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NOTE DE LECTURÃ / RECENZ I I

Autorul cãrþii Reconstrucþia libertãþii, economis-
tul Walter Block este cercetãtor eminent Harold E.
Wirth, profesor la Economics Loyola University ºi
membru de onoare al Institutului Ludwig von Mises.
Adept al ªcolii austriece, a cãrei principalã preocupa-
re este legatã de problema diminuãrii puterii politice
ºi sprijinirii drepturilor individuale, Block analizeazã
unicitatea liberalismului, despre care afirmã cã nu
este nici de stânga, nici de dreapta.

În explicaþia pe care o dezvoltã pornind de la a-
ceastã afirmaþie, autorul introduce chestiunea liber-
tãþii, în funcþie de care, de altfel, realizeazã delimi-
tarea între stânga ºi dreapta. Astfel, opinia curentã
distinge între dreapta — a cãrei filosofie susþine li-
bertatea economicã, nu însã ºi pe cea personalã, ºi
stânga — care, în mod invers, ar susþine libertatea
personalã în detrimentul celei economice. Autorul
demonstreazã însã cã aceastã opinie curentã este
falsã, arãtând în ce fel, odatã ajunºi la guvernare, sus-
þinãtorii uneia sau alteia dintre cele douã poziþii trec,
prin mãsurile pe care le iau, pe tãrâmul taberei ad-
verse. În acelaºi timp, dacã din acest punct de vedere
este falsã, opinia curentã serveºte totuºi pentru a arãta
cã este imposibil sã se afirme despre stânga cã ar sus-
þine libertatea economicã ºi despre dreapta cã ar sus-
þine libertatea nelimitatã a persoanei, fãrã a cãdea în
eroare: „…este evident cã nicio tabãrã nu apãrã liber-
tatea asociatã în mod tradiþional cu abordarea ce-
lor aflaþi de cealaltã parte a baricadei“ (p. 9). Acest
„sâmbure de adevãr“ pe care autorul considerã cã
îl conþine, totuºi, opinia curentã este util pentru a arã-
ta cã niciunul din cele douã „curente politice princi-
pale nu este compatibil cu ambele tipuri de libertate“
(p. 10).

În schimb, pentru a ieºi din aceastã incompati-
bilitate reciprocã, autorul propune ca soluþie filosofia
liberalã care permite libertatea oamenilor atât în ceea
ce priveºte proprietatea lor, cât ºi în ceea ce priveºte
propria persoanã, cu unica grijã ca fiecare individ sã
respecte ºi dreptul celorlalþi de a se bucura în acelaºi
mod de aceastã libertate, în dubla ei perspectivã. Din
pledoaria sa pentru libertate, pentru proprietatea pri-

vatã, reiese cã soluþiile pe care autorul le gãseºte pen-
tru temele abordate sunt evidente ºi la îndemânã, dar
în faþa obiºnuinþelor gândirii au nevoie totuºi de o ar-
gumentaþie pentru a fi scoase la luminã.

În acord cu delimitarea pe care o realizeazã între
libertatea referitoare la proprietate ºi libertatea perso-
nalã, autorul îºi structureazã cartea pe douã secþiuni.
Prima secþiune abordeazã chestiunea libertãþii econo-
mice, în relaþia ei atât de strânsã cu bunãstarea ºi cu
civilizaþia. În cele cinci capitole pe care le include
prima secþiune se regãsesc concluzii interesante din
teme care, nefiind noi, pãreau în acelaºi timp a nu-ºi
fi gãsit un rãspuns cât de cât definitiv. Astfel, la capi-
tolul I, autorul face distincþia între proprietatea asu-
pra unui obiect fizic, asociatã cu libertatea de a te fo-
losi de el, ºi proprietatea asupra valorii acestuia. În
sprijinul acestei delimitãri realizeazã o argumentaþie
menitã a clarifica confuzia care se face în mod curent
între cele douã. Capitolul II analizeazã compatibilita-
tea între deþinerea de arme nucleare ºi dreptul liberal.
Capitolul III susþine cã proprietatea privatã, piaþa li-
berã sunt soluþiile cele mai bune pentru protejarea
ecosistemului, capitolul IV se referã la sindicalismul
într-o societate liberã, iar capitolul V aratã în ce fel,
în materie de infrastructuri de transport, tot proprie-
tatea privatã este soluþia care ar asigura „bunãstarea
consumatorilor“.

Secþiunea a doua aduce în discuþie drepturile ºi
libertãþile personale, care vin sã completeze libertatea
vãzutã ca „ansamblul închegat“, ºi nu ca opþiune între
ceea ce ar oferi stânga sau ceea ce ar oferi dreapta.
Capitolul VI al cãrþii analizeazã chestiunea funda-
mentalã pentru filosofia liberalã a nonagresiunii, ca-
pitolul VII, chestiunea deschiderii frontierelor, capi-
tolul VIII chestiunea legitimitãþii guvernului, dar ºi
felul în care cetãþenii ce consimt la crearea unui gu-
vern pot sau nu sã îºi retragã consimþãmântul dat. În
capitolul IX prezintã perspectiva liberalã asupra
statutului legal al substanþelor ce produc dependenþa
ºi subliniazã rolul negativ pe care îl are prohibiþia unor
astfel de substanþe — adicã exact efectul opus celui
dorit — creºterea consumului.

Ruxandra Iordache
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Sub titlul Noua Europã în cãutarea identitãþii,
cartea lui Vasile Boari reuneºte trei eseuri „elaborate
la intervale scurte de timp, având iniþial destinaþii di-
ferite, dar legate între ele prin tema comunã abordatã
( ...) identitatea europeanã, mai exact spus identitatea
Noii Europe, a Europei celor 27 sau, utilizând denu-
mirea oficialã, a Uniunii Europene“ (p. 7). Primul
eseu este cel care dã titlul volumului, cel de-al doilea
trateazã „Criza identitãþii europene“, iar al treilea, cu
titlul „De la «Sufletul Europei» la «Europa tratate-
lor»“, se focalizeazã asupra necesitãþii refundamen-
tãrii identãþii europene. Acestea sunt precedate de un
„Cuvânt înainte“ al autorului; cartea are însã ºi un
„Epilog“, o listã bibliograficã ºi câteva „Anexe“.

În cadrul eseului „Noua Europã în cãutare identi-
tãþii“, autorul subliniazã actualitatea problemei iden-
titãþii ºi a dezbaterilor asupra identitãþii astãzi. „Intra-
te, pentru câteva decenii într-un con de umbrã, între-
bãrile ºi dezbaterile asupra identitãþii (individuale sau
/ ºi colective) au revenit, în ultimii ani, în prim planul
disputelor intelectuale, academice, culturale ºi a celor
din mass media. Cum remarca J. Shotter, exagerând
poate: «identitatea a devenit cuvântul de ordine al
timpului nostru»“ (p. 15).

Considerând formularea întrebãrilor mai impor-
tantã decât orice definiþie care are tendinþa de a li-
mita, de a închide dezbaterea asupra identitãþii euro-
pene, Vasile Boari lanseazã interogaþii precum: „Ce
este Europa ºi cine sunt europenii? Cum ne identifi-
cãm, ca europeni, în raport cu alþii, cu noneuropenii?
Ce se înþelege astãzi prin identitatea europeanã? Ce
este Noua Europã ºi care este identitatea ei? Care
sunt factorii care contribuie la forjarea identitãþii Noii
Europe ºi cum se configureazã ei în prezent? Ce vrea
sã devinã Europa în viitor? Cum îºi asumã europenii
condiþia de europeni (cetãþenia europeanã, identitatea
europeanã etc.)? Care este raportul dintre naþional ºi
european? ªi, la urma urmei, despre ce Europã vor-
bim?“ (p. 17).

Conceptul strategic de „Noua Europã“ este defi-
nit astfel: „1. o constelaþie (asociaþie) de state în inte-
riorul cãreia practic frontierele au dispãrut, delimi-
tãrile fiind mai curând simbolice ºi administrative; 2.
o sumã de tratate: de la tratatele de la Roma, din
1957, care instituiau prima formã de comunitate: Co-
munitatea Europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului ºi pânã
la Tratatul de la Lisabona (respins prin referendum de
irlandezi) ; 3. un set foarte numeros (un «colos juri-
dic», cum s-a spus) de reguli ºi reglementãri juridice
(acquis-ul comunitar); 4. o piaþã unicã europeanã; 5.
o monedã unicã EURO; 6. un ansamblu de instituþii:
Parlamentul European, Consiliul European, Comisia
Europeanã, etc. ºi, în fine, 7. câteva simboluri (mult
prea puþine, considerã cei care vorbesc de un «deficit
simbolic»): Steagul Europei, Imnul Europei, Deviza

Europei (Unitate în Diversitate), Ziua Europei. A-
ceºtia sunt factorii care definesc identitatea Noii Eu-
rope, o identitate aflatã în proces de edificare, de con-
strucþie“ (pp. 24-25).

Relaþia extrem de complexã dintre identitãþile
naþionale ºi identitatea europeanã este descrisã astfel:
„chiar dacã mulþi europeniºti ºi oameni politici euro-
peni percep identitatea europeanã ca pe una transna-
þionalã, supranaþionalã ori chiar postnaþionalã, în rea-
litate identitãþile naþionale prevaleazã clar, în prezent,
în faþa identitãþii europene, o identitate care încã îºi
trãieºte copilãria, dacã nu cumva este chiar absentã,
cum spune Thomas Jansen“ (p. 40). Delimitarea mai
clarã dintre conceptele „identitate europeanã“ ºi
„identitatea Uniunii Europene“ ar fi permis sesizarea
unei nuanþe: identitatea europeanã are o vârstã res-
pectabilã în comparaþie cu identitatea Uniunii Euro-
pene ºi implicit polii lor de cristalizare sunt diferiþi,
fapt ce influenþeazã direct relaþia cu identitãþile naþio-
nale sau statal-naþionale. Putem vorbi, astfel, de con-
juncþia identitãþilor naþionale cu identitatea euro-
peanã de-a lungul secolelor ºi de un raport pe alocuri
antagonic între identitãþile statal-naþionale ºi identi-
tatea marelui proiect politic care este Uniunea Euro-
peanã .

Vasile Boari este unul dintre autorii care sesi-
zeazã o crizã a identitãþii europene, înþelegând prin
aceasta „criza spiritualã ºi moralã cu care se confrun-
tã Noua Europã ºi Europa, în general, renunþarea la
fundamentele identitare, riscul ca Europa sã-ºi piardã
«Sufletul», adicã identitatea spiritualã care i-a asi-
gurat dãinuirea în timp, substanþa identitarã, valorile
spirituale ºi morale care i-au definit identitatea mai
bine de 2000 de ani“ (p. 43).

Simptomele crizei identificate de autor sunt: re-
fuzul Europei de a menþiona rãdãcinile sale iudeo-
creºtine în Preambulul proiectului Constituþiei euro-
pene; secularizarea; multiculturalismul; declinul cre-
dinþelor ºi practicilor religioase în Europa de Vest ºi
în Europa, în general; anticreºtinismul cu forma sa
extremã, cristofobia.

Printre provocãrile prezente ºi viitoare la adresa
identitãþii europene se numãrã: naþionalismul, secularis-
mul, relativismul cultural ºi etic, multiculturalismul,
individualismul ºi neoindividualismul, postmo-
dernismul, globalizarea, criza demograficã, islamul
(fundamentalismul islamic), cristofobia.

Autorul considerã cã „depãºirea de cãtre Europa
a actualei crize spirituale ºi regãsirea identitãþii sale
nu va fi (ºi nu poate fi) în exclusivitate ºi nici în mod
prioritar, mãcar, opera politicului. Va fi nevoie, în
mod cert, de o acþiune concertatã a tuturor forþelor
responsabile din Europa pentru depãºirea actualei cri-
ze: a bisericilor creºtine europene, chemate sã re-
câºtige sufletul europenilor ºi sã-i reducã în locaºurile
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de cult astãzi goale, a societãþii civile cu diferitele ei
componente ºi, desigur, a forþelor politice res-
ponsabile ale Europei. Un rol important în aceastã
strategie ar trebui sã revinã intelighenþiei europene,
instituþiilor de învãþãmânt (ºcoli, universitãþi, etc.) ºi,
într-o foarte mare mãsurã, mass media“ (pp. 86-87).

Subliniind rolul jucat de Creºtinism în istoria Eu-
ropei, Vasile Boari analizeazã minuþios oferta aces-
tuia în refundamentarea identitãþii europene. Oferta
în plan politic a Creºtinismului ar fi pacea ºi demo-
craþia, oferta în plan etic a Creºtinismului ar fi reme-
diul rãului prin bine. Acestea sunt completate de dra-
gostea Agape .

Despre cel de-al treilea eseu, intitulat „De la
«Sufletul Europei» la «Europa tratatelor»“, autorul
afirmã: „Premisa, ideea centralã ºi totodatã, conclu-
zia acestui eseu ar putea fi astfel sintetizate: Europa
traverseazã o crizã de identitate profundã, care se
ilustreazã în distanþarea ei de rãdãcinile istorice ale
identitãþii sale ºi în deficitul de spiritualitate (creº-
tinã). Metaforic vorbind, Bãtrânul continent, primul

continent în întregime creºtinat de pe Mapamond,
este pe punctul de a-ºi pierde Sufletul. Din Continen-
tul care, pânã în secolul al XVII-lea, s-a numit Creº-
tinãtatea, Europa a devenit, în prezent, potrivit unor
autori, cea mai secularã ºi mai cristofobã din toate re-
giunile lumii“ (p. 157).

În „Epilog“, Vasile Boari concluzioneazã: „Noua
Europã, Europa celor 27, Uniunea Europeanã repre-
zintã o nouã construcþie identitarã care este însã de-
parte de a fi cristalizatã, închegatã, definitã. Dimpo-
trivã, UE se aflã într-o fazã de cãutare a identitãþii
sale. În acest moment, identitatea Noii Europe se
prezintã ca un element confuz, ambiguu, insuficient
cristalizat, elaborat. Rãspunsuri la întrebãri simple
precum: «Ce este Europa?», «Ce doreºte sau ce as-
pirã ea sã fie în viitor?», «Care este ºi care va fi locul
ºi rolul ei în lume?» se lasã încã aºteptate“(p. 192).

În peisajul lucrãrilor dedicate identitãþii euro-
pene, contribuþia profesorului Vasile Boari constituie
una dintre cele mai remarcabile sinteze, edificatoare
pentru întreg publicul avizat din þara noastrã.

Rodica Iamandi

Geopolitica Matrioºkãi reprezintã primul volum
dintr-un proiect mai amplu al autorului (istoric ºi pu-
blicist, profesor universitar, fost ministru de Externe)
dedicat istoriei recente a Rusiei postsovietice precum
ºi spaþiului ex-sovietic, denumit „vecinãtate apropi-
atã“. Volumul se deschide cu un Cuvânt înainte, inti-
tulat Moscova nu crede în lacrimile altora, în care
autorul, într-o manierã metaforicã, personificã URSS/
Rusia pornind de la ursuleþul Miºa, mascota de pluº
ºi gazda simbolicã a Jocurilor Olimpice din 1980 des-
fãºurate la Moscova, devenit un fel de emblemã na-
þionalã — „temut ºi respectat“, cu un urs care, apãrea
în anii ’90 „nãpârlit, fãrã dinþi ºi gheare ºi flãmând“,
o Rusie care devenise „din mare putere, un fel de pa-
cient bizar al umanitãþii“; un mare urs care, dupã ce
s-a aflat într-o lungã hibernare de-a lungul a douã de-
cenii, a ajuns astãzi „sã sperie din nou“. Altfel spus,
ajuns la maturitate ºi trezit dupã o lungã hibernare,
odatã cu venirea lui Putin la putere în 2000, ursul ru-
sesc, Miºa „ºi-a redescoperit propriile-i puteri — în
care, în pãdurea globalã, nu mai credea aproape ni-
meni“ (p. 18).

Volumul structurat în 11 capitole reprezintã o
incursiune în istoria URSS/CSI — Federaþia Rusã, un
interval în care Rusia a trecut de la comunism la capi-
talism, a pierdut aliaþi ºi a câºtigat aliaþi. Dar, remarcã
autorul, Rusia a pãstrat ceva cu totul caracteristic cul-
turii sale politice: „mâna forte a Conducãtorului, adicã
un autoritarism fãrã de care lucrurile nu par a merge
în þara lui Miºa“ (p. 20).

Adrian Cioroianu mai apeleazã la un simbol ru-
sesc, anume celebra pãpuºã din lemn, Matrioºka,
pentru a surprinde profilul conducãtorilor noii Rusii
post-sovietice care „par a se desface unul din altul“,
„întocmai ca emblematicele pãpuºi care ascund fiecare
o alta, cu totul asemãnãtoare ºi compatibilã ca formã
ºi fond“. Tot astfel, conducerile Federaþiei Ruse Elþîn–
Putin–Medvedev — fiecare fiind propulsat de cãtre
predecesorul sãu — „au urmãrit un program geopo-
litic identic, deºi cu mijloace (ºi rezultate) diferite“.
Referitor la toþi aceºti lideri politici autorul conchide
cã „Rusia de azi nu este numai þara urºilor sau þara
Matrioºkãi ... Rusia este mai ales þara unor lideri care,
dacã nu-ºi aratã mâna de fier prin mãnuºa de catifea,
par condamnaþi la a nu-ºi atrage preþuirea concetãþe-
nilor“ (p. 21).

În primul capitol, intitulat Speranþa, autorul rea-
lizeazã un bilanþ al ultimilor 10 ani din istoria Impe-
riului Sovietic, „un deceniu de lungã degringoladã
politicã“ în fruntea cãreia s-au aflat Brejnev, Andropov,
Cernenco ºi Gorbaciov. Extazul ºi agonia, este titlul
celui de-al II-lea capitol care surprinde anii de final ai
istoriei URSS ºi „tranziþia de la conducerea
perestroikistã a lui Mihail Gorbaciov la leadership-ul
rusesc al lui Boris Elþîn. De asemenea, capitolul III,
Cãderea. Rusia versus URSS — descrie contextul pu-
ciului din 19 august 1991 în urma cãrui beneficiarul
a fost Elþîn ºi unele republici unionale care ºi-au pro-
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clamat independenþa. În decembrie 1991 se constata
dispariþia URSS ca subiect de drept internaþional în
urma unei implozii de proporþii istorice ºi se semna
acordul de creare a Comunitãþii Statelor Independente.
Urmãtorul capitol (IV), intitulat Iarna unei puteri în
hibernare (sau cele cinci maladii intelectuale ale Ru-
siei postcomuniste), analizeazã criza moralã a Rusiei
manifestatã la sfârºitul anilor ’90 ºi urmãtorii câþiva
ani — o crizã identitarã într-o perioadã în care era
greu de intuit în ce direcþie se va îndrepta Rusia
postsovieticã: continuarea revanºei ruseºti la scarã
geopoliticã, sau focalizarea pe democratizarea ºi re-
formele interne? Lipsa de perspectivã fãcea ca Rusia
sã fie caracterizatã drept Rusia în genunchi, Rusia
bolnavã, colosul cu picioare de lut.... „Rusia post-
gorbaciovianã pãrea un pacient al Istoriei, într-un sa-
lon nu tocmai modern lipsit de doctori ºi plin de ana-
liºti veniþi în vizitã de curtoazie“ (p. 119).

Refãcând tabloul sfârºitului de secol XX (Rusia
lui Eltîn) ºi ai primilor ani ai acestui secol (Rusia lui
Putin), conform punctelor de vedere pesimiste ale in-
telectualilor anticomuniºti, foºti disidenþi precum Sol-
jeniþîn, Bukovski sau Zinoviev, autorul descrie Rusia
sub diverse noi chipuri, în buna tradiþie a pãpuºii de
lemn, Matrioºka: Rusia hibridizatã — o Rusie „re-
compusã dupã 1990 din bucãþi ce nu se împacã“, în
cãutarea unui model occidental dar fãrã a ºti ce di-
recþie sã alegã; apoi Rusia bolnavã tocmai din cauza
hibridizãrilor dar ºi modernitãþii aduse cu forþa de B.
Elþîn ºi aparent impusã de Putin în primii sãi ani la
conducerea þãrii; Rusia profund înfrântã aflatã în in-
teriorul acestui hibrid bolnav — pe considerentul cã
puterea de odinioarã a Rusiei (din epoca sovieticã) nu
mai exista, ceea ce echivala cu o înfrângere istoricã
ce avea sã facã diferenþa între Elþîn ºi Putin; Rusia
colonizatã de occidentalismele preluate din Occi-
dent; Rusia profund rãtãcitã— ca sumã a tuturor chi-
purilor zugrãvite mai sus — „adicã Rusia prinsã între
mai multe tentaþii ºi mai multe modele divergente,
Rusia indeciziei la nivel înalt ...“ (p. 129) — o pers-
pectivã sumbrã în care vina este atribuitã sechelelor
comunismului, perceput ca o „maladie de care Rusia
încercase sã se vindece cu forþa“. Aºadar, pesimiºtii
prevedeau apocalipsa ruseascã. Dar au fost ºi ob-
servatori care au dat o ºansã viitorului Rusiei. Au-
torul se declarã ca fãcând parte dintre cei care au
combãtut, la începutul acestui deceniu, „imaginea
unei Rusii pe moarte“ ºi mãrturiseºte cã a crezut cã se
poate vorbi despre o Rusie viitoare. Dacã la sfârºitul
erei Elþîn Rusia era la o rãscruce de drumuri, succeso-
rului Putin îi revenea sarcina sã aleagã una dintre
multiplele deschideri apãrute în faþa þãrii sale.

Una dintre mizele declarate ale acestei cãrþi o
constituie analiza felului în care Putin, de-a lungul
celor douã mandate ale sale, a dat contur revanºei ru-
seºti. O revanºã care nu-ºi propunea nici sã reinstaureze
comunismul, dar nici democraþia. „Între fosta dictaturã
ºi viitoarea democraþie, Rusia pare a fi deocamdatã în
etapa de interval— o democraturã a cãrei istorie se scrie
an de an, cu plusuri ºi minusuri grãitoare“ (p. 133).

Dupã ce a realizat o radiografie minuþioasã a fi-
nalului URSS ºi dupã ce a analizat locul Rusiei în lu-
mea post-Rãzboi Rece, arãtând colapsul ºi pesimis-
mul anilor de crizã de la sfârºitul secolului trecut, is-
toricul Adrian Cioroianu abordeazã evoluþiile turbu-
lente din fostele colonii — azi state independente.
Astfel, în capitolul V, Revanºa Rusiei: noua ideologie
ºi noua vecinãtate, autorul face un inventar al prefi-
gurãrii unei noi ideologii a Rusiei actuale — o ideo-
logie a revanºei, un pragmatism geopolitic dobândit
— o ideologie propulsatã de administraþiile Putin-
Medvedev, deci ineditã lumii occidentale. Aceastã
nouã ideologie ruseascã are mai multe componente
care se fundamenteazã, în primul rând, pe un naþio-
nal-capitalism dominator ºi urmãrit foarte consec-
vent, potrivit cãruia bogãþiile naturale ale Rusiei tre-
buie sã rãmânã sub controlul statului prin mecanis-
mele unui tip de capitalism de stat rusesc contem-
poran transformat înt-o nouã ideologie, în contradicþie
clarã cu principiile capitalismului tradiþional-occi-
dental; în al doilea rând, pe nostalgia dupã vechiul
imperiu sovietic, existând o barierã psihologicã faþã
de statele care nu au mai fãcut parte din CSI, deci nu
mai sunt provincii ale marii Rusii; în al treilea rând
pe ancorarea mentalã în paradigma unei þãri asediate,
o perspectivã conform cãreia mai mult NATO decât
UE este perceput drept un adversar; în al patrulea
rând, pe persistenþa ideii jocului cu sumã nulã, carac-
teristicã Rãzboiului Rece, logica fundamentalã a con-
fruntãrii bipolare URSS versus SUA/NATO conform
cãreia, „orice avans al Occidentului se face în dauna
Rusiei, dupã cum orice succes al Rusiei trebuie sã în-
semne un recul al Occidentului“. Tot în cadrul acestui
capitol Cioroianu abordeazã relaþia dintre Rusia ºi
Occident pe care o descrie „ca fiind un balans al indeci-
ziei între doi termeni care sunt complementari, dar
deloc interºanjabili“ (p. 149): integrare, respectiv,
asociere. Epoca lui Putin a preferat doar asocierea în
cadrul proiectelor occidentale ale NATO ºi UE.

Referitor la spaþiul pe care strategii de la Moscova
îl numesc „vecinãtatea imediatã“ a Rusiei actuale (un
sinonim pentru o parte a sferei de influenþã pe care
Rusia doreºte sã ºi-o menþinã în noua ordine mon-
dialã), autorul menþioneazã cã acesta s-a conturat du-
pã configurarea noii doctrine militare ruseºti din
1993 care garanta cã armata ruseascã îi apãrã pe cei
25 de milioane de ruºi aflaþi în afara graniþelor Rusiei
ºi totodatã garanta securitatea frontierelor Federaþiei
Ruse. Acesta este momentul naºterii conceptului de
„vecinãtate apropiatã“ care va modela relaþiile Rusiei
cu vecinii sãi.

Lucrarea mai cuprinde ºi alte capitole interesante
pe care spaþiul nu ne permite sã le dezvoltãm, precum:
Liniºte, prea multã liniºte acasã— un capitol dedicat
situaþiei presei ruseºti, incipienta liberatate a presei
apãrutã încã din ultimii ani ai erei Gorbaciov, liber-
atate care „s-a scufundat odatã cu submarinul
Kursk“; Partide multe, multã pasiune, dar un singur
lider— un capitol care analizeazã ruina PCUS ºi apa-
riþia unor noi partide politice; relaþiile dintre putere ºi
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opoziþie pe noua scenã politicã a Rusiei; viaþa politicã
a Federaþiei Ruse axatã pe lideri, ºi nu pe idei; man-
datele lui Putin în fruntea Rusiei; pactul Putin-Med-
vedev realizat prin transferul de populariate ºi credi-
bilitate de la Putin la Medvedev ºi alegerea lui Med-
vedev în fruntea Federaþiei Ruse; Pax russica — sau
geopolitica ambiguã a conflictelor îngheþate, un ca-
pitol care prezintã eforturile de ripostã ale Rusiei prin
influenþarea conflictelor dintreArmenia ºiAzerbaidjan
(Nagorno-Karabah), din Georgia (Osetia de Sud ºi
Abhazia) ºi din Republica Moldova (Transnistria),
aºa-zisele „conflictele îngheþate“, izbucnite „imediat ce
opresiunea politicã n-a mai paralizat spiritul naþional“.

Urmãtoarele capitole, VIII ºi IX sunt dedicate si-
tuaþiei din Republicia Moldova, poziþiei oficiale a Ro-
mâniei faþã de contextul geopolitic din aceastã þarã.

Ultimul capitol din Geopolitica Matrioºkãi —
Epilog provizoriu la o geometrie în schimbare— se
concentreazã asupra sistemului Putin-Medvedev care
se bazeazã pe un pact nescris între lideri ºi populaþie
— „noi conducem, voi trãiþi bine“ — acum aflat în
pericol; trateazã totodatã ºi aspecte ale relaþiilor Ru-
siei cu vecini precum Ucraina (revoluþia portocalie
din 2004 sau crizele gazului din 2005–2009), Repu-
blica Moldova (de la conflictul din Transnistria ºi pâ-
nã la alegerile din aprilie 2009), România sau Þãrile
Baltice, poziþia Rusiei faþã de NATO, CSCE, despre
Gazprom ºi North Stream, ºi în final, autorul se
opreºte asupra relaþieie Obama–Medvedev — „rese-
tare“ a relaþiilor sau a confruntãrii?

Teza fundamentalã a aceastei cãrþi este cã Rusia
recentelor administraþii (Putin–Medvedev) se strã-
duieºte sã obþinã o respectabilitate pe care conducã-
torii ei cred cã statul a pierdut-o în momentul în care
Gorbaciov ºi Elþîn au declanºat ºi desãvârºit sfârºitul
unui imperiu. Pentru ruºi, „a fi respectat, înseamnã a
inspira mãcar atenþie, dacã nu teamã“ — „potrivit
principiului machiavelian conform cãruia este cu to-
tul indicat ca aceia care nu te iubesc cel puþin sã se
teamã de tine“ (p. 135).

Autorul anunþã continuarea acestui ambiþios pro-
iect analitic dedicat Rusiei ºi spaþiului postsovietic
prin publicarea unui al doilea volum care va dezvolta
unele dintre temele abordate colateral în acest volum,
dar care va aborda ºi „dosare“ noi, generate de evolu-
þiile destul de precipitate din ultimii ani din Rusia, ve-
cinãtatea apropiatã post-sovieticã a Ucrainei ºi
Georgiei, relaþiile Rusiei cu SUA, UE ºi NATO etc.

Prin aceastã carte, autorul încurajeazã „reflecþia
faþã de dimensiunea esticã a geopoliticii româneºti ºi
faþã de provocãrile care, în mod constant ºi deloc ac-
cidental, vin de acolo“, „pentru cã Europa ºi vecinii
europeni ai Rusiei privesc tot mai mult spre Moscova
cu ochi atenþi ºi temãtori (p. 20).

Autorul a reuºit sã contureze un proiect strategic
faþã de un spaþiu la care, ca vecini, nu avem cum sã
nu ne raportãm, acum când Rusia anilor 2000-2010
se aflã într-o dinamicã aparte, cu totul accentuatã faþã
de primul deceniu postcomunist.

Sanda Cincã


