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NOTE DE LECTURÃ / RECENZ I I
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Lucrarea semnatã de Laurenþiu ªtefan, cadru di-
dactic la Universitatea din Bucureºti – Facultatea de
ªtiinþe Politice, reprezintã, de fapt, o culegere de arti-
cole ºi studii care au drept punct central elitele poli-
tice din România. Este mai mult decât lãudabilã ini-
þiativa sa de a publica volumul astfel alcãtuit în limba
englezã, asigurându-i o largã receptare. Dincolo de
temeinicia studiilor, bibliografia abundentã ºi riguros
întocmitã fac ca aceastã lucrare sã devinã un impor-
tant instrument de lucru pentru cei interesaþi de pro-
blematica tratatã — unul dintre subiectele foarte de-
licate din istoria României ºi anume acela al elitelor
politice, înainte ºi dupã anul crucial 1989.

Laurenþiu ªtefan îºi defineºte propria cercetare
drept un manifest personal. Studiile sale, rod al unor in-
vestigaþii care au început în anii ’90 ºi s-au extins pe
durata unui deceniu, au fost revizuite în ideea cuprinderii
lor într-un volum autonom, în care îºi propune sã rãs-
pundã la câteva interogaþii: Ce sunt elitele politice? Care
ar fi dimensiunea lor educaþionalã ºi profesionalã? Pe ce
criterii au fost selectate pentru a fi astfel denominate?

Dupã cum afirmã autorul, elementul comun al a-
cestor articole, scrise în contexte diferite ºi în mo-
mente cronologice diferite, este reprezentat de fasci-
naþia constantã pe care o exercitã asupra sa elitele po-
litice în general ºi elitele politice din România în mod
particular. Care ar fi profilul lor politic ºi non-po-
litic? Cât de vechi sunt? Ce nivel de educaþie aveau?
Ce profesie deþineau? Cât de veche ºi de consistentã
era apartenenþa lor la partid? Sunt aceste elite con-
ducãtorii partidelor locale sau naþionale? Câtã expe-
rienþã au cumulat în funcþii publice ºi la ce nivel?
Cum au fost selectaþi? — sunt doar câteva întrebãri
centrale ale cercetãrii care sunt puse în extensii dife-
rite, în toate piesele adunate în acest volum (p. 8).

La acest mãnunchi de întrebãri, pe care Lauren-
þiu ªtefan ºi le pune legitim în acest volum, aº mai
adãuga una: Cum au modificat elitele politice desem-
nate înainte ºi dupã 1989 (pentru cã graniþa dintre ele

nu este pe deplin trasatã) profilul cultural al þãrii?
Este evident faptul cã elementele reprezentative ale
României, din punct de vedere cultural, au fost ºi sunt
condiþionate politic. ªi atunci mã întreb retoric: Ce
profil cultural al þãrii au produs ºi conturat în mod
programat elitele politice dinainte de 1989? Îmi pare
cumva cã ne-am reflecta în oglinzile lui Alice în Þara
Minunilor, din textul calculat matematic de Lewis
Caroll. Care elite reflectã elitele culturale ºi cât de
culturale sunt elitele reflectate de elitele politice de-
semnate pe baza unor criterii încã destul de incerte?
Cu siguranþã aspectele culturale nu au constituit o
prioritate pentru volumul despre care scriem, dar men-
þionãm acest aspect ca o posibilã etapã viitoare a unui
studiu pe aceastã temã, un studiu care nu îºi gãseºte
de mult o abordare cu adevãrat ºtiinþificã în România.
Lucrarea este structuratã pe urmãtoarele capitole
From One Stalinism to Another? A Study in Romanian
Governing Elites from 1952 to 1974; The Impact of
Recruitment for Public Office on Party Organization:
Theory Development and Case Study from Post-
Comunist Romania; The “Waiting Room”:Romanian
Parliament after 1989 (în colaborare cu Rãzvan
Grecu); Political Careers of Romanian MPs: Paths
to and from Parliament; Pathways to Cabinet:
Selecting Ministers in Post-communist Romania; An
Overview of Elite Research in Romania.

Elitele din România, în concepþia cercetãtorului,
sunt un concept eterogen, fiind foarte diversificate
din punct de vedere al intenþiilor, al substratului teo-
retic, al metodologiei. ªi tocmai acest caracter etero-
gen determinã fascinaþia autorului pentru subiectul
cercetat. VolumulWho governs Romania? Profiles of
Romanian Political Elites before and after 1989 a-
duce o serie de informaþii cu privire la mediul din care
provin, la traseul politic al elitelor din ambientul co-
munist ºi cel postcomunist, devenind astfel indispen-
sabil pentru toþi cei interesaþi de situaþia politicã din
România — elite, partide, parlament ºi guvern.

Seria de lucrãri consacratã de Constantin Nica
evoluþiei contemporane a sistemelor de partide re-
prezintã probabil cel mai ambiþios ºi cuprinzãtor pro-
iect din literatura de profil de la noi, cum autorul în-

suºi specificã — „prima monografie“ din România
despre sistemele de partide existente la nivel mon-
dial, „o noutate în ansamblul analizelor de speciali-
tate din þara noastrã“ (p. 31, vol. I, 2010).



Exersat în publicarea rezultatelor unor ample
programe de cercetare, aºa cum o atestã în principal
tetralogia Liberalismul din România — teorie ºi
practicã (publicatã între 2005 ºi 2008), ºi remarcat,
în consecinþã, ca autor cu o profundã vocaþie a sin-
tezei, Constantin Nica a valorificat în cuprinsul pri-
melor douã volume publicate din tetralogia Sisteme
de partide contemporane o experienþã de cercetare ºi
didacticã îndelungatã — marcatã substanþial de
pregãtirea ºi susþinerea în anul 1984 a tezei doctorale
cu tema Dinamica sistemelor multipartidiste vest-eu-
ropene. Se cuvine a fi precizat cã aceastã vocaþie a
fost susþinutã constant de exigenþa unei abordãri sis-
tematice care obligã, în manierã analiticã, la specifi-
carea relevanþei metodologice, conceptuale ºi axiolo-
gice a paºilor demersului propriu de cercetare.

Autorul a subsumat ab initio propria cercetare a
morfologiei, mecanismelor de funcþionare ºi dinami-
cii istorice a partidelor politice ºi sistemelor de par-
tide obiectivelor epistemologice ale stasiologiei, con-
siderând cã metodele ºi tehnicile pe care Maurice Du-
verger le considera proprii fazei de maturizare, de
„dezvoltare a ºtiinþei partidelor politice“ în a doua ju-
mãtate a secolului XX — ºi pe care a denumit-o sta-
siologie — reprezintã modalitãþile de susþinere cele
mai eficiente în sfera teoriei ºi practicii politice. Între
metodele de abordare ºi strategiile teoretico-euristice
(„prin care ºtiinþele politice din Occident ºi-au asi-
gurat hegemonia în secolul XX“) pe care autorul ºi-a
întemeiat cercetarea ºi care indicã amploarea demer-
sului sãu se situeazã: abordarea istorico-geneticã,
abordarea structuralist-funcþionalistã, analiza siste-
micã, abordarea acþionalistã, demersul de tip organi-
zaþional, abordarea behavioristã, cercetarea com-
plexã a comportamentului corpului electoral, metode
matematice, analize de conþinut ale programelor ºi
documentelor cu valoare programaticã, metoda com-
parativistã.

Urmând metodele de evaluare politicã, juridicã,
axiologicã ºi eticã asumate în stasiologie ºi folosind
investigaþii întreprinse în Europa occidentalã ºi SUA
ºi surse documentare primare (precum serii statistice
electorale, programe politice, serii statistice relevante
pentru componenþa alianþelor electorale, parlamen-
tare ºi de guvernare, statute ale partidelor, serii statis-
tice ce reflectã evoluþiile partidelor pe categorii so-
ciale, profesionale, de vârstã etc.), autorul a pus la
dispoziþia cititorului finalmente „contribuþia sa per-
sonalã“, reflectatã în sistematizarea ºi tipologizarea
sistemelor de partide ºi a formelor de manifestare a
partidelor, înþelese ca „fenomene esenþiale ºi defini-
torii ale acþiunii politice în sistemul social modern“
(p. 30). De altfel, primul volum al tetralogiei, publi-
cat în 2010, se constituie ca amplã sintezã teoreticã
asupra partidelor moderne ce conþine interpretarea
dintr-o „perspectivã personalã“ a celor mai impor-
tante contribuþii teoretice ºi proiecþii doctrinar-ideo-
logice în materie de definire a partidelor ºi a particu-
laritãþilor istorice, politice, culturale, doctrinare ale

apariþiei ºi consacrãrii lor ca actori fundamentali ai
democraþiei ºi sistemelor politice moderne, a com-
petiþiei pentru putere, ºi participãrii cetãþeneºti la via-
þa publicã.

Volumul de faþã, al doilea al tetralogiei, analizea-
zã tipologiile consacrate ale partidelor ºi sistemelor
de partide din «Occident», din amplul „spaþiu de cul-
turã ºi civilizaþie ce depãºeºte bazinul strict al Atlan-
ticului ºi acoperã ceea ce înþelegem curent prin «zona»
liberalismului performant“ (p. 5), spaþiul democraþiei
liberale, sistemului pluripartid, al mecanismelor de pre-
venire a monopolului asupra puterii, pluralismului de
idei ºi toleranþei, libertãþii de gândire etc., spaþiu
„asociat, în general, cu liniºte, progres ºi stabilitate“
(p. 349). Autorul ºi-a circumscris cercetarea nu doar
la sfera tipologiilor consacrate ale partidelor ºi siste-
melor de partide, a funcþiilor partidelor în democra-
þiile reprezentativ-parlamentare, ci ºi la cea a analizei
rolului sistemelor de partide în sistemele politice din
care fac parte ºi a mutaþiilor produse în principalele
sisteme de partide occidentale în a doua jumãtate a
secolului al XX-lea — atât în privinþa grupãrii tipolo-
gice (bipartidiste ºi multipartidiste), cât ºi în cea a ni-
velului naþional-statal ºi regional.

Miza explicitã a acestui demers a fost validarea
tezei cã dinamica sistemelor de partide occidentale
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, aºadar dinamica
lor „pe un asemenea ciclu lung al istoriei, atestã via-
bilitatea lor ºi în perspectivã“. În acest scop autorul a
analizat adecvarea constantã a sistemelor de partide
la realitãþile sociale ºi culturale ale þãrilor occiden-
tale, contribuþia lor — funcþie de poziþiile politice ºi
doctrinare ºi potenþialul «partidelor relevante» — la
evoluþia generalã ºi modernizarea societãþilor oc-
cidentale, la creºterea eficienþei guvernãrii ºi a deci-
ziilor în instituþiile reprezentative ale statului, la creº-
terea calitãþii mecanismelor de selecþie a clasei politice.

Cu deosebitã acribie lucrarea examineazã pluri-
partidismul — ca reflectare a diviziunii culturale, re-
ligioase, etnico-lingvistice, sociale, economice — ca
pe o componentã instituþionalã indispensabilã ordinii
sociale democratice care, prin amalgamãrile proprii
dinamicii sociale, se concretizeazã în tipuri distincte,
modele sau formate bipartidiste («clasice» ºi «imper-
fecte») sau multipartidiste de partide relevante care
„«controleazã» sistemul politic ºi ordoneazã contras-
tele sociale... armonizeazã raporturile sociale prin
politici de moderaþie º.a.“ (p. 349). Originea sau ca-
uza fundamentalã, istoricã ºi socialã a tuturor siste-
melor de partide din Occident este decelatã în ansam-
blul diviziunilor verticale, care reflectã clivajul dintre
urban ºi rural, ºi al diviziunilor orizontale, ce exprimã
diferenþele dintre bogaþi ºi sãraci, sau al diviziunilor
primare „compatibile cu macrodiviziunile“ societã-
þilor occidentale. Dominanta evoluþiei sistemelor de
partide occidentale este identificatã ca fiind în pluralis-
mulmoderat—adicã pluralismul care diversificã pe cale
naturalã formatul tripartidist, prin creºterea rezona-
bilã a numãrului de alternative electorale ºi prin asu-
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marea eficientã a reprezentãrii intereselor de cãtre
sistemele multipartidiste —, pluralismul extrem, di-
vizarea excesivã sau sistemul de partide slab fiind de-
terminat de corelarea rarã a mai multor variabile, în
principal de manifestãrile ale unei configuraþii nestruc-
turate a sistemelor de partide.

Ceea ce consider cã trebuie subliniat cu prioritate
între meritele incontestabile ale lucrãrilor profeso-
rului ºi cercetãtorului Constantin Nica este capaci-
tatea de a sintetiza ºi interpreta nu doar contribuþia
specificã a celor mai importanþi autori în domeniul
teoriei partidelor politice, ci ºi de a urmãri compa-
rativ modul în care s-a conturat, pornind de la ei, o fi-
liaþie a principiilor explicative în stasiologia ultime-
lor decenii ale secolului al XX-lea. Unul dintre nu-
meroasele exemple ilustrative care pot fi date în acest
sens este prezentarea contribuþiei majore a lui Duverger
la definirea ºi tipologizarea (preliminarã ºi finalã) sau
la determinarea „morfologiei“ partidelor politice pe

baza criteriului organizãrii sau structurãrii lor ºi sem-
nificaþia diferenþei specifice a tipologiilor propuse de
Sigmund Neumann, Otto Kirchheimer, Jean Charlot;
sau prezentarea criteriului numeric, unic, de clasifica-
re a sistemelor de partide al aceluiaºi Maurice Duverger
(care explicã formatul sistemelor de partide) în com-
plementaritate cu criteriile propuse de Giovanni
Sartori: relevanþa partidelor (potenþialul de coaliþie ºi
potenþialul de intimidare) ºi polarizarea (sau distanþa
ideologicã, criterii ce explicã mecanica sistemelor de
partide).

Acest volum, ca ºi cel apãrut în anul 2011, se de-
taºeazã între lucrãrile de gen printr-o prodigioasã do-
cumentare ºi redactare, rigoare ºi argumentarea siste-
maticã, prin reconstituirea minuþioasã a argumentelor
de referinþã din literatura de specialitate ºi, deopo-
trivã, prin argumente originale în structura de ansam-
blu a argumentãrii, prin perspectiva nuanþatã, scrupu-
loasã ºi constructivã de interpretare.

Sub coordonarea doamnei profesor Cecilia Tohã-
neanu s-a definitivat un proiect intelectual de maximã
relevanþã: lectura, în spirit critic, a unor teme esen-
þiale ale gândirii politice: statutul epistemic al teoriei
politice (Cecilia Tohãneanu: Natura teoriei politice:
între naturalism ºi interpretivism), existenþa unor sin-
cronii de naturã teoreticã ale fenomenului integrãrii
europene (Lorena Pãvãlan Stuparu, Sincronii filoso-
fico-ideologice ale integrãrii europene), tipologii ale
„filozofiilor“ economice (Cristian-Ion Popa, „Econo-
mia bunãstãrii“ ºi „economia constituþionalã“; teo-
rii sau/ºi metateorii?), statul social, interesele naþio-
nale, societatea civilã. Am menþionat numai câteva
direcþii de cercetare cuprinse în volumul amintit, fie-
care dintre ele, inclusiv cele neprecizate, deschizând
perspectiva unor dezbateri consistente, în care di-
mensiunea strict teoreticã, de amplã abstractizare,
este completatã de precizãri punctuale din zona poli-
ticului, a sferei economice, a politicilor publice, a
configuraþiilor teoretice angajate de noua geografie
europeanã. Punctul de pornire metodologic al coor-
donatoarei volumului este esenþial: „inexistenþa unui
consens cu privire la semnificaþia ºi utilizarea terme-
nului «teorie politicã»“.

Studiul Ceciliei Tohãneanu indicã ºi tematica cea
mai dificilã, plasarea în interiorul câmpului epistemic
al conceptului de „teorie politicã“. Autoarea supune
unui exerciþiu critic marile paradigme de încadrare
ale acestui concept: naturalismul ºi interpretivismul;
fãrã a opta pentru validitatea absolutã (mai corect,
mai în spiritul tematicii ar trebui spus absolutistã) a

uneia dintre paradigme, autoarea traseazã caracteris-
ticile fiecãrei „opþiuni“ gnoseologice, a fiecãrei mari
ºcoli. Naturalismul are vocaþia „ºtiinþificitãþii“, mare
cliºeu, în opinia mea, al modernitãþii de secol XIX ºi
mai ales al secolului XX, cliºeu al modernitãþii care
împiedicã înþelegerea mai coerentã a „teoriilor poli-
tice“; Cecilia Tohãneanu contureazã dinamica isto-
ricã a ºcolii „naturaliste“, indicând cu acurateþe exi-
genþele „ºcolii“ în raport cu obiectul cunoaºterii: am-
biþia „ºtiinþificitãþii“ decurgea din poziþia hegemo-
nicã a disciplinelor exacte/reale/tari, a ramurilor fizi-
cii, matematicii, eventual a chimiei. În opinia mea,
deºi „declasat“ istoric, acest efort „naturalist“ avea
legitimitate în mãsura în care propunea un cadru cât
mai coerent, mai integrat în cerinþele ºtiinþelor la care
se raporta: predictibilitate, experiment, deductibilitate,
neglijarea contextului istoric. Paradigma „naturalis-
tã“, în fond o exaltare misticã a forþei ºtiinþei, aºa
cum era ea stabilitã în a doua jumãtate a secolului
XIX, implica transferul de autoritate din sfera „veri-
ficatã“ a ºtiinþelor „exacte“ cãtre „teoria politicã“.
Cecilia Tohãneanu insereazã în analiza ºi teoria lui
Carl Hempel, dupã care o paradigmã real ºtiinþificã,
profesionistã, a disciplinelor sociale ar trebui sã ex-
cludã parametri aleatori, improprii ºtiinþelor exacte:
intuiþiile, analogiile, metaforele vagi, tipice limbajului
cotidian. În esenþã, dezbaterea în jurul „teoriei poli-
tice“ este efectul fie al sesizãrii unei posibile lipse de
validitate ºtiinþificã a teoriilor politice, fie al plasãrii
defectuoase a întregii problematici. Teoriile politice
nu pot fi, indiferent de cât de sofisticat ar fi aparatul



conceptual creat/inventat în jurul lor, compatibile ca
statut cu disciplinele exacte. Chiar ºi exactitatea ab-
solutã a acestora þine de un sistem aprioric /paradig-
matic, considerat ca imuabil. Evoluþiile matematicii,
ale fizicii cuantice, indicã chiar relevanþa istoricã (în
sens de temporalitate) a validitãþii paradigmelor;
schimbarea ultimelor indicã posibilã schimbare a de-
monstraþiei ºi chiar a rezultatelor. Dezbaterea „natu-
ralism“ versus „interpretivism“ poate fi mai uºor con-
turnabilã prin referenþialul reprezentat de analiza ºco-
lii neokantiene în privinþa naturii disciplinelor: no-
motetice ºi ideografice. Teoria politicã nu pierde ni-
mic din identitatea sa, din statutul sãu de vast ºantier
de cercetare ºi reflexie umanã, prin asumarea con-
diþiei imposibilitãþii predictibilitãþii, a generalitãþii si-
milare ipostazelor din sfera disciplinelor þãri: mate-
maticã, fizicã...

Cãutarea obsesivã a legitãþii, a obiectivitãþii, nu
indicã decât pauperitatea unei astfel de viziuni distor-
sionate asupra politicului, înþeles ca activitate publicã
a omului, ca activitate cu sens social, coeziv, comunitar.

De maxim interes conceptual sunt ºi studiile refe-
ritoate la societatea civilã ºi interesul naþional. Am
ales deliberat sã mã concentrez asupra acestora, mo-
tivat de relevanþa istoricã, de contextul mai amplu ºi
determinat temporal în care pot fi discutate. So-
cietatea civilã, produs în esenþã al gândirii teoretice
de tip modern (Hegel, dar ºi Marx), se aflã într-o po-
ziþie social-istoricã relativ dificilã. Contrapusã sta-
tului, integratã într-un discurs „economicist“ (ca li-
cenþã comprehensivã), societatea civilã este depen-
dentã total de dinamica istoricã. Chiar acest ter-
men/concept de „dinamicã istoricã“ impune o preci-
zare care sã faciliteze înþelegerea mai adecvatã a „so-
cietãþii civile“. „Dinamica istoricã“ s-ar putea traduce
atât prin configuraþia economicã/socialã a variatelor
configuraþii statale, dar mai ales prin internalizarea
unor valori proprii, adecvate teoretic societãþii civile:
libertate, civilitate, echilibru (relativ) al puterilor, o
poziþie tot mai diminuatã a ideologiilor absolutiste
ale Bisericii, creºterea relevanþei lumii urbane. Multe
dintre aceste caracteristici pot fi recognoscibile in-
clusiv la nivelul spaþiilor culturale nonoccidentale,
sau nonoccidentalizate. Ce ar trebui sã fie atunci „so-
cietatea civilã“? Mergând pe acest traseu cognitiv, so-
cietãþii civile ar trebui sã-i fie transferate ºi alte ca-
racteristici: capacitatea de a adopta o atitudine criticã,
nonconformistã, poate chiar radical ostilã, violentã,
la rigoare, faþã de puterea disproporþionatã a statului.
Forþa economicã tradusã într-un statut social ridicat ºi
chiar în acces (teoretic) nelimitat la putere nu asigurã,
fapt verificat istoric, naºterea ºi apoi emergenþa „so-
cietãþii civile“. Cu alte cuvinte metropolele, în sine,
nu asigurã, nu reprezintã un spaþiu de agregare sigur
al societãþii civile. În termenii sãi mai relevanþi, so-
cietatea civilã se naºte acolo unde spaþiul urban vast,
economia de tip financiar (dar nu propriu-zis capita-
listã) este în corelaþie cu o anume configuraþie cultu-
ralã. Pentru a contextualiza istoric, lumea urbanã ita-
lianã, a republicilor Genova, Veneþia, Florenþa, nu

asigurã automat (chiar dimpotrivã) geneza societãþii
civile, în formula capacitãþii ei de a se distinge chiar
radical/violent de stat. Pentru a cãpãta identitate cât
mai precisã ºi posibilitate de creºtere, societatea ci-
vilã are nevoie de un stat, el însuºi drenat de valorile
culturale ale modernitãþii: capacitate de dialog, con-
ºtiinþa failibilitãþii unei singure puteri, existenþa unui
proiect politic statal/naþional care nu poate fi mate-
rializat, decât în alianþa cu forþele reale, de adâncime
ale societãþii civile. Lumea monarhiei engleze (chiar
dupã Magna Charta Libertatum, dar mai ales dupa re-
voluþia de la jumatatea secolului al XVII-lea, cea
francezã dupa 1789 (dar ideologic, încã de la jumã-
tatea secolului XVIII), lumea americanã ºi olandezã
în fazele construcþiei statale, sunt explicitãri evidente
ale particularitãþii modern/occidentale ale societãþii
civile. Produs istoric al modernitãþii occidentale, so-
cietatea civilã deriva din transformarea în plan real a
unor concepte, valori, norme, iniþial religioase, mai
apoi impregnate de raþionalism ºi mai ales civism. O
astfel de perspectivã indicã, poate într-o formulã
distorsionatã, existenþa societãþii civile ca sector ci-
vil/cultural/economic în clara disonanþã cu statul. Tot
perspectiva istoricã asigurã coerenþa ideii perma-
nentei translaþii de norme, valori, politici, categorii u-
mane (elite politice, culturale) dinspre stat spre socie-
tatea civilã ºi invers. O societate civilã dezvoltatã in-
dicã nu atât slãbiciunea statului, cât plurivalenþa re-
surselor economice, a celor culturale, social-umane,
nu ca depozite indiferente tezaurizate egoist, cât ca
bunuri publice distribuite just ºi coerent societãþii.

Un alt studiu coerent ºi documentat, ca întregul
excurs intelectual prezent în volum, este cel referitor
la interesul naþional. Mai precis autorul, Alexandru
Climescu, discutã în studiul sau Exista interese naþio-
nale? Despre asumarea ºi explicarea unui concept
disputat, diversele teorii destinate a lãmuri substanþa
unui concept istoric, strategic, actual ºi remanent în
acelaºi timp. Alexandru Climescu precizeazã succe-
siv variatele configuraþii scolastice din jurul concep-
tului menþionat; astfel, ºcoala obiectivist realistã, cu
nume de referinþã precum Hans Morgenthau ºi
KennethWaltz se concentreazã pe termenii de putere,
securitate, ambele aflate în relaþie interdependentã de
conceptul interesului naþional. Autorul studiului in-
dicã ºi concreteþea, formã empiricã pe care o ia con-
ceptul de securitate: „integritatea teritorialã, indepen-
denþa politicã, identitatea culturalã, avansul militar
obþinut în raport cu celelalte unitãþi ale sistemului in-
ternaþional“. Puterea în sine presupune „alegerea obiec-
tivelor“. Alexandru Climescu sesizeazã corect difi-
cultatea explicativã în care se situeazã ºcoala realistã:
se impune asumarea unor valori care pot defini mai
exact termenii de putere ºi securitate. Constrângerile
epistemice specifice obiectivismului din ºtiinþele so-
ciale împiedicã o înþelegere (mai) adecvatã a concep-
tului de interes naþional.

Personal consider reperele realist/obiectiviste
suficient de concludente în mãsura în care ele sunt ra-
portate la douã dimensiuni esenþiale: resursele exis-
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tente în entitatea care devine subiect al relaþiilor ex-
terne (nu de la început internaþionale, este rizibil a
vorbi de relaþii internaþionale pentru secvenþe istorice
în care naþiunea/naþiunile nu existã), ºi, la fel de sem-
nificativ, o întreagã filozofie de existenþa majori-
tarã/hegemonica în statul/naþiunea cercetatã. Pre-
cizând mai exact sensul enunþurilor anterioare, „re-
sursele existente“ semnificã totalitatea capacitãþilor
materiale, demografice, strategice de orice fel (in-
clusiv în sensul de cunoaºtere exportatã) pe care sta-
tul/naþiune le alocã atitudinii sale externe, fie cã este
una de stagnare, fie cã se ipostaziazã ca una radical
activã (inclusiv militarist ofensivã).

Spre exemplu, interesul naþional într-un stat tota-
litar modern, precum Germania nazistã, solicitã re-
surse disproporþionat de mari pentru asigurarea pres-
tigiului ºi a „securitãþii“, decât acelaºi stat, dar într-o
fazã anterioarã de existenþã (Republica de la Weimar).
Disproporþia se menþine ºi faþã de un stat/naþiune
sincron în timp, dar cu altã filozofie existenþialã co-
munitarã (iniþial democraþiile occidentale Franþa ºi
Anglia se aflã în aceastã situaþie, ºi chiar un stat cu
resurse mult mai mari decât cele ale Germaniei precum
Statele Unite. O reflexie cât de superficialã asupra
problemei putere-securitate-interes naþional indicã
poziþionarea viziunii realiste într-o perspectivã mai
curând biologistã, specificã poate anilor ’50, decât
epocii actuale.

Al doilea palier invocat în reflexia mea asupra
realismului este însã mai important: „filozofia de exis-
tenþã majoritarã“, mai precis configuraþia spiritualã
hegemonicã din societate; în condiþiile în care sunt
dominante trãsãturi autarhice, imagini ideologice dis-
proporþionat de negative asupra „duºmanului“, aºa
cum se constatã în Germania, Italia ºi Japonia anilor
premergãtori rãzboiului ºi în cei ai rãzboiului mon-
dial însuºi. O situaþie similarã exista în Uniunea So-
vieticã în timpul stalinismului, Statelor Unite în anii
’50 ºi chiar, pentru unele cheltuieli militare în anii
’80 (dar discuþia aici depãºeºte cu mult spaþiul studiu-
lui ºi al prezentãrii mele, cãci se poate spune cã efor-
turile militare americane au fost permanent mari,
chiar pentru nivelul unei superputeri).

Doresc sã indic relevanþa analizei stãrii de spirit,
a importanþei curentelor pacifiste care nu se mani-
festã neapãrat exclusiv direct, ci ºi prin crearea de noi
mode, modele, a unor cheltuieli de prestigiu, prin
naºterea unor valori sociale axate pe vizibilitate, pe
valorile societãþii de spectacol, pe noi coduri morale
(poate chiar amorale). Atena anticã este o astfel de
societate, unde cheltuielile culturale corespund unei
filozofii majoritare care impune un „interes naþional“
aparte de cel al Spartei sau al altor state militariste.
Chiar dacã atenienii (cei mai mulþi dintre ei) cunosc
foarte sumar dezbaterile sofiºtilor, existenþa acestor
tipuri de filozofi antreneazã un stil de viaþã civil în
contrast cu „societatea“ militaristã spartanã, un alt in-
teres naþional, al cãrui numitor comun cu cetatea la-
cedemonianã este numai fricã ºi urã faþã de perþi.

O posibilã apropiere de sugestiile oferite mai sus
ar putea fi ºcoala liberalistã, discutatã de autor. Intra
acum în discuþie un factor dependent de preferinþele
unui guvern sau al unei elite; nu cred însã cã ideolo-
gia, religia ºi identitatea ar fi expuse capriciului gu-
vernelor sau elitelor. Este coerent însã atunci când
ºcoala liberalistã apreciazã cã „interesul naþional al
unui stat este rezultatul numeroaselor interese exis-
tente în respectiva societate“. Chiar ºi în acest caz
opþiunea se face pentru ideologia ºi practica interesu-
lui naþional care asigurã dacã nu expansiunea, mãcar
stabilitatea. Expansiunea pare, în contextul discu-
þiilor actuale despre interesul naþional, un concept de-
pãºit ºi o practicã militar-politicã periculoasã. Putem
afirma cã ºi Statele Unite, ca unicã superputere mon-
dialã nu urmãreºte o expansiune în termenii secolului
al XIX-lea, ai nazismului, fascismului italian sau ai
stalinismului. „Interesul naþional“ este substanþializat
în acest caz numai de asigurarea protecþiei intereselor
americane (stategice, energetice, umane ºi culturale)
oriunde (ºi sub orice forma) s-ar afla ele.

Cea mai coerentã ºi „umanistã“ interpretare a-
dusã în discuþie este cea constructivistã; coerenþa din-
tre perspectivã internã ºi „ideile decidenþilor politici“
este un element marcant pentru înþelegerea acestei di-
recþii de analizã. Natura intersubiectivã a identitãþii
de semnificaþie între decidenþi ºi comunitate nu este
însã o caracteristicã sigurã a unui interes naþional de-
finit în termeni democratici, cãci identitatea de prin-
cipii ºi acþiune între decidenþi ºi corpul „civil“ poate
fi ºi o notã definitorie a statelor totalitare, iar conþinu-
tul acestei identitãþi, interesul naþional poate fi exclu-
siv nociv altor interese naþionale. Meritã specificat ca
în practica politicã nu poate exista o definire exactã,
ºi mai ales eternã, a interesului/intereselor naþio-
nal/naþionale. Raporturile directe de putere (militare,
energetice, demografice) sunt poate la fel de semnifi-
cative pentru decidenþi ºi corpul cetãþenesc ca ºi ideo-
logiile hegemonice, practicile de existenþa, codurile
culturale, identitãþile sociale. Personal consider ca
elementele liberale ºi cele constructiviste sunt mai
greu de vizualizat, solicitã reflexie pe o duratã de
timp mai lungã, sunt mai greu cuantitificabile în real-
politikul diplomatic.

Cert este cã volumul prezentat predispune la o
lecturã atentã, cu rezultate intelectuale deosebite.
Este semnul existenþei în mediul universitar privat ºi
în institutul de profil al Academiei Române, cãci tot
am vorbit de ºcoli de gândire, a unei noi garnituri de
gânditori asupra fenomenului teoretic al politicului,
de certã vocaþie, pasiune ºi competenþã profesionalã.
Fãrã ezitare, volumul poate constitui punctul de ple-
care al unor noi ºantiere în ºcoala româneascã de re-
flexie asupra politicului. Intenþionat nu am vorbit
despre o ºcoala de „ºtiinþã/ºtiinþe politice“, cãci acest
„concept“ este o afirmare gratuitã, orgolioasã a unui
fals statut al unor valenþe spirituale cu o genealogie
prea prestigioasã pentru a fi sufocate de douã inocente
cliºee al modernitãþii: ºtiinþificitatea ºi obiectivitatea.
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Subiectul cãrþii Mariei Costea abordeazã o pro-
blematicã puþin sau tangenþial studiatã de istorio-
grafia românã ºi universalã iar erorile, interpretãrile
subiective, controversele ºtiinþifice abundã în circui-
tul informaþional internaþional.

În realizarea acestei cercetãri, autoarea a dovedit
o seriozitate maximã în ceea ce priveºte descifrarea
adevãrului istoric pe baza documentelor de arhivã, a
memorialisticii dar ºi a istoriografiei române, bulgare
ºi occidentale, a presei timpului. Cartea este la origine
teza de doctorat a Mariei Costea, susþinutã la Univer-
sitatea „Ovidius“ Constanþa (Facultatea de Istorie ºi
ªtiinþe Politice) ºi apreciatã cu calificativul maxim.
De la început subliniez faptul cã lucrarea reprezintã,
în ansamblul ei, o contribuþie originalã ºi valoroasã la
cunoaºterea relaþiilor politico-diplomatice româno-
bulgare într-o perioadã de crizã politicã europeanã
fãrã precedent. România rãmãsese singura þarã din
Europa Centralã cu hotarele neatinse, în pofida pe-
ricolelor imense ce se manifestau din Est, Vest ºi Sud.
În perioada analizatã au dispãrut pe rând de pe harta
Europei state importante, ca Austria, Cehoslovacia,
Polonia, Danemarca, Norvegia, Belgia, Olanda, Lu-
xemburg, Franþa. La 22 iunie 1940 s-a produs scoa-
terea din rãzboi a Franþei — principala aliatã a Ro-
mâniei —, iar Anglia era ameninþatã, la rândul ei, de
maºina de rãzboi nazistã.

În acest context internaþional deosebit de precar,
când România era total izolatã ca urmare a Pactului
Ribbentrop — Molotov, politica sa externã încerca o
echilibristicã dificilã, pentru a temporiza revizuirea
frontierelor sale naþionale în favoarea URSS, Unga-
riei ºi Bulgariei, pentru a temporiza acapararea în-
tregii sale economii de cãtre Reich-ul nazist.

Raporturile politico-diplomatice româno-bulgare
au evoluat pe coordonate specifice datorate tuturor
modificãrilor teritoriale survenite în Europa Centralã
în perioada 1938-1939, evoluþie în care poziþia URSS
ºi poziþia Germaniei erau factori hotãrâtori în politica
externã a Bulgariei. Rãºluirea Dobrogei de Sud în
vara anului 1940 a fost consecinþa rãsturnãrii rapor-
tului internaþional de forþe în urma convenþiei ger-
mano-sovietice ce a atins apogeul în august 1939.

Atrag atenþia asupra studiului introductiv al aces-
tei lucrãri, axat pe analiza istoriografiei române ºi
bulgare privitoare la tema datã, care reprezintã un
eseu substanþial, neobiºnuit în lucrãrile de doctorat, ºi
cu atât mai valoros.

Lucrarea este structuratã în XII capitole, com-
pletate cu „Introducere“, „Concluzii“ ºi „Bibliografie“.

Evoluþia raporturilor româno-bulgare este stu-
diatã ºi analizatã cu profesionalism, pe plan politic ºi

diplomatic, dar ºi pe plan cultural, bisericesc, social
etc. problemele prezentate fiind de un interes aparte
(cap. I).

Pas cu pas, autoarea prezintã modul în care revi-
zionismul bulgar s-a afirmat tot mai viguros ca urma-
re a miºcãrilor centrifuge ale Iugoslaviei ºi a slãbirii
coeziunii Înþelegerii Balcanice, ca urmare a Anschluss-
ului, dar mai ales dupã destrãmarea Cehoslovaciei
(cap. II ºi III). Autoarea pune în circulaþie multe do-
cumente necunoscute iar spiritul sãu polemic se ma-
nifestã cu argumente solide ori de câte ori teze ero-
nate sunt afirmate de istoriografia bulgarã.

Influenþa politicii revizioniste ºi agresive a
URSS, mai ales dupã semnarea Pactului Ribbentrop-
Molotov, apare într-o luminã nouã ºi mult mai com-
plexã prin analiza judicioasã ce se face în capitolele
IV ºi V. Fãrã îndoialã în tot acest complex de pro-
bleme, politica externã a României, care nu abandona
încercãrile de atragere a Bulgariei alãturi de Înþelege-
rea Balcanicã, sau, în ultimã instanþã, într-un bloc al
statelor neutre din Balcani, aduce în discuþie date ºi
informaþii noi care întregesc ceea ce se ºtia pânã
acum în aceastã chestiune (cap. VI).

Implicarea directã a Axei ºi a URSS-ului în spri-
jinirea revendicãrilor teritoriale ale Bulgariei privind
România sunt prezentate în conjunctura evenimen-
telor rãzboiului dar ºi a legãturilor de cauzalitate cu
politica revizionistã a Ungariei privind Transilvania
(cap. VII).

Capitolele VIII, IX ºi X sunt axate direct pe pro-
blematica cedãrii Dobrogei de Sud de cãtre România,
aducându-se multe date noi, fãcându-se o analizã de
detaliu care lãmureºte deplin ultima loviturã datã sta-
tului român unitar de Bulgaria ºi aliaþii sãi. Analiza
Tratatului de la Craiova ºi a aplicãrii lui (cap. XI ºi
XII) încheie aceastã tezã de doctorat valoroasã care
ne prezintã în toatã amploarea sa o problematicã difi-
cilã prin încrengãturile ei politice, economice, strate-
gice, cunoscutã destul de superficial ºi unilateral pâ-
nã în acest moment.

La capãtul acestor scurte consideraþii, remarc cu
satisfacþie, realizarea unei cãrþi de o valoare indiscu-
tabilã, care ar trebui tradusã într-o limbã de circulaþie
internaþionalã.

Consider cã lucrarea doamnei Maria Costea inti-
tulatã Relaþiile politico-diplomatice româno-bulgare
(1938-1940) întruneºte cu prisosinþã toate calitãþile
unei cãrþi de înaltã þinutã ºtiinþificã, este o carte de re-
ferinþã în domeniu, care o recomandã pe autoare ca
pe un specialist remarcabil în istoria relaþiilor inter-
naþionale.


