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Abstract. The paper discusses the relationship between two academic
fields: International Relations and Security Studies. It aims to clarify four
issues: the first is related to the security approach after the Second World
War; the second concerns the relationship between the two field before
1989; the third is related to the new approach of security matters after the
end of the cold war; the fourth analyses the academic status of the security
studies, including the relationship with international relations, today.
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„Pentru orice problemã complexã existã o soluþie simplã.
ªi este întotdeauna greºitã.“

(H. L. Mencken)

Acest text nãzuieºte sã descrie relaþia dintre douã domenii academice ale
cãror frontiere sunt tot mai ambigue, respectiv „relaþiile internaþionale“ (RI) ºi
„studiile de securitate“. Va încerca, parcimonios, sã clarifice patru chestiuni. Pri-
ma se referã la abordarea securitãþii, aºa cum s-a practicat ea dupã cel de-al Doi-
lea Rãzboi Mondial; a doua vizeazã relaþia dintre cele douã domenii aºa cum a
fost ea consacratã înainte de 1989; a treia þine de noua abordare, mai extinsã, a
problematicii de securitate consacratã dupã încheierea Rãzboiului Rece — deºi
premisele unei asemenea perspective erau fixate anterior — ºi, în final, va stãrui
asupra statutului academic al studiilor de securitate astãzi, inclusiv în relaþia cu
RI, ca urmare a acestor transformãri ºi provocãri conceptuale.

Problematica de securitate în timpul Rãzboiului Rece

Despre studii de securitate ca atare s-a vorbit puþin ºi limitativ în timpul Rãz-
boiului Rece. Ca domeniu de cercetare relativ autonom, studiile de securitate
sunt mai degrabã recente, iar când au apãrut, cu nume ºi prenume, dupã cel de-al
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doilea rãzboi mondial, s-au nãscut ca o „invenþie anglo-americanã“ ºi s-au con-
sacrat ca „unul dintre cele mai importante subdomenii ale relaþiilor internaþio-
nale“1. Denumirea era diferitã în funcþie de culoarea localã — „National Security
Studies“ era folosit în SUA, în timp ce în Marea Britanie era preferat termenul
de „Strategic Studies“.

Istoricii domeniului cred cã acesta a trecut prin „epoca de aur“ în anii ’50-
’60, când „strategii civili se bucurau de conexiuni relativ solide cu guvernele oc-
cidentale ºi politicile lor externe ºi de securitate“2. În particular, analiºtii de
securitate din acele vremuri erau oricum arondaþi în jurul a ceea ce numim astãzi
hard security, respectiv se preocupau de „dezarmare nuclearã (rãzboiul nuclear)
ºi dezvoltau sisteme de analizã legate de structura forþelor armate ºi alocarea re-
surselor ºi, în plus, rafinau instrumentele managementului crizei“3. În timpul
Rãzboiului Rece, abordarea predilectã a problematicii de securitate avea ca fun-
dal realismul politic ºi pivota în jurul „celor patru S“: „states (state), strategy
(strategie), science (ºtiinþã) ºi status quo“. Statul era considerat „cel mai impor-
tant agent ºi referent al securitãþii în politica internaþionalã“. Preocupãrile vizau
apoi, cu precãdere, strategia pentru cã „nucleul preocupãrilor intelectuale ºi
practice pivotau în jurul identificãrii celor mai eficace mijloace de a aborda
ameninþãrile ºi utilizarea forþei militare“. Cercetarea se dorea ºtiinþificã în sensul
în care analizele nãzuiau sã fie „cunoaºtere obiectivã, autenticã, cercetãtorii ur-
mãrind sã adopte metodologii de genul celor din ºtiinþele tari, naturale, de genul
fizicii sau chimiei“. Doar printr-o „abordare ºtiinþificã“ nãzuiau cercetãtorii sã
punã bazele unei bune cunoaºteri a politicii internaþionale pe care sã se poatã baza
o serie de politici sau decizii specifice. ªi, nu în ultimul rând, ideea de status
quo, decisivã pentru orice abordare post-Rãzboi Rece, pentru cã „politicile de
securitate trebuiau sã previnã orice schimbare revoluþionarã ºi radicalã în in-
teriorul sistemului internaþional“4.

Vocile care pledau pentru o viziune mai amplã ºi o abordare mai extinsã a
securitãþii nu au lipsit, mai ales în anii ’805, dar au fost marginale ºi minoritare,
în ciuda faptului cã un Barry Buzan — el însuºi implicat masiv în acest demers
— afirmã, retrospectiv, cã e „un mit“ ideea cã extinderea definiþiei securitãþii ar
fi fost cauzatã de sfârºitul Rãzboiului Rece6. Studiile de securitate, aºa cum erau
consacrate la nivelul main stream-ului, erau însã mãrginite la hard security ºi
puse sã evolueze în limite evidente. Dar ideea cã studiile de securitate erau un
subdomeniu strict al relaþiilor internaþionale, chiar dacã acreditatã universal,
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aproape, trebuie cauþionatã. În realitate, lucrurile sunt mai complicate. Studiile
de securitate nu erau, de fapt, aºa ceva, sau erau mai degrabã la nivel formal,
pentru cã intersecþia dintre cele douã preocupãri se fãcea tangenþial, în funcþie de
perspectiva asupra relaþiilor internaþionale promovatã la un moment dat.

Sã vedem cum.

Relaþiile internaþionale ºi studiile de securitate,
întâlniri ºi neîntâlniri

În momentul în care afirmãm cã studiile de securitate erau/sunt un subdo-
meniu al RI, trebuie sã avem, obligatoriu, clarificat foarte bine ce înþelegem prin
RI ºi cum diversele paradigme ale disciplinei se acroºeazã sau nu cu studiile de
securitate. Mai concret spus, cum aratã ºi ce este securitatea din perspectiva di-
verselor paradigme de RI?

Într-o definiþie generalã, de lucru, RI ar însemna studiul tuturor interacþiu-
nilor politice între actorii internaþionali, fie ei guvernamentali sau non-guverna-
mentali (includem aici toate organizaþiile „private“ cu incidenþã politicã: ONG,
corporaþii, organizaþii teroriste, grupuri de presiune, grupãri religioase etc.). Este
evident cã fenomenul numit globalizare a generat o confuzie în ceea ce priveºte
o bunã delimitare a ceea ce (mai) înseamnã „intern“ ºi „extern“, de unde ºi difi-
cultatea de a separa domenii consacrate de genul „ºtiinþe politice“ ºi „relaþii in-
ternaþionale“. Dar nu acesta este subiectul nostru.

În ceea ce priveºte domeniul studiilor de securitate, am vãzut cã acestuia îi
era consacrat domeniul problematicii militare cu tot eºafodajul de problematici
conexe. În acest caz, unde ºi cum s-au întâlnit cele douã domenii?7.

Realismul ºi studiile de securitate

Realismul este abordarea tradiþionalã a relaþiilor internaþionale, apãrutã în
anii ’40. Actorii principali pe scena internaþionalã erau statele, celelalte tipuri de
organizaþii erau considerate irelevante (ºi într-o mare mãsurã chiar erau). Lumea,
în termeni politici, „era un sistem de state“, iar interacþiunile dintre ele pot fi ca-
racterizate ca „politica puterii“8. Bazatã pe faimoasa idee a „interesului naþional“
— „integritatea teritoriului naþional, a instituþiilor politice ºi a culturii sale“9 —,
lupta politicã era vãzutã ca o luptã între state. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, doctrina realismului/neorealismului — cu accent pe bipolaritatea
sistemului — a fost dominantã. Una dintre caracteristicile acestei doctrine din
perspectiva interesului nostru imediat este distincþia dintre high politics ºi low
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politics. Chestiunea securitãþii era legatã de primul aspect — „securitatea“ viza
cu precãdere problema „politico-militarã“. Chestiunea mediului, a economiei,
problemele sociale ºi „interne“ aparþineau celui de-al doilea domeniu. Low
politics devenea interesantã doar în momentul în care avea impact direct asupra
domeniului militar sau diplomatic10.

Esenþa funcþionãrii sistemului era acumularea de putere, dar problema de
fond era cã o asemenea acumulare nu putea fi realizatã de toþi. Ideea de jocuri
de putere cu sumã nulã prevala. De aici faimoasa „dilemã de securitate“, solu-
þionatã de realiºti prin la fel de celebra „balanþã de putere“, care reprezenta ideea
cã interesul comun al tuturor statelor puternice era sã menþinã status-quo-ul.
„Securitatea celor mai puternice state se baza pe ideea de a nu permite unuia din-
tre ele sã încline balanþa ºi sã devinã prea puternic“. De aici ºi concluzia extrem
de semnificativã pentru scopul acestui material: „Pentru realiºtii clasici, deci,
domeniul relaþiilor internaþionale era sinonim cu studiile de securitate (subl. D.
D.)“11. ªi aºa au stat lucrurile o bunã bucatã de timp, pânã când interacþiunile
economice din anii ’60-’70 încep sã schimbe geografia puterii internaþionale
dincolo de politica ºi puterea militare. De aici ºi metamorfoza în „neorealism“,
pe ideea cã tot statele sunt actorii principali pe scena lumii, doar cã nu numai in-
strumentul numit putere militarã le stã la dispoziþie, ci ºi — de pildã — puterea
economicã (Japonia, Germania Federalã etc.). Din aceastã perspectivã, apare o
nouã subdiviziune a RI, respectiv, Economia Politicã Internaþionalã (Internaþional
Political Economy— IPE).

Dupã cum conchide sagace Peter Hough, „pentru (neo)realiºti, Studiile de
Securitate devin braþul militar al Relaþiilor Internaþionale, iar IPE sora lor
economicã (subl. D. D.)“12.

Pluralismul ºi studiile de securitate

Pluralismul a fost rãspunsul cercetãtorilor domeniului relaþiilor internaþionale
la insatisfacþia resimþitã acut faþã de simplificãrile ºi limitele realismului, inclu-
siv ale neorelismului. Lumea pãrea — ºi era — mai complicatã, iar statele ºi pres-
taþia lor pe scena lumii nu mai dãdeau seama de ea. Apar noii competitori sau,
dacã nu apar chiar atunci, devin tot mai vizibili. ONG-uri internaþionale, ONU,
Comunitatea europeanã, corporaþiile multinaþionale etc. devin concurente active
ºi efective ale statelor propriu-zise. Deseori, interesele lor intrau în conflicte
evidente. În plus, dupã cum s-a sesizat, „pluralismul s-a construit pe filosofia po-
liticã a liberalismului pentru a susþine cã amoralitatea interesului naþional nu era
un ghid suficient sau potrivit pentru politica externã“13. Pluraliºtii, pe urmele li-
beralilor, considerau cã indivizii îºi urmeazã eficace scopurile în interacþiunile
dintre indivizi, care le asigurã beneficii comune ºi le asigurã împlinirea optimã
a intereselor. Pentru asta, îngrãdirea guvernelor ºi a statelor trebuia redusã, nu
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doar la nivel intern, dar ºi la cel internaþional. De aici ºi ideea cã interacþiunile
politice sunt mult mai variate, iar ideea cã existã low politics trebuia obligatoriu
cauþionatã, pentru cã schimbãrile climatice, de mediu sau evoluþiile economice
sunt repere de neevitat. Ideea cã tot ce se întâmplã în lume þine de „balanþa mili-
tarã între state“ devenea o simplificare enormã a RI. Pluralismul, deci, conchide
cã „multe dintre chestiunile non-militare sunt preocupãri legitime ale RI“ ºi cã
trebuie asumate ca atare.

În ceea ce priveºte scopul nostru principal, vom extrage aceastã concluzie:
„pentru pluraliºti, Studiile de Securitate sunt doar un mic pachet al unui domeniu
mult mai extins ºi pe care îl denumim RI“14.

Marxismul ºi studiile de securitate

Specificul susþinãtorilor paradigmei marxiste în RI este proeminenþa decisivã
a elementului economic în configurarea scenei naþionale, dar ºi internaþionale.
Nu aspectele militare, ci aspectele economice determinã ºi deseneazã configu-
raþia lumii noastre. Asta, cel puþin, au crezut ºi cred marxiºtii. Pentru ei, nu e ni-
mic nou sub soare: globalizarea este un alt nume pentru lupta dintre „cei care
au“ ºi „cei care nu au“, iar imperialismul este corelativul ei cel mai evident. Pen-
tru marxiºti, competiþia dintre state — marca incontestabilã a realiºtilor — este
doar o faþetã a unei bãtãlii mai adânci, mai profunde, dintre bogaþii lumii bogate
plus bogaþii (mai puþini!) lumii subdezvoltate, împotriva sãracilor lumii. Dupã
cum punctezã Peter Hough, pentru marxiºti, „RI sunt sinonime cu Economia Po-
liticã Internaþionalã“. Strategiile militare servesc „interese economice globale,
mai degrabã decât interese naþionale“, rãzboaiele sunt purtate pentru a menþine
sistemele economice de exploatare. E inutil sã sperãm ceva de la aceastã stare a
lumii, doar o revoluþie socialistã/comunistã ne mai poate salva sau elibera vie-
þile. De aici ºi ideea — logicã — conform cãreia „Studiile de securitate, aºa cum
au evoluat ele, sunt superflue, din moment ce securitatea globalã ºi umanã vin
numai dintr-o schimbare globalã, structuralã, totalã“15.

Constructivismul social ºi studiile de securitate

Aceastã perspectivã s-a nãscut din conºtiinþa unui eºec. Provocãrile anilor
’90 au decodat, printre altele, eºecurile teoretice ale curentelor amintite înain-
te16. De aici, din acest proiect critic ºi negativ, treptat, se naºte o nouã abordare.
Pe fond, „constructivismul social crede cã înþelegerea evenimentelor politice în
lume presupune mai multã introspecþie ºi mai puþin teoretizãri abstracte. Para-
digma încurajeazã mai mult abordarea sociologicã ºi susþine o mai mare apre-
ciere a dimensiunii culturale a deciziei politice“. Dupã cum s-a observat foarte
pertinent, este vorba ºi despre statutul ideii de „raþiune“ ºi raþionalitate în com-
portamentul uman. Pentru o asemenea abordare, s-ar putea ca „actorii de pe sce-
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na lumii sã nu urmãreascã cu adevãrat nicio formã de scenariu raþional, fie el
scris în limba interesului personal, al interesului mutual sau dictat de circum-
stanþele economice“. Probabil, cel puþin uneori, „politica externã reflectã repere
ideologice parohiale, locale sau repere morale mai degrabã decât scopuri obiec-
tive“17. În perspectiva abordãrii noastre, vom spune cã o asemenea perspectivã
a deschis cu adevãrat ºi, practic, pentru prima datã decisiv, calea unor noi abor-
dãri ale problematicii de securitate ºi, implicit, a studiilor de securitate: „Dacã
pluraliºtii ºi marxiºtii tind sã se concentreze pe alte aspecte ale RI, lãsând Stu-
diile de securitate realiºtilor, constructiviºtii sociali au elaborat primul atac con-
certat asupra logicii Studiilor de securitate aºa cum s-au dezvoltat acestea dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. Întrebãri ontologice ignorate sistematic între
1940-1990 încep sã fie puse. Cine este securizat? Cine face securizarea? Ce în-
seamnã sã fii securizat?“18.

Acest aspect îl vom detalia mai departe.

O nouã perspectivã asupra securitãþii

Walker Connor, unul dintre cei mai semnificativi istorici americani, comenta
undeva principala carenþã a domeniului care se cheamã „relaþii internaþionale“:
aceºti specialiºti ne spun, tautologic, cã statele fac rãzboi din „raþiuni de stat“,
dar nu se sinchisesc sã ne explice ce înseamnã aceastã raison d’État, cine ºi în
ce fel o legitimeazã. ªi avea dreptate, cel puþin referitor la abordarea relaþiilor in-
ternaþionale sau a securitãþii care prevala pânã nu demult. Pentru a pricepe însã
evoluþiile semnificative din acest domeniu, pânã într-acolo încât chestiunea
identitãþii devine, pentru ªcoala de la Copenhaga (una dintre expresiile cele mai
reprezentative ale „constructivismului social“), de pildã, un item crucial pe a-
genda de securitate, trebuie sã dãm înapoi, fie ºi succint, filmul evoluþiei dome-
niului care ne preocupã aici19.

Cum am sugerat deja, dihotomia high politics versus low politics avea sã intre
în crizã dupã 1990, la fel ºi definiþia „securitãþii“. Sfârºitul Rãzboiului Rece ºi
colapsul URSS au dus nu doar la o crizã a sistemului politic mondial, dar ºi la o
crizã a teoriei care îl flanca. Dupã cum arãta Edward Kolodziej, securitatea Uni-
unii Sovietice a fost total compromisã nu de lipsa capacitãþilor militare — enor-
me la aceea datã —, ci din pricini socio-economice. Observaþia are consecinþe
decisive mai cu seamã pentru distincþia high ºi low politics, care — dupã cum
am vãzut deja— îºi diminueazã, progresiv, relevanþa. Eºecul definiþiei „tradiþionale“
a securitãþii deschide perspectiva unei noi dezbateri care nu se lasã mult aºtep-
tatã ºi care preia, de fapt, câteva dintre trendurile detectabile deja înainte de 1990.
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Barry Buzan este un autor fundamental aici. Lucrarea sa din 1983 — People,
States, and Fear — marcheazã cea mai pregnantã regândire a problematicii
securitãþii. Ideea cã securitatea trebuie sã fie redusã la „studiul ameninþãrilor, uti-
lizãrii ºi controlului forþelor militare“ (Stephen Walt) — definiþia clasicã — intrã
iremediabil în crizã. Þinta lucrãrii lui Buzan — a cãrei ediþie din 1991 va avea
un impact mai semnificativ decât cea din 1983 — este redefinirea conceptului
de „ameninþare“ ºi realizarea unei conexiuni utile între „ameninþãri“ (threats) ºi
„vulnerabilitãþi“ (vulnerabilities). Întrebãrile cruciale devin acum: „Ce anume
trebuie securizat?“, respectiv obiectul securizãrii, ºi „Împotriva cãror amenin-
þãri trebuie securizat obiectul de referinþã?“. Într-o mare mãsurã aceste întrebãri
au fost cele în jurul cãrora vor pivota dezbaterile despre securitate de aici înainte.
Pentru Buzan, „securitatea colectivitãþilor umane este afectatã de diverºi factori în
cinci sectoare majore: militar, politic, economic, societal ºi de mediu. Securitatea
militarã priveºte jocul la douã nivele al capabilitãþilor ofensive ºi defensive ale
statelor ºi percepþia statelor relativ la percepþiile fiecãruia. Securitatea politicã
vizeazã stabilitatea organizaþionalã a statelor, a sistemelor de guvernare ºi a
ideologiilor care le conferã legitimitate. Securitatea economicã priveºte accesul
la resurse, pieþe ºi capital necesare pentru a susþine nivele acceptabile de bu-
nãstare ºi putere a statului. Securitatea societalã priveºte sustenabilitatea, în
condiþii de evoluþie acceptabile, a pattern-urilor tradiþionale ale limbii, culturii ºi
religiei, precum ºi a obiceiurilor ºi identitãþii naþionale. Securitatea mediului
priveºte menþinerea biosferei locale ºi globale ca suport esenþial de care depind
toate celelalte activitãþi umane. Aceste cinci sectoare nu opereazã separat unele
de altele. Fiecare defineºte un aspect focal în cadrul problemei securitãþii ºi o
cale de ordonare a prioritãþilor, dar toate sunt legate împreunã printr-o reþea pu-
ternicã de legãturi“20.

În continuare, Buzan delimiteazã „sistemul internaþional“, „statele“ ºi „indi-
vizii“ ca „obiecte de referinþã“ ºi spectrul militar, politic, economic, societal ºi
de mediu ca surse potenþiale de ameninþare la respectivele „obiecte de referinþã“.
Totuºi, pentru Buzan, cel puþin în aceastã lucrare, obiectul de referinþã principal
al oricãrei analize de securitate trebuie sã rãmânã statul21.

Dincolo de critici ºi disputele suscitate — sau poate tocmai de aceea! —, car-
tea a devenit de referinþã pentru studiul relaþiilor internaþionale. Un comentator,
Ken Booth, scria în 1991 despre volum: „... rãmâne cea mai completã ºi com-
plexã analizã teoreticã a conceptului de securitate în literatura relaþiilor interna-
þionale pânã astãzi ºi, de la publicarea ei, noi, ceilalþi, îi scriem în continuare
notele de subsol“22.

Anii ’90 marcheazã apariþia unei adevãrate ºcoli de gândire, în care lui Buzan
i se alãturã cercetãtori dispuºi sã-i preia ºi sã-i continue modelul. Grupul se va
numi „ªcoala de la Copenhaga“. Culminaþia acestor eforturi este lucrarea din
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1998, Security: A new Framework for Analysis, în care autorii reiau analiza
securitãþii în termeni militari, societali, economici, de mediu ºi politici. Aceste
dimensiuni opereazã la nivele diferite: state, grupuri de indivizi (etnii), regiuni
sau contexte globale23. Modelul este suplu ºi suficient de fin pentru a include
aici chestiuni ignorate prea mult: sãrãcia, migraþia, traficul de persoane, riscurile
de mediu, ameninþãri economice sau politice. Conceptualizarea securitãþii a
mers mai departe în cadrul ºcolii. Ole Waever, de pildã, deschide în 1995 proble-
matica securitãþii spre abordarea acesteia ca „discurs“ al „statului“, de aici relaþia
ambiguã dintre cele douã. Waever vorbeºte despre ameninþãrile „existenþiale“ la
adresa statelor ºi a indivizilor24, de aici apariþia conceptului de „securizare“ —
cu referire la obiectul ºi strategiile securitãþii —, crucial în analizele acestei ºcoli
polimorfe altfel, care cuprinde cercetãtori proveniþi din neorealism, precum
Buzan, sau post-structuraliºti precum Waever.

Importanþa ºcolii, în ciuda criticilor aduse de-a lungul anilor, este enormã, ºi
nu doar la nivel teoretic (vezi McSweeney). Fundamental pentru scopul nostru
este faptul cã impactul ei s-a resimþit ºi la nivelul celei mai puternice alianþe mi-
litare din toate timpurile.

În 1991, la summit-ul de la Roma, NATO decreta — într-un limbaj care amin-
teºte izbitor de cel al ªcolii de la Copenhaga — cã securitatea are acum cinci di-
mensiuni: militarã, societalã, economicã, politicã ºi de mediu. Este performanþa
cea mai durabilã ºi concretã a acestei perspective: ºi-a imprimat pecetea la cel
mai înalt nivel al politicii mondiale. Un motiv în plus pentru a fi asumatã la
adevãrata dimensiune25.

Studiile de securitate azi

S-a spus pe bunã dreptate cã Barry Buzan a rãmas, totuºi, în câmpul concep-
tual al relaþiilor internaþionale. Deºi a extins semnificativ definiþia securitãþii, nu
a împins aceastã gonflare conceptualã pânã la punctul autonomizãrii domeniului
„studiilor de securitate“ sau autonomizarea acestuia faþã de venerabilul „relaþii
internaþionale“. Dar breºa a fost fãcutã. Cum am vãzut, mai ales prin ediþia a doua
a lucrãrii sale din 1991, domeniul începe sã se autonomizeze.

Care este statutul academic al Studiilor de Securitate? Pãrerile rãmân împãrþite.
Într-o lucrare dedicatã studiilor de securitate contemporane, publicatã în 2007

ºi reeditatã trei ani mai târziu, Alan Collins recunoaºte cã dilema este serioasã,
dar nu trebuie sã ne mire. În fond, lipsa de claritate a graniþelor este specificã
ºtiinþelor sociale, în ansamblul lor, de ce ar fi aici altfel? Totuºi, tinde sã pãstreze
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ierarhiile aproape consacrate: „Studiile de securitate sunt subdomeniul prin ex-
celenþã al RI. Studiile de Securitate stau chiar în centrul relaþiilor internaþionale.
Carnagiul primului rãzboi mondial a dat naºtere disciplinei Relaþiilor Interna-
þionale în 1919 la Aberystwyth, Marea Britanie, iar preocuparea cu originile rãz-
boiului ºi desfãºurarea lui permiteau RI sã se distingã de alte discipline conexe,
cum ar fi istoria, economia, geografia ºi dreptul internaþional“. Studiile de
securitate sunt, totuºi, un domeniu, chiar dacã domeniul cu „D“ mare26.

În replicã sau nu, Paul D. Williams editezã un an mai târziu Security Studies.
An Introduction, unde susþine o poziþie opusã. În opinia lui, studiile de securitate
sunt un domeniu autonom, iar justificarea lor „ontologicã“ o dau un set de inte-
rogaþii constitutive pentru noul domeniu. În fond, crede Williams, studiile de
securitate pot fi definite ca rãspunsurile la acele întrebãri constitutive: „Deºi stu-
diile de securitate îºi au rãdãcinile profesionale în disciplina RI, astãzi lumea re-
simte provocãri care vor cere cercetãtorilor sã se angajeze cu problematici ºi
surse de cunoaºtere tradiþional considerate mult dincolo de domeniul RI. Drept ur-
mare, este nesãnãtos sã gândim studiile de securitate doar ca un subdomeniu al
RI. În schimb, aceastã lucrare pleacã de la premisa cã studiile de securitate pot
fi mai bine înþelese ca un domeniu de cercetare autonom ºi care pivoteazã în jurul
unui set de interogaþii: Ce este securitatea? Despre a cui securitate vorbim? Ce poate
fi considerat ca problemã de securitate? Cum poate fi realizatã securitatea?“27.

Unul dintre clasicii domeniului, Barry Buzan, publicã în 2009, alãturi de Lene
Hansen, o lucrare excelentã dedicatã evoluþiilor domeniului studiilor de securitate.
Scriind despre „International Security Studies“ (ISS), autorii afirmã cã, dacã la
început a debutat ca un domeniu autonom, a fost rapid absorbit „ca un subdo-
meniu al relaþiilor internaþionale“. Ca ºi RI, „ISS s-a dezvoltat în principal ca un
domeniu specific occidental, frecventat îndeobºte în America, Europa ºi Austra-
lia, cu tot occidentalo-centrismul de rigoare. ISS este unul dintre principalele
subdomenii ale RI occidentale. Oriunde este predat RI, ISS este unul dintre
elementele sale centrale“28. Iarãºi subordonare, chiar dacã preeminenþã în raport
cu celelalte subdomenii.

În 2011, este editat The Routledge Handbook of Security Studies, unde poziþi-
onarea domeniului este mai precautã. Depinde, fireºte, de definiþia datã securitãþii
ºi mai ales de disputa dintre „tradiþionaliºti“ — pentru care securitatea înseamnã
„studiul ameninþãrilor, utilizãrii ºi controlului forþelor militare“ — ºi „cei care
extind ºi adâncesc“ (wideners-deepeners) definiþia securitãþii. Cu toate aceste
precauþii, editorii Victor Mauer ºi Myriam Dunn Cavelty merg ºi ei pe cãrãrile
bãtãtorite: „Studiile de securitate nu doar cã au suferit mari transformãri în ul-
timii 20 de ani, dar se poate spune cã au devenit astãzi cel mai dinamic domeniu
al RI“29, chiar dacã recunosc cã una dintre cauzele lipsei de claritate a (sub)do-
meniului provine tocmai din amplasarea lui în domeniul din ce în ce mai vag
definit ºi el al RI: „În mod curent, Studiile de securitate, care sunt îndeobºte
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privite ca un domeniu al RI, sunt în mod direct afectate de conflictele care apar
în interiorul acestui domeniu“30.

În loc de concluzii

Nu vom trage deocamdatã concluziile, pentru cã este mult prea devreme.
Disputele sunt la ele acasã, domeniile fluide, graniþele poroase31. Este evident
însã cã presiunile sociale, politice, economice, devin imediat ºi aca-demice, iar
viteza cu care realitãþile se contractã sau se gonfleazã a crescut ver-tiginos. Barry
Buzan scria undeva cã securitatea este, în mod fatal ºi esenþial, „un concept
contestat“32. Este bine deocamdatã sã îl lãsãm aºa, fãrã sã încercãm sã îl aºezãm
în haine croite prost sau care nu sunt pe mãsura lui. În aceste cazuri, o voce
precum cea a lui Stuart Croft, meritã ascultatã: „poate cã ar trebui sã ne asumãm
ºi sã acceptãm fluiditatea dezbaterii ºi sã ne preocupe mai puþin im-portanþa
încapsulãrii realitãþii sociale a studiilor de securitate“33.

ªi asta mai ales într-o Românie academicã care încearcã încã sã se fundamen-
teze ca atare — oameni ºi instituþii —, inclusiv în ceea ce priveºte aceste domenii
— RI ºi/sau Studiile de securitate — ºi este obligatã în continuare sã evolueze
într-un mediu intern ºi extern în care fluiditatea, nestatornicia chiar, este demult
condiþia fatalã a existenþei sale. Consecinþele acestei neaºezãri profunde se vor
vedea. Sã nu ajungem vreodatã sã constatãm, buimac ºi tardiv, cã neatenþia insti-
tuþionalã endemicã acordatã Studiilor de securitate — instituþii specifice ºi pro-
iecte —, indiferent cum le-am denumi sau clasifica, sã nu devinã tocmai... pro-
blemã de securitate pentru România34.
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