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Pe marginea „ideii naþionale“ s-ar pãrea cã s-au
spus toate lucrurile care se puteau spune, nu numai în
Occident, dar ºi în România, unde o anumitã sensibi-
litate naþionalã iritatã de evenimente geopolitice ne-
fericite a fãcut ca problematica naþiunii ºi a naþiona-
lismului sã fie una centralã în dezbaterile din ºtiinþele
socio-umane. ªi totuºi, nu este aºa. Dupã anul 1989
am descoperit uluiþi cã Occidentul, cel puþin pe un
versant al sãu, „uitase“ ideea naþionalã sau mãcar o
relativizase pânã la extrem. „Întârziaþi“ într-un pro-
iect care ni se prezenta atunci ca semicaduc (proiectul
naþional), românii s-au trezit vorbind o altã limbã de-
cât cea care le era proprie pânã atunci. Începuserã sã
se manifeste idei conform cãrora naþiunea este o „in-
venþie“, numai elitele moderne (depãºite, desigur, de
o postmodernitate avidã de nou, mereu mai mult nou)
ar fi responsabile pentru acea invenþie, în timp ce ma-
sele nu ar avea nimic în comun cu acest proiect de in-
ginerie socialã. În fine, un întreg ºantier istoriografic
s-a deschis pentru a dezveli din trecut dovada unei
mitologii naþionale ruginite, care nu ar servi decât
autoamãgirii noastre colective. Istoria pusã la respect,
mitologia naþionalã rãpusã definitiv, ideea naþionalã
trântitã la examenul raþional al lumii cosmopolite,
iatã care erau centrii nervoºi ai noii construcþii ideatice.
„Noua Europã“ nu mai dorea sã ºtie de cea veche.
Dan Dungaciu s-a aºternut încã de la jumãtatea

anilor ’90 cu hãrnicie împotriva acestui curent înºe-
lãtor. Aceastã aºezare nu a fost însã una de tranºee,
cãci „rãzboiul“ cu preopinenþii teoretici nu s-a dus cu
instrumente brutale. Dimpotrivã, punctele de vedere
opuse au fost convocate cu calm în dialog, iar rezul-
tatul nu a întârziat sã aparã. Cine citeºte cartea pe ca-
re o prezentãm astãzi publicului are sentimentul unei
depline sedimentãri, al unei conºtiinþe calme — nu
ºtim în sociologia româneascã actualã un autor care
sã fie mai familiar cu teoriile despre naþiune ºi naþio-
nalism, iar acest lucru este deja o recomandare. Car-
tea este o panoramã alertã, densã a acestor teorii, de
pe ambele direcþii ale fenomenului: atât „negaþioniº-
tii“ ideii naþionale, cât ºi primordialiºtii sau cei care
admit logica fireascã a existenþei naþionale istoric ºi
ontologic determinate sunt trecuþi atent în revistã.
Sunt, într-adevãr, atâþia competitori pe aceastã scenã
imaginarã, încât Dan Dungaciu face tot posibilul sã
ni-i prezinte pe cât mai mulþi dintre ei. Efortul de
imaginaþie, de creaþie, chiar intensitatea ºi noutatea
conceptelor inventate pentru a elucida fenomenul
naþional la acest ceas târziu al istoriei sunt fascinante.
Excursul în aceste teorii devine el însuºi fascinant.

Cartea are structurã echilibratã, triadicã. O primã
secþiune se ocupã de raporturile dintre modernitate ºi
naþiune. Înaintea acestui amplu capitol, o (relativ)
scurtã introducere, prolegomene la teoria naþiunii ºi
naþionalismului ne familiarizeazã cu marile dezbateri
ale domeniului.
Ideea naþionalã este urmãritã atât teoretic, cât ºi

istoric. Livrescul se îmbinã fericit cu analiza isto-
riograficã — aici autorul dovedeºte reale calitãþi de
narator istoric, evident, în cadrul preponderent ro-
mânesc, începând cu Transilvania (unde, dacã nu
aici, ideea naþionalã româneascã a fost mai accentuat
negatã, ºi, prin aceasta, cãlitã?), dar ºi în Bucovina,
Basarabia, ºi, de fapt, în întreaga arie româneascã.
Aºa cum spune autorul, doctrina naþionalã este
„dincolo de politic“, un proiect existenþial! Am putea
spune cã în cultura românã se simt, fãrã a fi neapãrat
împrumuturi, ecouri ale naþionalismului cultural or-
ganic al spiritualitãþii germane de dupã Fichte!
Urmeazã, în economia fireascã a cãrþii, un ca-

pitol la fel de dens despre „Naþiune ºi provocãrile
(post)modernitãþii“. Modernitatea a însemnat, cu
toate sincopele cunoscute, o epocã în care ideea na-
þionalã a supravieþuit fericit. Desigur, PanEuropa lui
C. Kalergi este un proiect modern, interbelic, dar ira-
dierea lui realã se simte abia azi, în convenþionala
(oare nu ºi banala?) postmodernitate. Cea mai mare
provocare a acestei epoci este invenþionismul, alãturi
de deconstructivism. Eticheta de marxism aplicatã
celor douã le stã bine ºi nu le atinge deloc „autori-
tatea“. În fond, într-un deconstructivism coerent, eti-
chetele negative pot fi semne de distincþie, iar mar-
xismul poate pãrea „glorios“, cu toate avatarurile
sale, infinit de multe. Ideea avatarurilor, adicã a va-
riaþiunilor pe aceeaºi temã, a negãrii realitãþii na-
þionale, ni se pare extrem de fericitã, iar autorul nu
face economie de mijloace pentru a demonstra, ba-
zându-se pe cele mai solide argumente (teorii mai noi
sau mai puþin noi, analize istorice, realitãþi geopo-
litice la zi), ºubrezenia acestui punct de vedere.
Ultima secþiune a cãrþii este, prin conþinut, cea

mai provocatoare: „Europa, naþiunea ºi postmo-
dernismul“ este un tablou geopolitic realist al limi-
telor postmodernitãþii, cu ale sale „invenþii“ contra
sau anaþionale. Elementul esenþial luat în vizor este
construcþia europeanã. În fond, negarea ideii naþio-
nale se petrece (ºi) dinspre actualul proces de con-
strucþie europeanã, unul în care o elitã birocraticã este
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baricadatã... lejer în eurospaþiul bruxellez. Identitãþile
parþiale europene sunt atât de tari, încât a le de-
construi pentru a inventa o nouã identitate înseamnã
a te sinucide pentru a renaºte. Pare imposibil, cel pu-
þin partea a doua a operaþiunii. Dan Dungaciu se în-
treabã pe bunã dreptate: „Ce înseamnã însã «identitate
europeanã»? Cine poate defini astãzi sintagma dincolo
de accepþiunile curente ale termenului ºi, mai ales,
dincolo de referenþialul naþional în convergenþã cu care
funcþiona aceasta de aproape 200 de ani?“ (p. 287).
Întrebare retoricã, desigur.
Diagnosticul se întoarce împotriva celui sau ce-

lor care au decretat naþiunea ca fiind muribundã:

„«Europa» rãmâne astãzi, dincolo de pudorile unui
politically correct prost asumat, nu doar un mit, ci
mitul prin excelenþã“ (p. 292).
Cartea de faþã este un adevãrat tur de forþã în ca-

drul teoriilor despre naþiune ºi naþionalism. Fãrã a
aluneca în exagerãri inutile, ea tranºeazã cu seni-
nãtate o disputã grea, pe care de aici înainte cititorul
va ºti mai bine s-o întâmpine. Locul naþiunii în eco-
nomia globalã a lumii este deschis, cãci istoria nu are
de gând sã se opreascã, aºa cum credea Fr. Fukuyama,
ci începe fix de acolo de unde au lãsat-o înaintaºii
noºtri. Toatã problema este sã ºtim sã-i identificãm pe
aceºtia din urmã...

Volumul Prognozã ºi prejudecatã abordeazã pro-
blematica deficitului de metodologie din domeniul
relaþiilor internaþionale ºi a celui mai important
subdomeniu al sãu, studiile de securitate. Nevoia dez-
baterii crizei metodologice cu care se confruntã do-
meniul relaþiilor internaþionale, aºa cum aratã autorul,
nu reprezintã o descoperire recentã, ci este justificatã
de faptul cã majoritatea specialiºtilor occidentali nu
fac diferenþa între probabil ºi posibil în cadrul relaþi-
ilor internaþionale, iar în România nu este încã înþe-
leasã importanþa metodologicã în domeniu atât de
utilã demersului de cercetare în formularea de doctri-
ne, politici ºi prognoze.
Ideea de bazã a cãrþii este aceea „de a pune ideea

de prognozã într-un circuit metodologic, de produ-
cere a cunoaºterii ºtiinþifice“ (p. 27). În demersul sãu,
autorul pleacã de la premisa cã în relaþiile internaþio-
nale ºi studiile de securitate este dificil de fãcut prog-
noze, nu pentru cã „datele, concluziile sau prognoze-
le din teoria RI sunt de obicei false“, ci doar cã de
multe ori „sunt neverificabile sau pre-interpretabile“,
punând accent pe clarificarea rolului prognozei în cir-
cuitul metodologic al studiilor de securitate. Discuþia
tehnico-metodologicã asupra a cât este prognozã ºi
cât prejudecatã în RI ºi studiile de securitate propusã
de D. Cristea, încearcã sã lãmureascã dacã deficitul
metodologic (mai ales în raportarea la date) este un
specific al disciplinei sau un rezultat al unei dez-
voltãri paradigmatice deficitare.
Lucrarea este structuratã în 3 pãrþi, fiecare îm-

pãrþitã pe mai multe capitole. Prima parte, Explicaþia
în teoria relaþiilor internaþionale: dezbaterea inter-
paradigmaticã ºi aproximarea realitãþii se deschide
cu o introducere în care autorul stabileºte poziþia RI
ºi a disciplinelor derivate ca pãrþi ale sistemului ºtiin-

þelor sociale ºi constatã existenþa deficitului de meto-
dologie din studiile de relaþii internaþionale. Între-
barea pe care o ridicã autorul este aceea dacã teoria
RI dispune de instrumentele necesare producerii de
politici fundamentate empiric (structuri teoretice/pa-
radigme) ºi prognoze realiste privind tendinþele de
evoluþie ale sistemului internaþional sau politicile
sunt mai degrabã produse ideologice, iar prognozele
mai degrabã profeþii fundamentate pe stereotipuri,
având în vedere cã „domeniul RI este foarte permea-
bil la presiunile cunoaºterii comune“, fiind o discipli-
nã care „produce greu cunoaºtere ºtiinþificã acredita-
bilã potrivit canoanelor metodologice“.
Capitolul urmãtor descrie peisajul actual al RI

marcat de competiþia dintre realism ºi liberalism ºi
apariþia unor „remanieri conceptuale“ (radicalism).
Autorul susþine cã teoria relaþiilor internaþionale se
dezvoltã în paralel cu practica acestora, iar sub as-
pectul obiectului de studiu ºi al abordãrilor, acest do-
meniu este unul de graniþã, ceea ce face ca instrumen-
tarul metodologic (metode ºi tehnici) sã fie depen-
dent de subdomeniile concurente ºi corelat cu cel
practicat în general în ºtiinþele sociale. Un capitol
distinct al primei pãrþi este dedicat conceptului de
securitate ºi studiilor de securitate, disciplinã care
tinde sã reformeze studiul problemelor specifice de
RI. Capitolul trateazã acele aspecte ºi ºcoli de RI re-
levante pentru dezvoltarea ulterioarã a studiilor de
securitate, evidenþiind schimbarea paradigmaticã
fundamentalã adusã de studiile de securitate do-
meniului, inclusiv aspectelor metodologice ale aces-
teia. În încercarea de a realiza un traseu metodologic,
autorul consacrã conceptului de securitate ºi aspec-
tele nemilitare, acordând o atenþie deosebitã ªcolii de
la Copenhaga care are meritul de a refonda studiile de
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securitate în contextul internaþional ºi istoric de la
sfârºitul anilor ’80 ºi începutul anilor ’90 ºi a sociolo-
giza RI prin operaþionalizarea conceptului de securitate,
reuºind astfel sã „autonomizeze domeniul“. „Studiile
de securitate echivaleazã cu un triumf al abordãrii
pragmatice asupra celei ideologice“ – menþioneazã
autorul — ºi constatã totodatã cã la nivelul studiilor
de securitate handicapul metodologic provine în prin-
cipal din „dificultãþi în definirea unor proceduri uni-
versale de culegere a datelor ºtiinþifice ºi de analizã a
acestora“ (p. 23).
În partea a II-a, intitulatã Obiectiv vs. subiectiv:

despre cunoaºterea comunã ºi cunoaºterea ºtiinþificã
în relaþiile internaþionale ºi studiile de securitate, so-
ciologul realizeazã o aplicaþie pe problema obiectiv
vs. subiectiv în studiile internaþionale. Primul capitol
al acestei pãrþi este dedicat atât redefinirii concep-
tului de securitate ºi reconsiderãrii sectoriale a securitã-
þii, dar ºi chestiunilor legate de conºtientizarea de cã-
tre cercetãtori a laturii subiective a securitãþii. În plus,
capitolul mai cuprinde un studiu de caz empirico-
practic asupra securitãþii Balcanilor din anii ´90, care
se concentreazã „asupra modului în care realul ºi
imaginarul s-au combinat atunci pentru a readuce
Balcanilor statutul de zonã de risc geopolitic pentru
Europa“ (p. 68).
În continuare, autorul aduce în prim-plan o altã

disciplinã din spectrul RI, geopolitica, care, dupã ce a
fost contestatã multã vreme, a reapãrut treptat în spa-
þiul public ºi academic dupã 11 septembrie 2001 ºi a
început sã-ºi asume o funcþie în noul context global ºi
strategic. Capitolul consacrat geopoliticii se referã atât
la poziþionarea metodologicã a acesteia faþã de RI, cât
ºi la previziunile neverificabile pe care le realizeazã.

Ultima parte a lucrãrii, Prognozã ºi prejudecatã:
dilemele metodologice ale relaþiilor internaþionale,
reflectã ideea centralã a volumului – constatarea
abundenþei paradigmelor teoretice în domeniu ºi a
deficitului de metodologie în cercetarea relaþiilor
internaþionale ºi a studiilor de securitate — ºi aratã
posibilitãþile reale de a realiza „prognoze eliberate de
prejudecatã“. Potrivit sociologului D. Cristea, prog-
noza este „o profeþie cu baze ºtiinþifice“ (p. 138) care
merge mânã în mânã cu ideea de politicã sau cu ideea
de planificare, iar RI este „disciplina în care nimic nu
e probabil, dar totul e posibil“ (p. 142). Dupã ce aratã
cã, în prezent, teoria relaþiilor internaþionale se con-
fruntã cu douã abordãri concurente (societatea ris-
cului vs. cultura securitãþii) care au înlocuit realis-
mul ºi liberalismul, autorul pledeazã, din punct de
vedere metodologic, pentru o sociologie a securitãþii
internaþionale care sã realizeze o sintezã între „identi-
ficarea cât mai corectã a riscurilor ºi studiul normelor
ºi valorilor care pot asigura managementul riscuri-
lor...“ (p. 143).
În final, autorul sugereazã cã noile cerinþele me-

todologice pentru studiile internaþionale pot fi gãsite
în metodologia cercetãrii sociologice, oferind în acest
sens, trei tipuri de proiecte care provin din meto-
dologia sociologiei (sub forma studiilor de pace) pro-
puse de sociologul Johan Galtung: „studiile de pace
empirice“, „studiile critice“ ºi „studiile de pace de
paradigmã constructivistã“ (p. 146).
Cercetarea de faþã este relevantã pentru studiul

teoretic ºi mai ales practic al relaþiilor internaþionale
din România ºi nu numai, fiind utilã atât specialiº-
tilor, masteranzilor ºi doctoranzilor în domeniul re-
laþiilor internaþionale ºi al studiilor de securitate, dar
ºi decidenþilor din zona politico-strategico-militarã.

Recent la Editura Institutului de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale a debutat un proiect inedit:
Colecþia studii de securitate, în cadrul cãruia a apãrut
lucrarea Doctrine, strategii, politici — de la
discursul geopolitic la operaþionalizarea securitãþii
internaþionale. Volumul cuprinde studii ale cercetãto-
rilor din cadrul ISPRI, dar ºi ale unor colaboratori
care abordeazã teme ce definesc aspecte ale politicii
internaþionale ºi ale spaþiului geopolitic global. Car-
tea beneficiazã ºi de contribuþia celor mai buni mas-
teranzi din cadrul Masteratului de Studii de Securita-
te ºi Analiza Informaþiilor din cadrul Facultãþii de
Sociologie ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii din
Bucureºti.

În debutul volumului, Dan Dungaciu prezintã
politica de securitate în perioada Rãzboiului Rece,
dar ºi viziuni diferite ce analizeazã domeniul studiilor
de securitate. Astfel realismul, pluralismul, construc-
tivismul ºi marxismul sunt prezentate ca paradigme
de analizã a studiilor de securitate. Autorul configu-
reazã în cadrul studiului o nouã perspectivã asupra
securitãþii internaþionale dupã dispariþia URSS-ului ºi
dezechilibrul geopolitic care a survenit în urma aces-
tui eveniment. Abordarea este fundamentatã pe studii
ºi volume semnate de Waker Connor, Barry Buzan
sau Ole Waever. Dan Dungaciu descrie ºi preocu-
pãrile cercetãtorilor interesaþi de studiile de securitate
ce se reunesc în cadrul unui nucleu coordonat de Barry



Enache Tuºa

116 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 4

Buzan în anii ’90 numit ªcoala de la Copenhaga ºi
care a reunit în cadrul ei specialiºti interesaþi de stu-
diul securitãþii globale.
Darie Cristea ºi Diana Didã analizeazã trei doctrine

informale ale Uniunii Europene care fundamenteazã
principiile politicilor fiscale europene. Tratatul de la
Lisabona este prezentat între douã doctrine constitu-
tive, Europa Federalã în raport cu Europa Multinaþio-
nalã. Autorii prezintã necesitatea Tratatului fiscal
care impune o terapie de ºoc Europei. Tratatul fiscal
este prezentat de autorii studiului ca un instrument
menit sã punã restricþii statelor nesustenabile din
punct de vedere economic, deoarece fiecare stat
membru trebuie sã participe la consolidarea economi-
cã ºi la susþinerea unui imens buget al Uniunii nece-
sar susþinerii politicilor europene.

Lucian Dumitrescu este autorul unui studiu des-
pre doctrinele ºi strategiile de securitate în epoca
postmodernã a UE. Studiul se axeazã pe douã
concepþii posibile despre securitate. O primã abor-
dare ar fi cea a securitãþii moderne care încearcã sã se
conserve în raport cu securitatea postmodernã ce se
impune în noua realitate internaþionalã. Autorul ana-
lizeazã în cadrul studiului douã filosofii ºi douã con-
cepþii distincte de securitate. Un tip de filosofie
agreatã de sistemul american materializat în power
politics descrie cã politica externã ºi de securitate tre-
buie sã se identifice prin putere ºi prestigiu. Uniunea
Europeanã, în schimb, se bazeazã pe o concepþie neo-
funcþionalistã care presupune importanþa organizaþi-
ilor în detrimentul acþiunii singulare a statelor membre.

Ana Maria Varga analizeazã rolul serviciilor de
informaþii din Irak ºi impactul psihologic al acestora.
Autoarea descrie sistemul naþional de securitate care
este reglementat de strategii care încep de la Strategia
Naþionalã deApãrare, Strategia Naþionalã de Intelligence
ºi Strategia Naþionalã privind Contrainformaþiile ºi
modul în care aceste componente ale sistemului de
securitate american ºi-au adus contribuþia în cadrul
acþiunilor militare din Irak. În studiu sunt prezentate
operaþiunile CIA care au precedat rãzboiul din Irak.

Ovidiu Apostoaie completeazã volumul cu un
studiu ce trateazã subiectul Strategiei de Securitate
Naþionalã a SUA în timpul administraþiei lui George
W. Bush, precum ºi condiþiile în care a apãrut doc-
trina. Bush Jr. a demonstrat faptul cã doreºte o nouã
orientare în politica externã. În administraþia repu-
blicanã a lui G. Bush, care a început în anul 2000,
existau douã imperative strategice de politicã externã:
problema extinderii NATO, problemele cauzate de re-
zolvarea conflictelor balcanice, precum ºi relaþiile cu
Moscova. Dat fiind faptul cã exista o mizã foarte im-
portantã în joc, Bush a numit în funcþii cheie pe Colin
Powell, care îl servise ºi pe George Bush tatãl în

mandatul exercitat, ºi pe Condoleezza Rice, expertã
în problemele URSS, relaþii internaþionale ºi sovieto-
logie. Studiul prezintã ºi o scurtã analizã a luptei îm-
potriva terorismului, dar ºi motivaþiile care au reunit
trei nuclee de putere în jurul Washingtonului: aliaþii
NATO, Uniunea Europeanã ºi Rusia.

Andreea Cristina Brânzã studiazã doctrina con-
tainmentului ca una dintre cele mai puternice strategii
ale SUA din perioada Rãzboiului Rece care avea
drept scop prevenirea extinderii influenþei URSS.
Doctrina este formulatã în 1946 de cãtre George
Kenan, care, într-o telegramã, fundamenteazã necesi-
tatea aplicãrii unei politici de îngrãdire a URSS în
scopul limitãrii influenþei comuniste. Aceeaºi doc-
trinã este folositã împotriva Chinei în perioada post-
Rãzboi Rece deoarece SUA sunt interesate de men-
þinerea dominaþiei globale, iar China este un concu-
rent serios pentru supremaþie.

Adriana Roxana Bratu studiazã doctrinele Ex-
tremului Orient ºi anume Sun Yat-Sen ºi San Min.
Aceste doctrine denumite dupã iniþiatori erau menite
sã deschidã afacerile mondiale ale Chinei spre Occi-
dent. Tot în acest context sunt prezentate principiul
naþionalist ºi principiul democraþiei cu referire la di-
feritele clase sociale din China ºi principiile politice
care guvernau aceste grupuri.

Sultana Popescu trateazã efectele globalizãrii
asupra sistemului de securitate ºi descrie modul în
care deconstrucþia lumii este generatã de globalizare
ºi de extinderea societãþii de consum. Concluzia stu-
diului este aceea cã globalizarea constituie un pericol
la adresa securitãþii sistemului internaþional dacã a-
cesta nu se va adapta la imperativele globalizãrii.
Volumul prezentat de noi continuã cu studiul lui

Iulian Zaharia ºi al Dianei-Ruxandra Hãbuc intitulat
„Politici de PR în intelligence, serviciile de infor-
maþii în cinematografia modernã“, în care sunt pre-
zentate mai multe producþii cinematografice cu su-
biect de relaþii internaþionale.
Monica Mihaela Sava prezintã doctrina Brejnev

revizitatã, iar Nicolae Þîbrigan ne propune un studiu
despre strategia militarã a Georgiei în drumul acesteia
cãtre Europa. Amalia Raisa Petro contribuie la volum
cu prezentarea doctrinei Calvo, iarMãdãlinaMãrginean,
strategia de securitate a Regatului Unit al Marii Britanii.
GeorgeMihailov se ocupã de rolul Turciei în securitatea
energeticã europeanã, iar volumul este completat cu stu-
diul Ioanei Nemeº, care trateazã doctrina de securitate
a Chinei în noul context geopolitic. Cartea prezentatã
de noi oferã o bogatã informaþie de specialitate pen-
tru studenþi, masteranzi ºi doctoranzi ºi poate fi o sursã
pertinentã de informare pentru cei care doresc sã
aprofundeze domeniul ºtiinþelor politice, relaþiilor in-
ternaþionale sau al studiilor de securitate.


