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Teoretizãrile contemporane ale puterii evi-
denþiazã aura de interpretãri relativ discontinue
ºi uneori chiar contradictorii ale acestui concept.
O parte dintre aceste aspecte sunt clarificate
printr-o interpretare a elementelor constitutive
ale puterii ºi a proceselor corelate cu exercita-
rea puterii, dintr-o perspectivã relevantã pentru
democraþiile contemporane, ºi anume aceea a
legitimitãþii. Lucrarea are meritul de a rãspunde
unui interes analitic de sistematizare a teoriilor
într-un subdomeniu teoretic interesant (cel al
legitimitãþii puterii) ºi unui interes românesc
social mai larg cu privire la legitimitatea de-
mocratic-proceduralã a autoritãþii democratice
prezidenþiale ºi la modurile mai mult sau mai
puþin reuºite de traducere în planul politic
concret. Prefaþa lucrãrii surprinde acest efort de
relaþionare a planului teoretic cu cel politic con-
cret, continuând cu diferenþierea între natura
juridicã a legitimitãþii ºi cea moral-substanþialã
a încrederii, evidenþiind apoi aportul epistemic
al completãrii analizei proceselor de legitimare
a puterii din punctul de vedere al construcþiei
politice, cu aceea care analizeazã aceste pro-
cese ca arhitecturi intelectual-sociale.

Lucrarea Teorii ale legitimitãþii puterii este
interesatã de dinamica teoriilor politice ale le-
gitimitãþii, abordatã prin investigaþii întreprinse
pe mai multe paliere: „Teoria politicã a legiti-
mitãþii – Max Weber“ (Constantin Nica), „Teorii
postweberiene ale legitimitãþii“ (Constantin
Nica), „Abordãri psihologice ºi sociologice
postweberiene ale legitimitãþii“ (Gabriela Tãnã-
sescu), „Legitimitatea în sistemele democratice
contemporane“ (Constantin Nica), „Legitimita-
tea electoralã ºi legitimitatea substanþialã sau
despre o schimbare de paradigmã“ (Gabriela
Tãnãsescu), „Modalitãþi complementare de fun-
damentare a legitimitãþii democraþiei“ (Adela
Deliu), „Funcþia legitimatoare a imaginarului
politic“ (Lorena Stuparu).

În primul capitol, Constantin Nica desfã-
ºoarã o amplã analizã a conceptului de putere,
relaþionat cu asimetria socialã ºi ierarhiile so-
ciale, echilibrele sociale ºi dominaþia socialã,
discuþie fundal pentru prezentarea perspecti-
velor teoretice asupra legitimitãþii în „evoluþie“
istoricã: de la legitimitatea supranaturalã, la cea
umanã, la teocraþie în Evul Mediu, ºi la legiti-
marea prin popor în epoca modernã. Definiþia
ºi tipologia legitimitãþii în opera lui MaxWeber
decurg din înþelegerea raporturilor cu puterea,
subsumatã dominaþiei. Astfel, avem legitimita-
tea tradiþionalã, legitimitatea charismaticã ºi le-
gitimitatea raþional-legalã. În contextul maturi-
zãrii sistemului politic, al impunerii raþionali-
tãþii ca factor de coeziune socialã ºi ca genera-
tor al acþiunii sociale, se tinde cãtre diminuarea
influenþei social-politice a iraþionalitãþii, dez-
voltarea societãþii cunoaºterii ºi a unei clase gu-
vernante competente, elemente care impun le-
gitimitatea raþional-legalã. În perspectiva lui
Weber, ascensiunea birocraþiei se explicã în ca-
litate de factor de democratizare, care acþio-
neazã în sensul împlinirii interesului general
prin politici publice, ca o manifestare a raþiona-
lizãrii tehnicizate a societãþii.

Analiza contextului istoric evidenþiazã ca-
racterul contingent ºi dinamic al legitimitãþii,
altfel spus, relaþia puternicã dintre tipul de legi-
timitate dominant ºi regimul politic. Sub pre-
siunile democratice ale modernitãþii legitimita-
tea tradiþionalã ºi cea charismaticã îºi limiteazã
tot mai mult sferele de influenþã ºi manifestã-
rile, în timp ce legitimitatea raþional-legalã de-
vine mai complexã incluzând modelul volunta-
rist-normativist, modelul tehnocratic, modelul
etico-axiologic, modelul sistemic, modelul eu-
ropean, care exclud din sfera modelelor postwe-
beriene ale legitimitãþii modelul puterii forte.
„Legitimitatea – calitate a puterii, care identi-
ficã ºi atestã poporul ca titular al acesteia – ope-



reazã în sistemele reprezentativ-democratice ºi
evidenþiazã atât larga socializare a puterii, cât ºi
limitele pluralismului efectiv, ale pluralismului
care exclude orice ideologie oficialã ºi admite
forma ºi fundamentele puterii ºi doar valorile
general-acceptate ale sistemului“. (p. 154)

Capitolul „Abordãri psihologice ºi sociolo-
gice postweberiene ale legitimitãþii“ (Gabriela
Tãnãsescu) abordeazã analizele legitimitãþii
puterii în perspectivele postweberiene prin ra-
portare la clarificarea ºi lãrgirea sferei catego-
riale a legitimitãþii în care autoarea introduce
urmãtoarele categorii: coerciþia legitimã, auto-
ritatea, tipurile de legitimitate, obligaþia ºi obe-
dienþa politicã. În subcapitolul „Legitimitatea
ºi paradoxul supunerii voluntare. Virtuþile unei
teorii psihanalitice“ se abordeazã paradoxurile
ºi cercurile vicioase incluse în teoriile postwe-
beriene ale legitimitãþii. Spre exemplu, Sergio
Cotta aratã problemele introduse în concepþia
despre legitimitate prin substituirea originii ju-
ridice a legitimitãþii cu originea politicã, voinþa
poporului suveran, dat fiind cã aceasta oferã
doar posibilitatea ºi nu certitudinea adevãrului,
este interpretabilã, schimbãtoare. Propunerea
acestui autor este înlocuirea acestei surse ori-
ginare de legitimitate cu sursa reprezentatã de
binele comun (Miklos Molnar) care asigurã drep-
turile unei entitãþi supraindividuale cu rol legi-
timant mai stabil (p. 156).

Subcapitolul „Legitimitatea ºi supunerea vo-
luntarã – paradox ºi paradox aparent“ trateazã
teza lui Wrong conform cãreia „puterea“ este
un „concept contestat în mod esenþial“, de con-
siderat în ireductibilitatea acestuia la coerciþie
(p. 158), ca o sumã de componente comple-
mentare (p. 159). Între acestea, procesul de le-
gitimare întreþine ºi reînnoieºte puterea. „Ca
atare, autoritatea legitimã este definitã ca acea
relaþie de putere în care deþinãtorul puterii po-
sedã dreptul recunoscut de a comanda ºi subiec-
tul puterii obligaþia recunoscutã de supunere,
ea reprezentând, dupã Wrong, «un caz special
al puterii care rãmâne conceptul cel mai gene-
ral», mai precis, ca ºi la Lasswell ºi Kaplan,
«un caz special al influenþei ºi anume influenþa
intenþionatã»“.

Autoarea evidenþiazã importanþa normelor
împãrtãºite prin care sunt prescrise limitele su-
punerii. Condiþia voluntarã a acceptãrii coerci-
þiei (Bierstedt ºi Blau) rezolvã paradoxul coer-

ciþie versus consimþãmânt, mai ales cã, dupã
cum aratã Wrong, voluntariatul statutului de
membru, presupune acceptarea obligatorie a
autoritãþii (p. 163). În continuare, „O teorie psi-
hanaliticã a legitimitãþii ºi supunerii“ explicã
mecanismul psihologic al supunerii, conform
perspectivei lui Wrong, care pune accentul pe
neîncrederea generalizatã („ignorarea pluralistã)
în reacþia celorlalþi în faþa exprimãrii nesupu-
nerii personale interpretatã ca provocare ºi sanc-
þionatã de cãtre ceilalþi. În plus, nevoia celor
guvernaþi de a accepta legitimarea raþionalã a
guvernanþilor este egalatã de nevoia de legiti-
mare a celor puternici, bazatã pe un mecanism
de identificare psihanaliticã regresivã a indivi-
dului cu deþinãtorul puterii, o figurã paternã, a
cãrei severitate este beneficã ºi chiar protectoare.
De aici derivã mecanismul psihologic funda-
mental de „acomodare pasivã“ cu statutul infe-
rior în relaþiile de putere (p. 169), ceea ce nu
eliminã tensiunea nesatisfãcãtoare generatã de
autoritatea celuilalt (p. 170).

Aceste teorii mai noi privind legitimitatea
se menþin în cadrul conceptual weberian ºi evi-
denþiazã caracterul relaþional al puterii. Pentru
Chazel, caracterul relaþional al puterii combinã
dominaþia (power over) cu abilitatea de a acþio-
na (power to). De la caracterul relaþional al pu-
terii, concepþiile mai noi contureazã aspectul
asimetriei relaþiilor de putere ºi al structurii re-
laþiilor de putere (Stewart Clegg ºi Anthony
Giddens). Modelul tridimensional al lui Steven
Lukes eliminã concentrarea behavioristã ºi in-
dividualistã, identificã modalitãþi sociale, insti-
tuþionale sau individuale prin care contradic-
þiile potenþiale pot fi eliminate din politicã ºi
analizeazã conflictul latent întreþinut de contra-
dicþia dintre interesele celor care exercitã pu-
terea ºi ale celor excluºi de la putere, deºi aratã
cã existã o formã insidioasã de distorsionare a
judecãþii celor conduºi prin aranjamente sociale
ºi pattern-uri.

Pentru Giddens ºi Chazel însã, dimensiu-
nea antagonicã a relaþiilor de putere este sem-
nificativã dar nu este constitutivã, situându-se
mai aproape de viziunea lui Weber. În aceeaºi
perspectivã weberianã, Stewart Clegg pune un
accent similar pe dimensiunea relaþionalã ºi pe
cea normativã a puterii, dezvoltând o schemã
structuralã cu trei niveluri: de suprafaþã (al
schimburilor ºi jocurilor de informaþii), de adân-
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cime (a habitus-urilor, nivel bazat pe înþele-
gerea importanþei conceptului de gramaticã la
Wittgenstein) ºi cel fundamental (generat de
dominaþie ca formã de viaþã ce se manifestã în
activitatea economicã, în producþia bunurilor
materiale, simbolice ºi a coerciþiei, în distribui-
rea inegalã a resurselor de putere). La Giddens
avem o schemã ce poate fi înþeleasã în cores-
pondenþã cu schema lui Clegg: acþiune, mediere
ºi structurã. La nivelul structurii, care cores-
punde nivelului fundamental propus de Clegg,
apar dominaþia de tip hegemonic ºi principiile
fundamentale ale modului de producþie. Mo-
delul lui Clegg nu este dinamic ºi neglijeazã as-
pectul acþiunii.

Capitolul intitulat „Legitimitatea în siste-
mele democratice contemporane“ (Constantin
Nica) interpreteazã principiul ºi practica repre-
zentãrii politice ºi a reprezentativitãþii alãturi
de acþiunile pentru realizarea binelui comun ºi
a interesului general, ca bazã a legitimitãþii.
„Deºi planul dezbaterilor teoretice accentueazã
lipsa de orizont – dar ºi refuzul de a împinge în
istorie sistemul reprezentativ –, linia opþiunilor
pragmatice se aratã interesatã de soluþii par-
þiale, care încurajeazã implicarea „societãþii ci-
vile“, valorificarea unor proceduri specifice de-
mocraþiei semidirecte sau ale «democraþiei par-
ticipative», îndeosebi la nivelul comunitãþilor
locale (p. 222). „Legitimitatea electoralã ºi le-
gitimitatea substanþialã sau despre o schimbare
de paradigmã“ (Gabriela Tãnãsescu) analizeazã
o temã corelatã cu diminuarea legitimitãþii
electoral-procedurale ca paradigmã a democra-
þiei, în favoarea legitimitãþii substanþiale ºi mo-
rale aºa cum aratã ºi Pierre Rosanvallon atunci
când identificã ºi discutã „revoluþia în con-
cepþia despre legitimitate“.

Modalitãþile de legitimare proceduralã se
împletesc cu modalitãþile de legitimare
substanþialã, ceea ce a condus la derivarea
legitimitãþii din recunoaºterea bazei sociale a
puterii din þesãtura de norme ºi valori ac-
ceptate. Între caracteristicile schimbãrii de pa-
radigmã sunt incluse nu numai relativizarea ºi
desacralizarea votului ºi transformarea popo-
rului într-o „sumã pluralã de «minoritãþi»“, ci ºi
transformarea „totalitãþii sociale“ într-o socie-
tate mai educatã ºi mai lucidã, mai atentã la po-
litici ºi practici republicane care rãspund inte-
reselor sale (p. 234).

Capitolul „Modalitãþi complementare de
fundamentare a legitimitãþii democraþiei“
(Adela Deliu) studiazã modul în care legitimi-
tatea conferã semnificaþie relaþiilor dintre gu-
vernanþi ºi guvernaþi, armonizând natura, struc-
tura ºi sursele puterii. Identificând originea le-
gitimitãþii în zona reprezentatã de voinþa gene-
ralã se abordeazã noile teorii ale legitimitãþii
sub raportul transformãrilor conceptuale pri-
vind voinþa generalã, analizând legitimitatea în
raport cu variabile politice ºi civice.

Observând trecerea de la „demo-putere“ la
„demo-beneficii“ ºi de la „democraþia ca domi-
naþie popularã“ la „demo-eficienþã“ ºi „demo-
craþia în interesul poporului“ se aratã aºa cum
remarca G. Sartori cã „victoria democraþiei este
victoria unui principiu de legitimare“ con-
ducând spre o „erã a consensului“. Valorificând
analiza lui Jean-Luc Chabot, legitimitatea are
dimensiuni tehnocratice, ideologice ºi ontolo-
gice, toate evidenþiind modalitãþi de adaptare a
actului guvernamental la cerinþele ºi proble-
mele societãþii.

Crizele instituþionale, morale, degradarea
sensului politicului ºi chiar a funcþiei simbolice
a puterii (Claude Lefort, Pierre Rosanvallon)
conduc la criza legitimitãþii democraþiei, mani-
festate prin crize identitare ºi ale mecanismelor
de reglare economicã ºi politicã. Corupþia, de-
magogia, populismul, abuzurile de putere, vio-
lenþa electoralã ºi socialã submineazã demo-
craþia. (J. J. Linz) În acest sens, reconstrucþia
legitimitãþii se realizeazã prin „valorificarea
potenþialului democratic al formelor alternative
ºi complementare de putere, forme care eviden-
þiazã potenþialul spiritului de asociere ºi al ini-
þiativei civice“ (p. 252).

Tema „Funcþia legitimatoare a imaginarului
politic“ (Lorena Stuparu) porneºte de la o in-
vestigaþie a tipurilor multiple de putere, cãrora
li se evidenþiazã natura interacþionistã comunã
ºi rolul de a asigura echilibrul social. Puterea
democraticã se remarcã prin reprezentativitate
ºi responsabilitate, fiind, am putea spune, ca re-
per, un fel de apogeu al raþiunii hegeliene, al
echilibrului social, al reprezentãrii interesului
general împotriva intereselor particulare ºi îm-
potriva ameninþãrii universale a puterii. Puterea
democraticã se conjugã cu puterea simbolicã a
spectatorului, „individul anonim care legiti-
meazã pur ºi simplu prin prezenþa lui la «spec-
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tacol», ºi anume prin faptul cã se prezintã sau
nu la alegeri“ (p. 268). Resursele legitimatoare
ale imaginarului politic sunt evidenþiate în for-
mele de dominaþie tradiþionalã, charismaticã ºi
legal-raþionalã weberiene, fiind situat într-o
relativã contradicþie cu raþionalitatea. Încãrcã-
tura simbolicã dã substanþã ºi stabilitate legiti-
mitãþii. „Criza politicã, criza legitimitãþii pu-
terii apar atunci când cetãþenii nu mai cred în
simbolurile care dãdeau sens unui regim – ºi
acesta este un aspect pozitiv al crizei simbolis-
mului propriu societãþilor moderne“ (p. 269).
Atât legitimitatea, cât ºi criza legitimitãþii anga-
jeazã nivelul individual, cât ºi cel colectiv. Tea-
tralizarea puterii, ideologia ºi utopia sunt inves-
tigate ca forme ale imaginarului cu funcþie le-

gitimatoare a puterii ºi ca zone de reglementare
ºi influenþare a memoriei colective la care ape-
leazã strategiile legitimãrii, cu o fundamentare
psihologico-socializantã.

Sintezele incluse în volum apeleazã la o va-
rietate de surse teoretice relevante, surprinzând
multiplele perspective weberiene ºi postwebe-
riene asupra legitimitãþii puterii, cadrele con-
ceptuale ºi dezbaterile ample care au însoþit
abordãrile teoretice, interpretând legitimitatea
nu numai ca fundament al exercitãrii puterii, ci
ºi ca sursã ºi formã a acesteia, ca factor para-
doxal de echilibru social (de stabilitate socialã)
ºi de inducere sau/ºi menþinere a inegalitãþilor
ºi, implicit, a alienãrii ºi dezechilibrelor.

Volumul consacrat dezbaterii spaþiului pu-
blic european, coordonat de Gheorghe Ciascai
ºi Gabriela Tãnãsescu, reuneºte/valorificã co-
municãrile ºtiinþifice susþinute în cadrul Confe-
rinþei Naþionale „Spaþiul public european – în-
cotro?“, organizatã la data de 9 mai 2013 de In-
stitutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþio-
nale al Academiei Române în parteneriat cu Fa-
cultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii Creº-
tine „Dimitrie Cantemir“ din Bucureºti. Studi-
ile publicate în aceastã lucrare oferã câteva
puncte de vedere asupra prezentului dar ºi per-
spectivelor cadrului în care se desfãºoarã dez-
baterea politicã asupra Uniunii Europene la
douã decenii de la intrarea în vigoare a Tratatu-
lui de la Maastricht. Tema propusã este foarte
actualã pentru cã spaþiul public european este
cadrul care face posibilã discutarea viabilitãþii
politice a UE, a capacitãþii politicilor europene
de a rãspunde obiectivelor asumate prin tratate
ºi aºteptãrilor pe care le au cetãþenii europeni.

Modalitãþile de abordare a spaþiului public
european din unele studii folosesc ca model
teoretic de referinþã modelul habermasian revi-
zuit. Filosoful ºi sociologul german Jürgen
Habermas a lansat în cadrul unei lucrãri din
anul 1962 un concept de bazã pentru înþele-

gerea spaþiului public european, concept dez-
voltat ulterior ºi în alte lucrãri ale sale ºi preluat
de alþi autori. Conceptul ºi modelul teoretic la
care ne referim pune bazele pentru înþelegerea
spaþiului public european: „ca extensie a carac-
teristicilor culturii politice naþionale, semnifi-
caþia naþionalã a spaþiului public ca loc de în-
tâlnire, discuþie, formare a opiniilor, opþiunilor
ºi acþiunilor în numele unei cauze comune, consti-
tuie nucleul semnificaþiei lui europene“ (p. 8).
De referinþã este ºi manifestul „Semnul naºterii
unei sfere publice europene“ lansat de Habermas
în anul 2003 cu prilejul demonstraþiilor care au
avut loc în unele capitale europene împotriva
atacãrii Irakului de cãtre SUA. Manifestaþiile
de la acea vreme au declanºat ample dezbateri
între intelectuali, în frunte cu Habermas, asupra
„semnificaþiei Europei ºi a deosebirilor dintre
valorile Europei ºi valorile ºi tradiþiile ameri-
cane, asupra necesitãþii asumãrii de cãtre Europa
a unor noi responsabilitãþi politice dincolo de
orice europocentrism“ (p. 9), dezbateri care au
contribuit la „naºterea“ sau la confirmarea unei
forme proeminente de dezbatere în spaþiul pu-
blic european.

Cele 10 studii cuprinse în volum sunt ilus-
trative atât prin prisma modalitãþilor de abordare



a temei, în spiritul sau în afara spiritului haber-
masian, cât ºi prin demersurile operaþionale de
cercetare a unor fenomene manifeste la nivel
european. Un prim studiu, Cultura spaþiului ºi
problema europeanã, aparþine lui Alexandru
ªtefãnescu ºi pune problema spaþiului public
european în termenii „locului“ indivizilor în
lume ºi ai conºtiinþei acestei apartenenþe, ºi,
deopotrivã, în termenii spaþiului „colectivizat“
prin construcþii de tip socio-politic, care intrã
sub o logicã zonalã, naþionalã ºi, implicit, cul-
turalã. Autorul considerã cã spaþiul public eu-
ropean – ca spaþiu individual, politic ºi cultural
– „este marcat atât de imaginea istoricã a unei
Europe fracturate, cât ºi de dificultãþile cons-
trucþiei identitare europene, soluþia imaginatã
fiind cea a reconcilierii planetare, a Europei
care nu este ruptã de rest ºi care poate afirma
valoarea socio-culturalã“ (p. 9). Viorella Mano-
lache semneazã studiul Spaþiul public euro-
pean: alternative filosofico-politice (de)blo-
cante în care evidenþiazã ambiguitãþile ºi cri-
zele spaþiului public european ºi, totodatã, iden-
tificã sensul alternativei la anumite efecte blo-
ca(n)te ale lumii contemporane.

Studiul Gabrielei Tãnãsescu, Sfera publicã
ºi sfera publicã europeanã. Consideraþii asu-
pra modelului normativ, examineazã relevanþa
modelului normativ habermasian în teoreti-
zarea sferei publice în cadrul transnaþional, în
principal relevanþa lui pentru formularea unei
teorii a sferei publice europene. Potrivit autoa-
rei, modelul propus de Habermas „reprezintã
maximul în materie de exigenþe comunicaþio-
nale ºi deliberative care ar putea concura la co-
rijarea deficitului de democraþie, la construirea
unei relaþii interactive între instituþiile europene
ºi cetãþenii Europei soldatã cu rezultate raþio-
nale sub aspect democratic ºi emancipator –
politic“ (p. 71) al domeniului politic postnaþio-
nal al UE. În continuare, Gheorghe Ciascai sus-
þine ipoteza existenþei unui spaþiu public euro-
pean în cercetarea Paradoxurile politice ale
spaþiului public european. Acesta realizeazã o
analizã instituþionalã a spaþiului politic transna-
þional al UE „ca spaþiu public în care instituþiile
europene, cetãþenii europeni ºi comunitãþile na-
þionale din statele membre încearcã sã defi-
neascã, sã dezbatã ºi sã susþinã în mod demo-
cratic binele comun european“ (p. 75). În plus,
autorul identificã tensiunile ºi paradoxurile

care rezultã din interferenþa între acest spaþiu
public transnaþional al Uniunii ºi spaþiul public
naþional al statelor membre ale UE.

Tema cetãþeniei europene din perspectivã
juridico-tehnicã este abordatã de Lorena-
Valeria Stuparu în articolul Cetãþenia euro-
peanã – între real ºi virtual. În baza Tratatelor
de la Maastricht ºi Amsterdam cetãþenia euro-
peanã completeazã cetãþenia naþionalã neînlo-
cuind-o. Referitor la spaþiul public european,
autoarea remarcã faptul cã acesta este construit
informaþional ºi accesibil cel puþin virtual tu-
turor membrilor UE, fiind „un spaþiu al dezba-
terilor de idei ºi proiecte mai vechi sau mai noi,
deprindere proprie fiinþei raþionale pe care o
implicã statutul de cetãþean“ (p. 99). Lucian-
ªtefan Dumitrescu discutã ideologiile care
compun transnaþionalismul european ºi care
marcheazã legitimarea politicã a UE, ºi, de ase-
menea, identificã incertitudinile care mar-
cheazã caracterul democratic al modelului po-
litic al UE în absenþa unui „demos“ european,
în studiul Transnaþionalism european ºi mo-
delul democratic al Uniunii Europene.

Sub titlul „Interesul public“ în discursul
politic, Cristian-Ion Popa examineazã concep-
tul de „interes public“ din perspectiva ºtiinþei
politice analitice, un tip de analizã care poate fi
aplicatã cu succes acestui concept fundamental
al discursului politic actual. Networking – zone
de acþiune în spaþiul public european este un alt
studiu interesant, semnat de Henrieta Aniºoara
ªerban, care interprezeazã rolul reþelelor în Uni-
unea Europeanã din perspectiva stimulãrii for-
mãrii unei sfere publice europene viabile.
Autoarea încearcã sã identifice mãsura în care
sentimentul de europenitate, capitalul social
european ºi activitatea de networking se influ-
enþeazã reciproc într-o manierã pozitivã în spa-
þiul public european. Demersul lui Sabin Drã-
gulin, Fenomenul migraþiilor internaþionale în
Uniunea Europeanã, evidenþiazã evoluþia ac-
tualã a fenomenului migraþional internaþional
conform datelor statistice din perioada 1990-
2012, date care aratã o creºtere a fluxului mi-
grator internaþional, motivaþia principalã fiind
cea economicã. Referitor la spaþiul european,
autorul prezintã modul în care Uniunea, în cali-
tate de beneficiar al acestui fenomen migraþio-
nal, ºi-a construit legislaþia comunitarã pentru a
asigura principalele drepturi ale imigranþilor,
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ale cetãþenilor europeni, precum ºi garantarea
drepturilor omului. Sub titlul Parteneriatul eu-
ropean pentru politici de tineret: cooperare ºi
comunicare publicã europeanã, Sorin Mitu-
lescu reliefeazã experienþa colaborãrii a douã
organisme europene – Uniunea Europeanã (prin
Comisia Europeanã) ºi Consiliul Europei – în
domeniul coordonãrii ºi influenþãrii politicilor
naþionale de tineret.

Cartea reprezintã un demers ºtiinþific nece-
sar ºi util care abordeazã problematica spaþiului
public european ºi a temelor conexe, o lucrare
de profil, care evidenþiazã natura politicã para-
doxalã a spaþiului politic transnaþional al UE (o
Uniune cu responsabilitãþi uriaºe, explicite ºi
implicite) ºi care puncteazã acele caracteristici
ale UE care permit emiterea ipotezei existenþei
unui spaþiu public în cadrul ei.

Demersul novator al cãrþii Geopolitics, De-
velopment, and National Security. Romania
and Moldova at the Crossroads – competent
ghidat ºi atent coordonat din turnul de control
al cercetãrii de Sebastian Vaduva ºi Andrew R.
Thomas – reuneºte interpretãri analitice care,
cu deplinã autoritate, propun revederea conþi-
nutului semantic al conceptului (încã fragil) de
Europa de Est, precum ºi investigarea modifi-
cãrilor/mutaþiilor suportate de acesta, în perioada
ce a urmat evenimentului istoric de rãscruce, mar-
cat simbolic de/prin cãderea Cortinei de Fier.
Studiile incluse în volum armonizeazã perspec-
tiva autorilor cu viziunea comentatorului po-
litic ºi a specialistului, dar ºi cu opinia rigu-
roasã a cercetãtorului ºi a profesorului.

Premisa pe care o avanseazã cartea prezen-
tatã adoptã definirea ºi clarificarea conceptului
de Europa de Est, o metodologie caracteristicã
secolului XXI, cu incursiuni care activeazã
puncte nodale în problemele geopolitice, de
securitate ºi dezvoltare ºi conduc inevitabil la
constatarea cã fiecare naþiune dispune de o unicã
distincþie ºi de o identitate inconfundabilã.

Cercetãrile întreprinse au decis sã realizeze
un focus zoom pe România ºi Republica Mol-
dova, conturând profilul ºi statutul unic, clar in-
dividualizat al celor douã state, insistând pe la-
tura distinctivitãþii ºi pe stabilirea identitãþii
proprii, abordare atenuatã ºi nuanþatã însã de
realitatea incontestabilã a interdependenþei do-
meniilor de limbã-istorie-culturã care atestã
originea comunã a acestora.

Viziunea mozaicalã promoveazã ºi stimu-
leazã relaþionarea (într-un cadru specific a) cer-
cetãrilor teoretice recente, a aplicaþiilor prac-

tice, a politicilor de securitate de la Marea Nea-
grã, cu analizele culturologice, de dezvoltare
organizaþionalã ºi de evaluare a riscurilor, su-
bliniind nevoia vitalã de securitate. În acest
sens, Estul Europei poate fi considerat spaþiul
strategic cu rol decisiv în instituirea unei re-
laþii/unui program complex, de apropiere/înde-
pãrtare de rest-ul lumii.

Deloc întâmplãtor, aplicând tehnica de re-
lecturã ºi rescriere critic-sistematicã, Marcel
Corniº-Pope ºi John Neubauer sugerau prin
lansarea conceptului de nod (receptat în diverse
ipostaze, topografic, temporal, figural sau in-
stituþional), disponibilitatea Europei Centrale ºi
de Est de a pleda (pe teren culturologic) pentru
o sumã de convergenþe capabile sã depãºeascã
stadiul înregimentãrilor clasicizante redate prin
seria naþional-etnic-generic.

Într-o primã etapã de deznodare a alianþei
ferme reprezentând relaþia administraþiei cu po-
liticile guvernamentale (Governamental Admi-
nistration and the Security of Romania in a
Global Context), S. Vãduva ºi Petru Filip re-
confirmã raportul dinamic instaurat între valo-
rile atent monitorizate: creºterea performanþei
administrative ºi realizarea obiectivelor guver-
nãrii ºi ale securitãþii. Constatarea evidentã este
asaltatã de inconsistenþa, incertitudinea ºi hao-
tismul factorilor exponenþiali ai lumii globa-
lizate, care dovedesc carenþe suficiente pentru
reconcilierea democraþiilor cu democraþia.

Dacã existã un deficit de adaptabilitate al
societãþii actuale la cerinþele saeculum-ului
(blocarea în uzul ºi în utilizarea instrumentelor
ºi a metodelor clasice), atunci reconsiderarea
specificitãþilor/emblemelor locale (model vali-



dat deja istoric) pare a fi soluþia pertinentã de a
depãºi (în cazul României) obstacolele hiper-
turbulente ale unei lumi în permanentã schim-
bare.

Contextualizând (vezi întâlnirea teoreticã
Huntington-Weber) glisarea etichetantã a spa-
þiului românesc post- integrare europeanã de la
modelul normativ legal, la cel managerial ana-
litic, concluzia primului capitol poate exprima,
în sens farazmand-ian, imperativul de a fi ur-
gentatã „o nouã capacitate administrativã“.
Aceasta ar trebui sã corecteze ºi sã compenseze
emfaza exclusivã ºi uzul culturilor ºi al tradi-
þiilor, considerate impedimente în contra-direc-
þia modernizãrii, dar ºi sã dinamizeze oportuni-
tãþile pentru câºtigarea de experienþã multi-sis-
tem ghidatã european. În ciuda mefienþelor ºi a
miºcãrilor/replicilor tectonice, certitudinea au-
torilor este aceea cã România dispune de spa-
þiul ºi de statutul legal pentru a fi decretatã par-
te fireascã, constitutivã (ca nod figural, institu-
þional) de drept a Uniunii Europene ºi a lumii
globale (p. 19).

Capitolul 2 (Geopolitics and Security by
the Black Sea: the Strategic Options of Ro-
mania and Republic of Moldova) înscrie pro-
iectul zonei extinse a Mãrii Negre în strategia
teoreticã de evidenþiere a premiselor ºi a unui
framework specific, ceea ce reprezintã o opor-
tunitate de includere a registrului operant apar-
þinând analizei geopolitice în investigaþiile care
se desfãºoarã în conformitate cu criteriile apli-
cate de securitate.

Neeludând contextul politic European, într-un
aliaj al tehnicului cu predicþia, Dan Dungaciu
indicã/sugereazã o pistã de stabilire a dis-
tincþiei de sens frontierã-graniþã, apelând,
deopotrivã, la argumentul expansiunii graniþei
euro-atlantice înspre Asia Centralã ºi la ipoteza
arealului Mãrii Negre, ca spaþiu de frontierã.
Axele geopolitice – Est-Vest/ Nord-Sud – sunt
reînvestite cu titulatura de concepte relative,
propunându-se, din perspectiva ºi în beneficiul
studiilor regionale, explicarea/ clarificarea unor
termeni ºi construcþii conceptuale cu grad ridi-
cat de aproximaþie – „high politics“ vs. „low
politics“, ameninþãri ºi vulnerabilitãþi, obiect
al securitãþii, securitate militarã, politicã, eco-
nomicã, societalã sau enviromentalã.

Dacã plasãm contextul politic actual sub
semnul euro-atlantic, ca imagine favorabilã,
dar ºi sub influenþa ºocurilor resimþite dinspre
mutaþiile europene ºi zonale (cu toate precau-
þiile asumate vizavi de exportul ºi compatibili-

tatea modelului baltic sau al similaritãþilor
morfologico-geopolitice din regiunea Mãrii
Baltice – Mãrii Mediterane – Mãrii Negre), am-
plificate de sincopele care persistã în intensi-
tãþile neuniforme ale europenizãrii, avertis-
mentul formulat de Dan Dungaciu reclamã re-
zolvarea urgentã a conflictelor îngheþate, cu
apel nemediat la strategiile complexe ale Mãrii
Negre (pp. 48-49).

Preocupaþi de interacþiunea globalului cu
localul ºi insistând pe intensificarea infrastruc-
turilor locale ºi pe reducerea decalajelor, Cã-
tãlin Postelnicu ºi Dan-Cristian Dabija (Trans-
fer and Diffusion of New Technologies within
the Supply Chain of Multinational Companies
with Operations in Romania – A Contemporary
Approach) comenteazã transferul noilor tehno-
logii ºi dotarea securitãþii ºi monitorizeazã re-
percusiunile transferului reflectate în circuitul
transfer – diseminare – absorbire, constatând
cã revoluþia tehnologicã declanºeazã ºi reali-
zeazã în ritmul propus globalizarea economicã
ºi faciliteazã delocalizarea producþiei (p. 62).

Accesul deficitar la noile tehnologii îºi jus-
tificã disfuncþionalitãþile invocând capacitatea
scãzutã de absorbþie a noilor proceduri tehnice,
lipsa consistenþei capitalului uman, ori absenþa
specializãrii ºi a finanþãrilor. În ceea ce priveºte
procesul de adâncire continuã a discrepanþelor
între/dintre þãrile sãrace ºi cele bogate, convin-
gerea autorilor prezentului capitol este aceea cã
decalajele dintre state pot fi surmontate apli-
cându-se strategia companiilor multinaþionale
care constã în utilizarea resurselor-model ºi în
garanþia unui potenþial ridicat de familiarizare
ºi de implementare a acestora.

Prin interesul particular acordat nodurilor
culturale, capitolul Growth, Security and De-
velopment in the Romanian Hospitality Industry
valorizeazã metoda experimentului, a demer-
sului investigaþional exploratoriu, a modului în
care standardizãrile devin funcþionale, a dife-
renþelor de normã culturalã ºi a interesului in-
ter-personal. Iniþiativa autorilor Joseph Takacs,
Sebastian Vaduva ºi Tiberiu Cerghit a fost de a
semnala implicarea culturii într-un proiect de
asociere, realizat între provider-ul de servicii ºi
consumatorul de bunuri, ofertând o relaþie de
redefinire a celor mai bune practici în domeniu.

Depistând sursele de potenþare a unei teme
generice – geopoliticã ºi securitate – prin valo-
rificarea semnificaþiilor particulare identificate
în spaþiul semantic tranzitoriu punctat/localizat
de la conceptul de nod la tehnica articulãrii re-
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þelelor, cele douã subcapitole menþionate anterior
atestã predispoziþia autorilor volumului pentru
o structurare reticularã a argumentelor, cu im-
pact în influenþa ºi în influenþarea contextului.

Dacã, în economia volumului, acestea pot
fi considerate elemente de mediere cu rol de
liant între cadrul general ºi perspectiva foca-
lizatã (vezi ultimele douã capitole), conþinutul
analizelor decide maniera de dispunere în flux
a studiilor finalizate, astfel cã, rezistent ºi con-
sistent ca individualitate, fiecare studiu rãs-
punde ºi corespunde problematicii a(e)nunþate
doar pus în relaþie cu celelalte.

Igor Prisac precizeazã ºi defineºte, în
Between Russia and the EU: the Sociopolitics
of the Republic of Moldova – A Transdiscipli-
nary Approach, fazele ºi problemele tranziþiei,
axându-se pe studiul (comparativ) aplicat
prioritar Republicii Moldova, dar ºi României,
Ucrainei ºi Georgiei. Abordarea transdiscipli-
narã presupune o metodã sinergicã ºi complexã,
utilizatã în conjuncþie cu teoria sistemelor, cu
metoda istorico-analiticã sau cantitativã.

De fapt, frame-ul conceptual nu permite sã
fie sustras circuitului semiotic cu care opereazã
un întreg palier focalizat pe semnele ºi semna-
lele de-totalitarizãrii ºi ale post-totalitarismului.

Din punct de vedere sinergic, evoluþia
sistemului socio-politic al Republicii Moldova,
cu referire la principiul auto-organizãrii, ar
putea fi prezentatã, cronologic, de urmãtoarele
secvenþe: faza bifurcaþionalã (1990-1994), faza

haoticã (1994-2001), etapa de cristalizare
(2001-2009) ºi consolidarea prin integrarea eu-
ropeanã (2009 – prezent) (p. 98). Dincolo de
integrarea în NATO, ca obiectiv tentant al
proceselor socio-politice ale regiunii, Uniunea
Europeanã se menþine organizaþia cu statutul de
structurã activã, capabilã de a reduce entropia
acumulatã în anii de independenþã.

Neputând eluda dimensiunea trans-siste-
micã/istoricã a confluenþelor religie-geopoli-
ticã, Aurelian Botica (Striving for Military and
Economic Security) readuce în atenþie concep-
tele de securitate militarã, economicã ºi perso-
nalã, propunând formele contrastive – polite-
ism mesopotamian – monoteism biblic, care se
implicã în recalibrarea sensului ritualic de „a fi
în control“, de „a manipula“, „proteja“ sau „ga-
ranta“ un anume status quo.

Fãrã a insista pe o eºalonare mai mult decât
tehnicã a capitolelor, certificând standardul
performant al fiecãrui studiu, volumul îºi eta-
leazã structura unitarã ºi omogenitatea tematicã
tocmai prin dozarea corectã a perspectivelor, a
dimensiunilor ºi previziunilor dedicate clarifi-
cãrii fizionomiei (distinctivitãþii) arealului
(deopotrivã, nod ºi rãscruce) din Est; în conc-
luzie, semnalãm o apariþie editorialã oportunã
pentru reevaluarea ºi revalorificarea registrului
intersectant Est-Vest, demers de compromis al
realitãþii ºi al ficþiunii, al istoriei ºi al utopiei,
un double-bind intelectualizat, cu impact în lo-
cal, dar ºi în universal.


