia conform cãreia Rusia constituite într-
adevãr centrul puterii în spaþiul euroasian lansatã de
Dugin pânã la teza lui Trenin conform cãreia Rusia
“ºi-a pierdut calitatea de centru de gravitaþie al conti-
nentului“.

Urmãrind teoria lui Ion Conea, conform cãreia
un studiu geopolitic trebuie sã identifice în prealabil
elementele geografice ale arealului în cauzã, autoarea
prezintã în cel de-al treilea capitol caracteristicile fi-
zico-geografice, hidrografice ºi climatice ale între-
gului spaþiu ex-sovietic ºi analizeazã interdependenþa
între acestea ºi mediul politic creat. Un loc aparte îi
este acordat potenþialului uman al acestui teritoriu.
Specificitatea demograficã a fiecãrei þãri nou
independente este urmatã de analizarea ºi explicarea
unor fenomene precum evoluþia bilanþului natural,
declinul fertilitãþii, tipologia migraþiei ºi determi-
narea calitãþii vieþii locuitorilor. Capitolul se încheie
prin prezentarea rezultatului conflictului dintre ele-
mentul uman ºi cel natural, autoarea descriind unele
probleme de degradare a mediului precum: secarea
Mãrii Aral, fenomenul numit Ceaþa Arcticã sau de-
zastrele nucleare de la Cernobîl ºi Kîºtîm.

Analiza potenþialului natural al spaþiului ex-so-
vietic este continuatã prin dezvoltarea discuþiei legate
de resursele naturale considerate de autoare ca fiind
un “element esenþial al poziþiei geostrategice a spa-
þiului ex-sovietic“. Într-o primã fazã este descrisã
modalitatea de utilizare a acestor resurse ºi, deaseme-
nea, efectele, uneori dezastruoase, atât asupra me-
diului cât ºi asupra locuitorilor acestui spaþiu, a po-
ziþiei adoptatã de URSS cu privire la relaþia dintre om
ºi naturã. Cele mai importante resurse sunt catalogate
a fi cele energetice, autoarea considerându-le sino-

nime cu conceptul de “putere“ exercitatã de Federaþia
Rusã atât faþã de þãrile noi, independente cât ºi faþã de
restul lumii — în special eternul sãu inamic: SUA.
Sunt trecute în revistã principalele surse de alimen-
tare cu energie precum ºi ponderea acestora în balan-
þa totalã a URSS-ului. Dupã cãderea Uniunii au apã-
rut numeroase probleme legate de controlul acestor
resurse ºi anume de extracþia, prelucrarea, dar mai
ales de transportul fie cãtre Europa, fie cãtre Asia. O
atenþie deosebitã este acordatã situaþiei petrolului, pe
de o parte datoritã importanþei acestuia, recunoscutã
la nivel internaþional, dar ºi datoritã faptului cã spa-
þiul ex-sovietic, constituie un vast areal de extracþie.
Sunt enumerate istoria ºi conflictele legate de cele
mai importante regiuni petrolifere ºi eforturile con-
stante ale Federaþiei Ruse de a controla interacþiunile
dintre statele ex-sovietice ºi restul scenei interna-
þionale, eforturi asupra cãrora se revine mai târziu în
cadrul aceluiaºi capitol când autoarea discutã despre
proiectele de realizare a conductelor de petrol ºi gaze
naturale atât din timpul existenþei URSS-ului cât ºi a
celor întreprinse în ultimii ani. În continuare, autoa-
rea prezintã statutul trecut ºi prezent al energiei nu-
cleare ºi motivele pentru insuficienta utilizare a sur-
selor regenerabile precum cele eoliene, solare sau
geotermale, ºi analizeazã deasemenea potenþialul
resurselor agro-forestiere. Aflãm în ce mod îndelun-
gata influenþã comunistã a modelat procesul de utili-
zare a acestor ultime tipuri de resurse dupã cãderea
URSS-ului dar ºi cum aceeaºi influenþã se dovedeºte
în prezent un obstacol, uneori imposibil de surmon-
tat, de cãtre statele ex-sovietice în încercarea acestora
de a se adapta la realitãþile economice de la începutul
sec. XXI.

Urmãtoarele trei capitole se axeazã pe relaþiile ºi
interacþiunile dintre Federaþia Rusã ºi statele ex-so-
vietice ºi structurile europene ºi euro-atlantice.

Al cincilea capitol se axeazã exclusiv pe politica
externã a Rusiei dupã anul 1991, autoarea continuând
discuþia referitoare la moºtenirea preluatã de Rusia
dupã dezmembrarea URSS ºi capacitatea acesteia de
a se conforma cu schimbãrile ce au loc la nivel mon-
dial. Este luatã în discuþie situaþia teritoriilor ºi impli-
cit a grupurilor etnice, care, odatã cu dezmembrarea
Uniunii, au fost puse în faþa unor conflicte politice ce
deseori au denaturat în conflicte armate uneori cau-
zate de jocul de culise purtat de Kremlin în vederea
(re)câºtigãrii statutului de superputere. Sunt astfel
discutate motivele aderãrii Rusiei la PFP, politica du-
sã în relaþiile cu NATO, studiul fãcut de autoare atin-
gând ºi detalii legate de alegerea unor anumite cu-
vinte de cãtre preºedintele Vladimir Putin care „a fost
un mare susþinãtor al cuvântului partnér, „partener“,
în defavoarea lui soyuznik, termen folosit pentru
„aliat“. În continuare, autoarea este de pãrere cã
Rusia contemporanã a pierdut un imperiu, dar nu ºi-a
gãsit încã un rol, ceea ce face dificilã încercarea de
construire a unui Acord, care sã mulþumeascã inte-
resele Rusiei ºi „ratificat de parlamentele tuturor sta-
telor membre ale UE“. Este reiteratã problema legatã
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de faptul cã marele atu al Rusiei este poziþia sa geo-
graficã ºi faptul cã rãmâne în continuare cea care
controleazã reþelele de transport ale resurselor ener-
getice tradiþionale. Capitolul se încheie cu modali-
tatea în care Rusia trateazã þãrile ex-sovietice din
estul Europei pe de o parte ºi China pe de altã parte.

Urmãtorul capitol se axeazã pe procesul inte-
grãrii statelor ex-sovietice în structurile europene ºi
euroatlantice. Existã diferenþe importante în ceea ce
priveºte starea de fapt, problemele ºi paºii luaþi în ve-
derea integrãrii în mediul european între þãrile noi in-
dependente, iar autoarea a decis sã le grupeze în func-
þie de caracteristicile comune. În primul rând sunt tra-
tate ca grup omogen statele baltice, acestea fiind pri-
mele care au primit acordul de integrare în UE. Nu se
omite prezentarea dificultãþilor cu care se înfruntã et-
nicii ruºi din aceste teritorii ºi problema încã neso-
luþionatã a Kaliningrad-ului. Într-un subcapitol aparte
se prezintã istoria interacþiunilor Ucrainei cu NATO
ºi UE din momentul formãrii ei pânã în prezent, pro-
blema acestei þãri fiind pe de o parte dorinþa autori-
tãþilor de a accede la UE ºi NATO, iar pe de altã parte
de imposibilitatea sa de a conforma normelor acestor
structuri în mare parte din cauza birocraþiei, violenþei
ºi corupþie, moºtenite în mare parte de la sistemul so-
vietic. În cealaltã parte a continentului, statele Cauca-
zului de Sud sunt analizate împreunã ca ºi regiune
geograficã deºi acestea sunt „divizate în aspiraþiile

spre integrarea în structurile euro-atlantice ºi presiu-
nea Rusiei pentru menþinerea lor în sfera ei de in-
fluenþã“. În toate statele menþionate pânã în acest mo-
ment un punct sensibil în relaþia cu Rusia îl constituie
energia ºi anume livrãrile de gaze naturale ºi petrol.
Este punctatã de cãtre autoare, dependenþa uneori co-
vârºitoare a Letoniei, Lituaniei, Estoniei ºi Ucrainei,
de aprovizionarea cu energie din Rusia. O ultimã pro-
blemã atinsã în acest capitol este situaþia delicatã a
Republicii Moldova ºi anume a regiunii Transnistriei
care, spune autoarea, „are o importantã semnificaþie
strategicã [pentru Rusia], asigurând accesul cãtre Eu-
ropa Sud-Esticã“.

Ultimul capitol se axeazã pe „Politica Europeanã
de Vecinãtate, modul ei de acþiune în zona spaþiului
ex-sovietic, slãbiciunile pe care le poate prezenta ºi
implicarea instituþiilor euro-atlantice în detensio-
narea unora dintre conflictele îngheþate din Caucazul
de Sud — Abhazia, Osetia de Sud ºi Nagorno-Ka-
rabah — ºi Republica Moldova — situaþia din Trans-
nistria“

În concluzie, lucrarea Geopolitica spaþiului ex-
sovietic: între hegemonia Rusiei ºi structurile euro-
atlantice, dedicatã unui teritoriu atât de important,
dar ºi atât de controversat, este una extrem de bine
documentatã, argumentatã ºi absolut necesarã în con-
textul geopolitic actual.

Structurat dinamic pe douã paliere cu trimitere
directã spre juxtapunerea studiilor ºi eseurilor privind
tema identitãþii individuale în contextul globalizãrii,
împreunã cu interviurile cu personalitãþi marcante în
domeniul filosofiei politice ºi culturologiei, volumul
de faþã (al unei pluralitãþi de identitãþi) îºi stabileºte
încã din epistola introductivã referenþialele analitice:
identitate individualã, social-politicã, reconstrucþii
europene, aspiraþii ºi orientãri, toate acestea sub de-
semnul unitar al unui inel din „trunchiul“ identitãþii.

Deºi aparent tributar unor întregi seturi publicis-
tice pe domeniu, cele care stabilesc cã „identitatea
este exact lucrul care ne diferenþiazã unul de altul“
(p. 8), volumul face trecerea dinspre avertismentul
logic înspre momentul epistemologic, cu o atenþie
reînnoitã pentru contururi, ispostaze ºi legitimãri filo-
sofice sau politice.

În tematica „Identitãþi individuale: între percep-
þia exterioarã ºi receptarea interioarã“ studiul Lorenei
Stuparu reconstruieºte posibilitãþile arhitecturii iden-
titãþii, considerând ºi consecinþele geopolitice de
expansiune ale construcþiilor actuale de sorginte mo-
dernã înspre vestul structurilor supranaþionale. De
aici o versiune categorizantã a eului personal, naþio-

nal sau global cu devierile sau consolidãrile privind
scenariile teoretice ale individualismului liberal sau
conservator. Punctul de rezistenþã al studiului constã
în amplasarea identitãþii narative la jumãtatea dis-
tanþei dintre liberalism ºi conservatorism, în sensul în
care autoarea apeleazã la o serie de convoluþii nara-
tologice cu valenþe feministe: identitate nerealistã
bovaricã, identitãþi fictive, fie ele gulliveriene sau
kukuniene (cu aluzie la Kukunia, denumirea fictivã a
unei comunitãþi a mincinoºilor), în totalitate vizând
imperativul lansat de Paul Ricoeur, de a reprezen-
ta trecutul în „buna tradiþie“ a întrebãrilor egologice
(p. 37). Voluntar, studiul se înscrie naratologic în sfe-
ra identitãþii dialogice, tradusã ºi prin temperament
european, sau gust al aventurii cu amplasare în modul
de construcþie modern.

Studiul Anei Bazac „Identitate ºi globalizare:
perspectivã epistemologicã“ are rol clarificator în
ceea ce priveºte statutul de caz ºi deopotrivã mediu al
identitãþii, apelând la sensurile logice ºi adesea limi-
tative (în sensul pe care îl deferea Constantin Noica
limitei care nu limiteazã, p. 49) discutând o echi-
valare de funcþionalitate în analiza principiului iden-
titãþii ºi a principiului alteritãþii. Preocupatã de mo-



mentul etimologic, de mecanismul cel mai general de
concepere a identitãþii, de felurile de identitãþi (legate
de om), de dialectica aproape-îndepãrtatului, autoa-
rea investigheazã în dialog cu perspectiva deschisã de
Lorena Stuparu, conferind conceptului de identitate
nu numai sensuri logice, ci ºi moduri în care acesta a
fost „prins în cuvinte“ (p. 51). Întrebãrii retorice „ªi
atunci?“ (p. 67) Ana Bazac îi rãspunde prin contra-
ponderea ideii de mase, unicitãþii personale clari-
ficând de aici sensul unui concept precum multi-
tudine, pretext pentru afirmaþia cã „identitatea nu
poate naºte un discurs comod“ (p. 68), ci poate sã-ºi
aroge dreptul de perspectivã subversivã.

„Identitatea europeanã — o reconstrucþie?“ de
Gabriela Tãnãsescu investigheazã provocarea majorã
reprezentatã de filosofia politicã a identitãþii euro-
pene. În acest sens studiul valorificã influenþa exer-
citatã de politicile identitãþii ºi diferenþei, de teoria
identificãrii ºi teoria multiculturalismului, consi-
derând ºi importanþa teoriilor deconstructiviste, post-
structuraliste, psihanalitice ºi teoria sociologicã a ro-
lurilor, pentru a discuta disputa dintre esenþialism ºi
constructivism, care ocupã centrul unei teorii sociale
a identitãþii. Identitatea individualã europeanã este
conturatã în raport cu un fundament teoretic privind
«„solidaritãþile concrete“, „acþiunea europeanã con-
certatã“ ºi „pluralitatea de loialitãþi ºi aparenþe“ ca
„pluralitate de identitãþi“ în conturarea unui concept
operaþional al identitãþii europene» (p. 105), fãcând
trecerea de la ethosul identitar european la alte pa-
liere, cum ar fi patriotismul constituþional, identitatea
postnaþionalã, sau identitatea suprastatalã europeanã
sau potenþial confederatã (p. 125-133). Problematica
identitãþii europene este studiatã ºi în perspectiva di-
namicã a prioritizãrilor declanºate de „criza finan-
ciarã“ ºi de evoluþiile mai recente din Uniunea Euro-
peanã.

„Despre identitate cu Mircea Flonta“ este titlul
unui interviu în care, sub semnul lipsei de reþineri, se
desconspirã descentrarea afectivã a unor anume con-
vingeri ireductibile, cele care întreþin cultura dialo-
gului, sub rezerva (scuza s.a) unui antrenament al gân-
dirii ºi al experienþei, cele care întreþin background-ul
istorico-cultural (p. 160). Nu pentru toþi cei care au o
anumitã cetãþenie, cetãþenia naþionalã implicã iden-
titatea naþionalã. Identitatea civicã ºi identitatea cul-
turalã pot fi armonizate, fiind complementare (p. 162).
Interviul cu Mircea Flonta are meritul de a trasa dife-
renþieri ºi delimitãri rezistente la modificãrile care se
resimt dinspre presiunea ideologicã sau sistemele de
credinþe instituþionalizate, deschizând discuþia înspre
separarea, chiar ºi de ordin uman, de o mentalitate
„neprietenoasã“, care urmãreºte actualitatea dinspre
guvernãri legitimate pe minciunã ºi arbitrar (p. 177).

Dealtfel, soluþia filosoficã este identificatã de
academicianul Alexandru Surdu, cel care reconfirmã
faptul cã existã un specific al filosofiei româneºti, o
contribuþie originalã care constã tocmai în particu-
laritãþile sale, relevantã ºi în deja-elaboratul sistem fi-

losofic al academicianului Alexandru Surdu, sistemul
pentadic. Interviul cu academicianul Alexandru Sur-
du clarificã astfel ºi statutul conºtiinþei etnice ºi al ce-
lei naþionale, aflatã în evoluþie pânã la convertirea în
conºtiinþã civicã, concepte care pot sã reatragã discu-
þiile aparent utopice înspre o realitate teoreticã justifi-
cabilã, sau, de ce nu, având ca efect tocmai aºezarea
„migraþiei patriotismului“ (p. 182). Academicianul
Alexandru Surdu reaminteºte faptul cã totul nu se re-
duce la fiinþã, ci numai la problemele ontologice,
evaluând lucid, evidenþa potrivit cãreia cetãþeniile
statale, continentale, planetare, adicã acelea acordate
indiferent de conºtiinþele etnice naþionale sau indivi-
duale, uneori se constituie împotriva conºtiinþei (p. 183).

Interviul cu academicianul Gheorghe Vlãduþescu
despre reflectarea filosoficã a identitãþii surprinde
faptul cã înaintarea ºi sporirea cunoaºterii implicã ºi
recunoaºterea celuilalt, aºa cum istoria reconstruieºte
individual ºi fiecare subiect (p. 184). Necontestând
semnificaþia ºi operaþionalitatea termenului „spiritul
popoarelor“, academicianul vede în componenþa na-
þionalã prima condiþie de intrare ºi ieºire în iden-
titatea supranaþionalã, aceasta fiind artificialã, con-
venþionalã, pe când cea etnicã, naþionalã, þine de na-
tura comunitarã a fiecãruia în parte. Dacã sentimentul
românesc cu istoria ºi geografia reconstrucþiei fiinþei
îºi consolideazã doar statutul de metaforã, academi-
cianul recunoaºte, post-1989, o dinamicã de recu-
perare, nimic mai mult decât un exerciþiu necesar,
avertizând aproape profetic asupra ataºamentelor
îndelungate care pot împinge gândirea spre naºterea
noilor dogmatisme (p. 186).

Academicianul Alexandru Boboc remarcã în in-
terviul „Despre identitate, fenomenologie ºi filosofia
culturii“ faptul cã globalizarea poate fi consideratã un
orizont de aºteptare, spiritul european fiind valorifi-
carea ideii herderiene de umanitate ºi de aici recep-
tarea identitãþii concrete. Filosofic, interviul promo-
veazã ideea de „oscilaþie“ în sensul în care se poate
analiza deopotrivã identitatea, dar ºi principiul iden-
titãþii, venind în întâmpinarea unui discurs la modã
astãzi, acela care reclamã mijlocirea, punerea în re-
laþie, fundamentând însã unitatea aceluiaºi, rezultatã
din unirea gândirii ºi a fiinþei. Abordarea vede în pro-
cesele multiple de identificare, prin deteminare ºi au-
todeterminare o clarificare (p. 191). Cu interes pentru
dezbaterile actuale din spaþiul european, academi-
cianul propune ca soluþie dispariþia insistenþei pe si-
metriile totale, absolute ºi revalorificarea aspectului
global din globalizare, ca termen asimetric în sensul
în care asimetria îngãduie anumite valenþe de sime-
trizare (p. 200).

Perspectivele filosofico-logice deschid ori-
zonturi pentru douã interviuri racordate exclusiv do-
meniului ºtiinþelor politice, cu cercetãtorii Aristide
Cioabã ºi Constantin Nica. Interviul „Despre identi-
tatea politicã individualã ºi colectivã“ readuce în
atenþie, potrivit lui Aristide Cioabã, riscurile ºi con-
secinþele neanticipate ale aventurii româneºti de dupã
1989, modificãri considerate de cercetãtor semnale
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include, aºadar, un set de elemente stabile, inerþiale,
cu efect în perpetuarea, reproducerea ºi dominarea
mentalului colectiv, dar reclamã de asemenea ºi ele-
mente normative ºi constituþionale, procese de re-
definire ºi adaptare (p. 206). Cercetãtorul identificã o
structurã de rezistenþã ºi continuitate a arhitecturii
politice româneºti, observând, post-1989, consecin-
þele inerent negative în confruntarea curentã cu pro-
blema afirmãrii noii sale identitãþi politice (p. 210).
Interviul oferã un cadru generos de discuþie pe mar-
ginea deciziei de tip consensual în mecanismele de
construire a identitãþii ºi legitimitãþii puterii politice,
clarificând modelul identitãþii constituþionale al
„aranjamentului social“, considerând, de la caz la
caz, cã în disputa polites-cosmopolites, termenul ul-
tim îºi gãseºte adepþi în mai mare mãsurã printre eli-
tele decidente internaþional.

Pentru Constantin Nica discursul despre identi-
tate nu se poate opri numai asupra identitãþii indi-
viduale sau de grup, ci trebuie deschis înspre seriile
identitare plurale, perspectivã care confirmã superio-
ritatea statului modern tocmai în extragerea temeiului
raþiunii de a fi ºi a funcþiilor sale din raporturile cu
societatea, cu factorul uman demografic (p. 223). In-
terviul acordat de Constantin Nica aratã cã identitatea
Europei se bazeazã pe originalitatea de creaþie în do-
meniile ºtiinþei ºi ale tehnicii, iar organizarea euro-
peanã este fundamentatã pe solidaritatea europeanã.

Indiferent de atributul considerat — „Europã evo-
luþionarã“, „americanizatã“, ori „dezintegratã“ —
Europa rãmâne spaþiul de culturã ºi civilizaþie, mode-
lul clasic de genezã, maturizare ºi consacrare a na-
þiunilor; „naþiunea s-a impus ºi rãmâne forma com-
pletã de comunitate etnico-istoricã modernã, realitate
perenã generatoare de progres, puncte de convieþuire
ºi înþelegere între popoare“ (p. 232).

Între studiile din cuprinsul volumului mai amin-
tim „Eul ca duratã proprie. Identitatea individualã în
viziunea lui I. G. Gherea“ (Adrian Neacºu), „Identi-
tate social-politicã ºi aspiraþii ocupaþionale ale tine-
rilor din România“ (Georgeta Ghebrea), „Identitatea
moldoveneascã ºi aspiraþia / orientarea europeanã a
Republicii Moldova“ (Liliana Popescu), „Un inel din
trunchiul identitãþii“ (Gabriela Blebea Nicolae).

Incursiunea autorilor volumului în limitele des-
chise ale identitãþii reconfirmã statutul de construct
de sine stãtãtor al volumului, în sensul cã rãspunde
prin intervenþii individuale, prin discurs propriu ºi re-
veniri substanþiale la clarificarea ºi adnotarea con-
ceptului, având ca rezultat ceea ce Lorena Stuparu
sublinia încã din introducere drept rearanjare a unui
puzzle dupã un contur imaginat, o imagine unitarã,
plinã de sens: o amprentare cu identitate individualã
a reflexelor europene, care compun ºi recompun ar-
monizarea individului în lume.

În secolul XXI natura politicii mondiale s-a
schimbat, iar cercetãtorii relaþiilor internaþionale ºi-au
lãrgit domeniul de investigaþie, incluzând noi pro-
blematici de naturã sã îmbogãþeascã, sã clarifice sau
chiar sã tranziteze domeniul spre noi dimensiuni.Abor-
dãrile lor nu mai sunt axate pe teme clasice precum
diplomaþia, marile puteri, strategii militare etc., ci pe
problematici care transced statul naþional tradiþional.
Autorul „Prefaþei“, Andrei Miroiu, considerã cã aces-
te schimbãri se datoreazã atât schimbãrii paradig-
melor de cercetare prin „pãtrunderea perspectivelor
postmoderniste ºi deconstructiviste greu de cuanti-
ficat în domeniu“, precum ºi dinamicii interne a aces-
tei discipline, cãreia îi sunt dedicate specializãri uni-
versitare ºi postuniversitare, institute/centre de cer-
cetare ºi numeroase publicaþii de specialitate care au
lãrgit câmpul de interes al cercetãtorilor în domeniu.

Relaþiile internaþionale contemporane este un
volum colectiv, dedicat studiului politicii mondiale,
care conþine contribuþiile unor experþi români în do-
meniu, structurat în 16 capitole tematice. Contri-
buþiile cuprinse în lucrare propun subiecte majore ale

relaþiilor internaþionale contemporane precum: po-
litica dezvoltãrii, terorismul, proliferarea armelor de
distrugere în masã, energia, Lumea a Treia, disputele
privind drepturile omului, guvernanþa globalã etc.

Primul capitol, intitulat „Tranziþia de putere“
aparþine Simonei R. Soare care analizeazã una din
principalele dimensiuni ale schimbãrii în sistemul in-
ternaþional, „tranziþia sistemicã de putere“, argu-
mentând cã la începutul sec. XXI sistemul interna-
þional trece de la unipolaritate la multipolaritate, evi-
denþiind totodatã importanþa specialã a relaþiilor din-
tre Statele Unite ºi China. Radu-Sebastian Ungu-
reanu abordeazã o temã redevenitã actualã în politica
intrenaþionalã, anume politica identitãþii. În capitolul
„Identitãþi ºi comunitãþi politice“ autorul formuleazã
critici la adresa abordãrilor tradiþionale, statocentrice
ºi raþionaliste ºi exploreazã potenþialul intelectual al
teoretizãrilor nonraþionaliste asupra identitãþii co-
lective. În capitolul III („Diplomaþia“), Olivia To-
derean discutã statutul ºi potenþialul diplomaþiei în
noul mediu politic internaþional, iar Bogdan ªtefa-
nachi abordeazã problematica „Sistemului economic
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internaþional“ (cap. IV), realizând un excurs istoric în
procesul de constituire a economiei mondiale con-
temporane ºi o analizã criticã a principalilor actori ºi
a principalelor instituþii din economia internaþionalã.

Urmãtoarele douã capitole sunt consacrate unor
problematici actuale ale relaþiilor internaþionale:
„Transferul de armament“ al Simonei R. Soare care
trateazã evoluþiile de pe piaþa mondialã a armamen-
tului ºi reglementãrile internaþionale în domeniu ºi
„Proliferarea armelor de distrugere în masã“ semnat
de Mihai Zodian care semnaleazã faptul cã în dome-
niul proliferãrii nu existã sancþiuni credibile.

ªerban Filip Cioculescu trateazã, în cadrul capi-
tolului VII, fenomenul terorismului internaþional, o
temã care frãmântã mediul internaþional de securita-
te, ºi care ocupã un loc principal în lista ameninþãrilor
la adresa securitãþii internaþionale. Sub titlul „Tero-
rismul, un fenomen strãvechi, dar totodatã nou ºi sur-
prinzãtor“, autorul realizeazã un consistent excurs is-
toric ºi teoretic al fenomenului terorist prezentând
originile, definiþia, prototipurile ºi implicaþiile, pen-
tru ca mai apoi, sã emitã ipoteza cã „Al-Qaeda ar pu-
tea reprezenta un model pentru terorismul viitorului“
(p. 15). Acelaºi autor abordeazã ºi problematica ener-
giei care, în prezent, deþine o semnificaþie politicã
importantã în relaþiile internaþionale. În studiul
„Energia în relaþiile internaþionale: mize ºi soluþii“, ª.
F. Cioculescu prezintã modul în care energia influen-
þeazã atât interesele economice, cât ºi interesele de
securitate ale statelor, discutã strategiile energetice
ale unor actori internaþionali majori, NATO ºi UE,
precum ºi rolul de superputere energeticã pe care ºi-l
asumã Rusia în Europa.

Sub titlul „«Conflictele îngheþate» în spaþiul post
sovietic“, Octavian Milevschi ºi Stanislav Secrieru
abordeazã un subiect de actualitate politicã ºi de
securitate pe continentul european. Pentru a explicita
evoluþia acestor conflicte, autorii apeleazã la o struc-
turare a cauzelor originare ale acestora, folosind o
grilã teoreticã pe patru niveluri (individual, intrasta-
tal, interstatal ºi global), dupã care analizeazã fiecare
conflict în parte, pentru ca în final sã realizeze o
sintezã analiticã a celor patru conflicte.

Daniel Biró, care este ºi coordonatorul acestei
lucrãri, prezintã în studiul intitulat „State eºuate ºi
construcþia statalã. Radiografia unor concepte ºi prac-

tici contestate“, o analizã asupra dezbaterilor care au
în prim plan fenomenul aºa-numitelor state eºuate.
Autorul insistã asupra ambiguitãþilor care existã în
literatura de specialitate referitoare la terminologie,
obiectivele intervenþiilor externe, mecanismele de
implementare a politicilor de construcþie statalã, ºi
propune ca soluþie pentru rezolvarea aces-tor am-
biguitãþi, „o abordare genealogicã a conceptua-lizãrii
construcþiei statale, însoþitã de un proces de de-
securitizare a statelor eºuate“ (p. 16).

În continuare, Paula Gângã prezintã conceptul de
guvernanþã globalã (capitolul XI), un concept-cheie
care a început sã ocupe un loc din ce în ce mai proe-
minent pe agenda internaþionalã ºi analizeazã modul
în care acesta se integreazã în cadrul mai larg al do-
meniului teoretic al relaþiilor internaþionale. O con-
tribuþie interesantã propune Valentin Quintus Nico-
lescu care abordeazã „Lumea a Treia“, un demers de
clarificare conceptualã pornind de la intuiþia fun-
damentalã a triplei sale periferialitãþi (economicã,
culturalã ºi politicã) ºi urmãrind procesele de con-
struire a identitãþii. Victor Negrescu trateazã „Dez-
voltarea internaþionalã: între politici de dezvoltare ºi
relaþii publice internaþionale“ (capitolul XIII), în care
analizeazã critic modurile în care este încorporatã
problematica dezvoltãrii în relaþiile internaþionale din
trei perspective: realism, liberalism ºi teorii de sorgin-
te neomarxistã. Urmãtoarele capitole sunt consacrate
religiei în relaþiile internaþionale (Diana Andersson
Biró) ºi problematicii schimbãrilor climaterice (Mi-
haela Rãileanu).

Volumul se încheie cu capitolul intitulat „Proble-
matica genului în relaþiile internaþionale“ semnat de
Diana Elena Neaga ºi Valentin Q. Nicolescu, în care
este evidenþiatã specificitatea contribuþiilor feministe
ºi a studiilor de gen în cadrul relaþiilor internaþionale.

Prin varietatea de teme abordate, lucrarea oferã o
perspectivã largã ºi interesantã asupra dinamicii pro-
cesului politic din sistemul internaþional contem-
poran, aducând totodatã un aport consolidãrii dome-
niului relaþiilor internaþionale din România. Volumul
se adreseazã deopotrivã teoreticienilor ºi practicie-
nilor, precum ºi tuturor celor care doresc sã-ºi dez-
volte abilitãþile de interpretare a evenimentelor cu-
rente din politica mondialã.


