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„So long as there are nations and empires, each prepared callously
to exterminate its rival, all alike must be equipped for war.“

Freud, Civilization, War and Death

„War is an inherently unstable interaction of three things: intense
emotion, politics, and luck.“

James S. A. Corey, Leviathan Wakes

Abstract. In 2012, Kenneth N. Waltz has published, in Foreign Affairs
magazine, the article „Why Iran Should Get the Bomb“, claiming that
nuclear balancing would mean stability and that power begs to be balanced.
Ten years later, other proponent of offensive realism, John Mearsheimer,
claims that Russia’s invasion of Ukraine is the West’s fault. The two scholars,
with an otherwise excellent reputation and present in all university
bibliographies, were harshly criticized for their positions. The abyss between
reality and theory was invoked, allusions were made (yet unfounded and
unverifiable) to various ideological affinities and the two were said to
either invalidate their own theory – maximizing power to eliminate security
threats – or that the two they are theoretically and ideologically frozen.
This essay is looking both to prove the utility of realism and to shed some
light on the two scholars’ approaches, by explaining why they are
simultaneously wrong and right. Typically, this sort of stock-taking is an
afterthought, taken defensively or as a late inoculation against anticipated
criticism. But such an explanation is necessary both to calm blazing spirits
and to convince the audience that the theories of international relations are
not an asymptotic convergence towards the truth, but a necessary tool for
both, researchers and decisional factors.
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Greºeli ºi eºecuri în relaþiile internaþionale

Numãrul din iulie/august din 2012 al revistei Foreign Affairs era deschis de
un articol semnat de Kenneth N. Waltz, intitulat „Why Iran Should Get the Bomb
(De ce Iranul ar trebui sã obþinã arma nuclearã).“1 Waltz, fost preºedinte al
Asociaþiei Americane de ªtiinþe Politice ºi profesor atât la Universitatea din
California, Berkeley, cât ºi la Universitatea Columbia, susþinea cã lumea nu ar
trebui sã îºi facã griji chiar dacã Iranul ar dezvolta, în cele din urmã, o armã nu-
clearã, susþinându-ºi pe fond argumentul astfel: „Dacã Iranul devine nuclear,
Israelul ºi Iranul se vor descuraja reciproc, aºa cum au fãcut-o întotdeauna pu-
terile nucleare. Nu a existat niciodatã un rãzboi pe scarã largã între douã state
deþinãtoare de arme nucleare. Atunci când Iranul va depãºi pragul nuclear, se va
aplica descurajarea, chiar dacã arsenalul iranian va fi relativ mic.“2
În esenþã, Waltz ºi-a justificat abordarea în termeni istorici, însã a omis sã men-

þioneze cã de la începutul erei nucleare, în 1945, au avut loc numeroase acci-
dente, au fost calcule greºite ºi au existat ameninþãri, chiar dacã nu explicite la
acea vreme. Iar în 1962, timp de 13 zile, Statele Unite ºi fosta Uniune Sovieticã
s-au regãsit pe marginea prãpastiei rãzboiului nuclear în timpul crizei rachetelor
din Cuba. Prima ameninþare nuclearã explicitã a venit în 2022, în timpul invaziei
Federaþiei Ruse în Ucraina.
Convingerile lui Waltz privind descurajarea nuclearã reflectã o credinþã în

raþionalitate, încrederea cã toþi liderii se vor comporta raþional în orice moment,
inclusiv în condiþii de stres extrem. Acest lucru sfideazã însã înþelegerea noastrã
asupra comportamentului uman ºi a potenþialului mereu prezent al failibilitãþii
umane. 
La zece ani distanþã de controversatul eseu al lui Waltz, John J. Mearsheimer

publica, tot în Foreign Affairs, un articol intitulat „Playing With Fire in Ukraine.
The Underappreciated Risks of Catastrophic Escalation (Jocul cu focul în Ucraina.
Riscurile subapreciate ale escaladãrii catastrofale),“3 dupã ce în 2015 Mearsheimer
susþinuse un curs, în faþa studenþilor sãi de la Universitatea din Chicago, intitulat
„Why is Ukraine the West’s fault?“4 Mearsheimer afirmã cã extinderea NATO
propusã la Bucureºti în 2008, care presupunea includerea Georgiei ºi Ucrainei în
alianþã, a fost o imensã greºealã. Mai mult, profesorul american a afirmat cã rãs-
turnarea din 2014 a regimului Viktor Ianukovici s-a petrecut în urma unei revo-
luþii susþinute de Occident, iar acest fapt a antagonizat ºi mai mult Rusia. Astfel,
conform lui Mearsheimer, Occidentul ar fi trebuit sã-ºi asume responsabilitatea
pentru crearea unei situaþii periculoase prin extinderea unei alianþe antisovietice
în ceea ce a mai rãmas din sfera de influenþã a Rusiei. Iar finalul prelegerii din
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4 John J. Mearsheimer, “Why is Ukraine the West’s fault?,“ 2015. Disponibil la https://www.mearsheimer.
com/wp-content/uploads. [Accesat la 15 septembrie 2022].



2015 prevesteºte ceea ce aproape nimeni nu a anticipat: iminenþa unui rãzboi
declanºat de regimul condus de preºedintele Rusiei, Vladimir Putin.5
În 2015, poziþia lui Mearsheimer era deja controversatã. Astãzi, în lumina

încãlcãrii flagrante de cãtre preºedintele Putin a dreptului internaþional, criticile
au revenit ºi incrimineazã refuzul teoreticianului de a vedea agresiunea liderului
de la Kremlin drept altceva decât comportamentul unei mari puteri care îºi simte
ameninþatã autoritatea. Implicaþiile viziunii lui Mearsheimer asupra suveranitãþii
ucrainene sunt, fãrã îndoialã, sumbre. Profesorul american nu neagã agresiunea
rusã ºi nici nu o susþine. Pur ºi simplu o pune în termenii realismului ofensiv, o
ramurã a neorealismului care postuleazã cã „nu existã puteri status quo: toate
marile puteri sunt mereu în ofensivã, chiar dacã pot apãrea mereu obstacole care
sã le împiedice sã-ºi extindã teritoriul sau influenþa.“6
Liderii Republicii Islamice Iran nu aveau nevoie de Kenneth Waltz sã le

spunã cã dobândirea capabilitãþii nucleare nu ar fi o problemã pentru sistemul
internaþional, ei au deja planurile ºi strategiile lor. La fel cum nici Vladimir Putin
nu avea nevoie de profesori americani precum Mearsheimer sã îl convingã cã
Rusia este o mare putere. La Washington Rusia este7 consideratã o mare putere,
fie doar ºi din perspectiva realitãþii cã deþine cel mai mare arsenal nuclear din
lume. Însã cei doi oameni de ºtiinþã ºi-au atras o serie de critici, chiar oprobiul
public în cazul lui John J. Mearsheimer, deoarece societãþile nu sunt atât de ra-
þionale ºi autonome pe cât am crede cã sunt. Departe de a fi raþionali ºi autonomi,
spune Julian Baggini în Cum gândeºte lumea, „suntem intuitivi, emoþionali ºi
extrem de influenþaþi de alþii ºi de mediul nostru.“8 Asta nu înseamnã cã Waltz
ºi Mearsheimer nu au greºit în evaluãrile lor, însã reacþiile iniþiale ale publicului,
fie el expert, fie profan, au fost bazate exclusiv pe emoþie. Pânã la urmã rea-
lismul, luat în serios, presupune o provocare cognitivã ºi emoþionalã fãrã sfârºit.
Implicã o luptã continuã în procesul de înþelegere a unei lumi complexe, în per-
manentã evoluþie, o lume pe care o putem, într-o anumitã mãsurã, sã o influenþãm
ºi sã o schimbãm, dar care ne provoacã constant valorile ºi propria percepþie
asupra lumii în care vrem sã trãim. 
„Rãzboiul este o interacþiune instabilã a trei lucruri: emoþie intensã, politicã

ºi noroc,“9 scriau Daniel Abraham ºi Ty Franck, în Trezirea Leviatanului. „Norocul“
lui Waltz a fost cã el ºi-a emis teoria privind beneficiul unui Iran nuclear la adã-
postul unui proces de negocieri diplomatice dintre marile puteri ºi Iran, iar
„ghinionul“ lui Mearsheimer este cã el îºi reia teoriile emise încã de la începutul
anilor 2000 chiar în timpul invaziei Rusiei în Ucraina. Or, o astfel de teoreti-
zare, într-un asemenea moment, era încã de la început sortitã eºecului. Însã
Mearsheimer pare sã se simtã bine când înoatã împotriva valului predominant al
opiniei academice ºi publice.
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Cei doi oameni de ºtiinþã, de altfel cu o reputaþie excelentã ºi prezenþi în toate
bibliografiile universitare, au fost aspru criticaþi pentru poziþiile lor. S-a invocat
abisul dintre realitate ºi teoria relaþiilor internaþionale, s-au fãcut aluzii (încã ne-
fondate ºi neverificabile) spre diverse afinitãþi ideologice ºi s-a spus cã cei doi
fie îºi invalideazã propria teorie – maximizarea puterii în scopul eliminãrii ame-
ninþãrilor la adresa propriei securitãþi – fie cã sunt îngheþaþi într-o anumitã ideo-
logie. Acest eseu cautã sã demonstreze continua utilitate a realismului ºi sã disece
argumentat abordãrile celor doi teoreticieni. În mod obiºnuit, acest tip de bilanþ
ar trebui sã fie o gândire ulterioarã, abordatã defensiv, sau o sintezã a posteriori
a unor critici de altfel anticipate. Dar o astfel de explicaþie este necesarã atât
pentru a calma spiritele aprinse, cât ºi pentru a convinge publicul cã teoriile rela-
þiilor internaþionale nu sunt o convergenþã asimptoticã cãtre adevãr, ci un instru-
ment necesar atât pentru cercetãtori, cât ºi pentru factorii decizionali.

Kenneth N. Waltz – „mai multe poate însemna mai bine“10

Kenneth N. Waltz susþine cã „Naþiunile care au arme nucleare au stimulente
puternice sã le foloseascã în mod responsabil. Astfel, rãspândirea controlatã a
armelor nucleare este mai degrabã binevenitã decât de temut.“11 Waltz mai afirmã
cã „Dacã Iranul devine nuclear, Israelul ºi Iranul se vor descuraja reciproc, aºa
cum au fãcut-o întotdeauna puterile nucleare. Nu a existat niciodatã un rãzboi la
scarã largã între douã state armate nucleare.“12 Pe de o parte, ambele afirmaþii
par sã ignore criza rachetelor din Cuba, când douã superputeri aflate în plinã com-
petiþie de înarmare nuclearã s-au apropiat foarte mult de o confruntare nuclearã,
realitate care contrazice scenariul imaginat de Waltz. Însã, pe de altã parte, faptul
cã SUA ºi URSS au evitat, chiar ºi în ultimul moment o astfel de confruntare, se
datoreazã ºi faptului cã atât Washingtonul cât ºi Moscova au înþeles cã un rãzboi
nuclear nu înseamnã altceva decât distrugere reciprocã asiguratã (MAD – Mutual
Assured Destruction)13. Iar adevãrul este cã nici Waltz, nici nimeni altcineva, nu
poate prezice comportamentul uman în toate condiþiile.
În centrul expunerii lui Kenneth Waltz se aflã o simplã extrapolare a aplicãrii

conceptului MAD, dar combinaþia unicã de factori care au contribuit la respec-
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11 Scott D. Sagan, Kenneth N. Waltz ºi Richard K. Betts, „A nuclear Iran: Promoting Stability or courting
disaster?,“ Journal of International Affairs, vol. 60, nr. 2, 2007. Disponibil la http://www.rochelleterman.com/
ir/sites/default/files/Sagan_Nuclear_Iran.pdf. [Accesat la 7 noiembrie 2022].

12 Kenneth N. Waltz, „Why Iran Should Get the Bomb. Nuclear Balancing Would Mean Stability,“
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why-iran-should-get-bomb. [Accesat la 18 noiembrie 2022].

13 Distrugerea reciprocã asiguratã este o doctrinã a strategiei militare ºi a politicii de securitate naþionalã
care presupune cã o utilizare la scarã largã a armelor nucleare de cãtre un atacator asupra unui stat care se apãrã
cu arme nucleare, cu capacitãþi de a efectua o a doua loviturã, ar duce la anihilarea completã atât a atacatorului,
cât ºi a apãrãtorului. Vezi Edward Kaplan, To Kill Nations: American Strategy in the Air-Atomic Age and the
Rise of Mutually Assured Destruction, 2015, Ithaca, Cornell University Press, pp. 122-123.



tarea tabuului nuclear începând cu anul 1945 este complet omisã. Neutilizarea
armelor nucleare s-a bazat pe anumiþi factori geopolitici ºi tehnici: prudenþa fac-
torilor decizionali; faptul cã nici supravieþuirea naþionalã, nici integritatea terito-
rialã nu au fost în joc; ºi cã nicio putere nuclearã nu a fost vreodatã în rãzboi
direct cu cealaltã; lipsa graniþelor comune a limitat escaladarea conflictelor ca ºi
existenþa mijloacelor tehnice adecvate pentru a preveni detonarea accidentalã ºi
utilizarea neautorizatã a armelor nucleare.14 Fãrã aceste caracteristici, simpla
teamã de distrugerea reciprocã asiguratã, deºi ea însãºi destul de importantã, ar
fi putut sã nu fi fost suficientã.
Orientul Mijlociu este probabil un caz diferit, conform gândirii lui Waltz, în

principal pentru cã Israelul ºi Iranul nu sunt state învecinate din punct de vedere
geografic ºi nici nu constituie „o ameninþare existenþialã pentru cealaltã parte (deºi
mulþi israelieni ar contesta aceastã declaraþie).“15 Waltz mai susþine cã „mono-
polul nuclear regional al Israelului a alimentat multã vreme instabilitatea în
Orientul Mijlociu. Arsenalul nuclear al Israelului, nu dorinþa Iranului, este cel
care a contribuit cel mai mult la criza actualã. Puterea, la urma urmei, implorã
sã fie echilibratã. Ceea ce este surprinzãtor la cazul israelian este cã a durat atât
de mult pânã sã aparã un potenþial actor care sã echilibreze balanþa de putere.“16
El merge mai departe ºi afirmã cã Iranul are cel puþin douã motive legitime17

pentru a dezvolta un program nuclear militar. Primul este determinat de geo-
grafie: la est Republica Islamicã se învecineazã cu douã state instabile – Pakistan
ºi Afganistan – iar la vest cu Irakul, stat care sub conducerea lui Saddam Hussein
a invadat Iranul în 1980. Al doilea motiv este oferit, în viziunea lui Kenneth
Waltz, chiar de plasarea Iranului pe „axa rãului,“18 într-un discurs din 2002 al
preºedintelui american George W. Bush. Aºadar, pentru Waltz ar fi ciudat dacã
Iranul nu19 ar cãuta obþinerea armelor nucleare în aceste condiþii, situaþie care ar
veni în contradicþie cu unul dintre postulatele preferate expuse de autor în Man,
the State, and War: A Theoretical Analysis: „Pentru a pune capãt rãzboiului, îm-
bunãtãþiþi statele.“20 Concluzia teoreticã a expozeului propus de Waltz este aceea
cã într-un sistem anarhic statele tind mai degrabã sã echilibreze balanþa de putere
decât sã se alinieze, deoarece puterea celorlalþi actori – în special a marilor puteri
– reprezintã o ameninþare. 
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15 Ibidem.
16 Scott D. Sagan, Kenneth N. Waltz ºi Richard K. Betts, „A nuclear Iran: Promoting Stability or courting
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17 Ibidem.
18 George W. Bush, „Axis of Evil Speech,“ 29 ianuarie 2002. Disponibil la https://www.youtube.com/
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19 Scott D. Sagan, Kenneth N. Waltz ºi Richard K. Betts, „A nuclear Iran: Promoting Stability or courting

disaster?,“ Journal of International Affairs, vol. 60, nr. 2, 2007, p. 137. Disponibil la http://www.rochelleter
man.com/ir/sites/default/files/Sagan_Nuclear_Iran.pdf. [Accesat la 7 noiembrie 2022].

20 Kenneth N. Waltz, Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, 2018, New York, Columbia
University Press, p. 454.



Însã rãmân douã întrebãri principale care planeazã asupra scenariului propus
de Waltz: prima este aceea dacã, în anumite împrejurãri, liderii Iranului ar putea
decide sã ameninþe sau chiar sã foloseascã armele nucleare sau vor considera cã
descurajarea este suficientã pentru a asigura securitatea Republicii Islamice. Waltz
susþine cã politica iranianã nu este fãcutã de „mullahi nebuni“,21 ci de ayatollahi
raþionali, care vor sã supravieþuiascã la fel ca orice alþi lideri, iar în cazul depã-
ºirii pragului nuclear, descurajarea va funcþiona la fel cum a fãcut-o ºi pânã acum
între cele nouã state posesoare de capabilitãþi nucleare. A doua întrebare este
adresatã de Richard Haass, ºi este legatã de caracteristica identitarã a Republicii
Islamice: este Iranul o putere imperialã care doreºte sã îºi extindã influenþa în re-
giunea Orientului Mijlociu sau este un stat revoluþionar ce doreºte sã îºi exporte
ideile în întreaga lume musulmanã?22 Douã ºcoli de gândire au apãrut cu privire
la aceste întrebãri. Pe de o parte, unii analiºti sugereazã cu prudenþã cã obiecti-
vele strategice ale Iranului se limiteazã la autoapãrare ºi supravieþuirea regi-
mului. Potrivit unui raport al think tank-ului Chatham House, „Politica externã
regionalã iranianã, care este adesea descrisã a fi rãu-intenþionatã ºi destabiliza-
toare, este, de fapt, remarcabil de pragmaticã în ansamblu ºi, în general, îºi pro-
pune sã evite rãsturnãrile sau confruntãrile majore.“23 Pe de altã parte, sunt cei
din ºcoala care considerã cã Iranul este un stat inerent revoluþionar (chiar folo-
sind termenul neoconservator „revoluþionari islamofasciºti“24), iar descurajarea,
din aceastã perspectivã, este doar o iluzie.
Însã cea mai consistentã criticã vine din partea lui Scott D. Sagan care extinde

fatalismul proliferãrii nucleare ºi descurajãrii dincolo de cazul Iranului. Sagan îºi
expune critica subliniind trei aspecte principale: în primul rând el afirmã cã ne-
glijarea înarmãrii nucleare a Republicii Islamice ar diminua importanþa diplo-
maþiei nucleare, iar dacã Iranul ar obþine, în cele din urmã, armele nucleare, sub
umbrela securitãþii oferitã de acestea ar putea sã devinã mai agresiv convenþional,
considerându-se protejat de umbrela nuclearã (paradoxul stabilitate-instabilitate25);
în al doilea rând el ridicã problema furtului de cãtre o grupare teroristã a capabi-
litãþilor nucleare (paradoxul vulnerabilitate-invulnerabilitate26); ºi, în ultimul
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24 Thanos Dokos, „Why Kenneth Waltz is Both Right & Wrong About the ‘Iranian Bomb,’„ ELIAMEP
Thesis, 2012. Disponibil la https://www.files.ethz.ch/isn/153731/ELIAMEP-Thesis.pdf. [Accesat la 21 noiem-
brie 2022.

25 Paradoxul stabilitate-instabilitate este o teorie a relaþiilor internaþionale privind efectul armelor nu-
cleare ºi distrugerea asiguratã reciproc. Se precizeazã cã atunci când douã þãri au fiecare arme nucleare,
probabilitatea unui rãzboi direct între ele scade, dar probabilitatea unor conflicte minore sau indirecte între ele
creºte. Acest lucru se întâmplã deoarece actorii raþionali doresc sã evite rãzboaiele nucleare ºi, prin urmare,
nici nu declanºeazã conflicte majore ºi nici nu permit conflictelor minore sã escaladeze în conflicte majore.
Vezi Glenn H. Snyder, “The Balance of Power and the Balance of Terror,“ în Paul Seabury (Ed.), The Balance
of Power, 1965, Scranton, Chandler, pp. 185-201.

26 Paradoxul vulnerabilitate-invulnerabilitate este adesea folosit pentru a explica slãbiciunile sistemului
de protecþie a armelor nucleare din Pakistan însã Scott Sagan îl aplicã ºi în cazul Iranului. Atunci când armele 



rând, expune scenariul pierderii controlului sau vânzãrii ilegale a armelor nu-
cleare (în acest scenariu Sagan invocã activitatea nuclearã ilicitã a fizicianului A.
Q. Kahn, considerat pãrintele programului nuclear al Pakistanului, dar ºi res-
ponsabil pentru vânzarea de informaþii vitale privind tehnologia nuclearã guver-
nelor din Libia, Irak, Iran ºi Coreea de Nord).27
Deºi nuclearizarea Iranului nu ar determina o creºtere substanþialã a proba-

bilitãþii utilizãrii nucleare în regiune, o astfel de evoluþie ar avea potenþialul de a
creºte instabilitatea regionalã ºi ar putea declanºa angajamentul nuclear al altor
state din Orientul Mijlociu. 
Kenneth Waltz poate crede, de bona fide, cã spectrul MAD i-ar împiedica pe

liderii statelor nucleare sã declanºeze un conflict care ar putea însemna sfârºitul
lumii aºa cum o ºtim. Este foarte posibil ca teoria lui sã fie valabilã în majori-
tatea cazurilor, dar absolut nimeni nu poate prezice comportamentul uman în
toate condiþiile. S-ar putea sã existe unii lideri pentru care declanºarea unui
rãzboi nuclear, în anumite circumstanþe, sã fie alegerea raþionalã, oricât de para-
doxal ar suna. Cel mai la îndemânã exemplu ar fi cel al lui Vladimir Putin, liderul
celui mai nuclearizat stat din lume, care a ameninþat în mai multe rânduri atât
Ucraina cât ºi occidentul cu folosirea armei nucleare. Pentru preºedintele Putin,
ºi doar pentru el, acest gest ar fi unul raþional dacã i-ar asigura supravieþuirea.
Pe 5 aprilie 2009, într-un discurs susþinut la Praga,28 fostul preºedinte ame-

rican Barack Obama ºi-a luat angajamentul de a reduce arsenalul nuclear mon-
dial, admiþând însã cã era puþin probabil cã denuclearizarea completã s-ar fi rea-
lizat în timpul vieþii sale. O lunã mai târziu, Comitetul Nobel i-a acordat lui
Obama Premiul Nobel pentru Pace, invocând apelul sãu pentru dezarmarea nu-
clearã globalã. La mai bine de ºase decenii dupã ce umanitatea a apelat pentru
prima datã la puterea distructivã a reacþiilor nucleare, singura þarã care a folosit
vreodatã armele nucleare formula o strategie pentru a închide cutia Pandorei.
Însã viziunea lui Barack Obama a rãmas o utopie iar visul dezarmãrii nucleare
pare acum mai îndepãrtat ca niciodatã. Neutilizarea armelor nucleare din 1945
rãmâne, pânã acum, cea mai importantã realizare a erei nucleare.
Invazia Rusiei în Ucraina ºi ameninþãrile explicite cu folosirea capabilitãþilor

nucleare, modernizarea programelor nucleare ale SUA, Marii Britanii, Chinei,
activitãþile nucleare ilicite ale Iranului ºi Coreei de Nord sau perspectiva trans-
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ferului de tehnologie nuclearã americanã cãtre Australia (sub umbrela acordului
AUKUS),29 sunt premise evidente pentru accelerarea proliferãrii ºi nu pentru
ameliorarea acestui fenomen. Riscul unei lansãri accidentale sau al unor lovituri
nucleare provocate de un calcul greºit rãmâne încã ridicat iar consecinþele unui
astfel de incident ar fi catastrofale. De altfel, un numãr alarmant de incidente
evitate la limitã au avut loc de la începutul erei nucleare.30 Mai mult, noile
tehnologii cresc probabilitatea ca o loviturã convenþionalã sã provoace un atac
nuclear, fie din cauza unei percepþii greºite, fie ca urmare a unui calcul greºit.
Aºadar, responsabilitatea oamenilor de ºtiinþã ºi a factorilor decizionali este
limitarea arsenalului nuclear global ºi nu creºterea acestuia, aºa cum Kenneth
Waltz considerã cã este benefic.

John J. Mearsheimer – (dez)iluzia hegemoniei liberale

„Why is Ukraine the West’s fault? (De ce [cazul] Ucraina este vina Vestului)“31
a fost titlul provocator al unui curs susþinut de cunoscutul exponent al realis-
mului relaþiilor internaþionale, John Mearsheimer. În 2022, profesorul Universitãþii
din Chicago revine la aceeaºi teorie, iar pe fundalul crizei din Ucraina provoacã
o imensã indignare în rândul publicului, avizat sau nu. ªi astfel a apãrut inerenta
întrebare: care este realismul pe care Mearsheimer pretinde cã îl îmbrãþiºeazã?
Rãspunsul exhaustiv la aceastã întrebare vine chiar de la autor, în cea mai im-
portantã lucrare a sa: The tragedy of Great Power Politics (Tragedia politicii de
forþã. Realismul ofensiv ºi lupta pentru putere)32. Mearsheimer spune în cartea
sa, citându-l pe istoricul James Hutson, cã lumea creatã de revoluþionarii ameri-
cani este „o arenã de luptã brutalã ºi amoralã“33 ºi afirmã cã indiferent de chesti-
unile morale în discuþie, va exista mereu „o chestiune de putere care nu poate
fi exprimatã în termeni de moralitate.“34 Autorul îºi susþine aceste afirmaþii
oferind drept exemple cele douã momente din Balcani – 1995 ºi 1999 – când inter-
venþiile SUA ºi ale aliaþilor europeni au fost posibile doar pentru cã regimul sârb
era slab ºi nu avea arme nucleare, în timp ce împotriva unui regim rus care a
încãlcat în mai multe rânduri normele de drept internaþional ºi drepturile omului,
în Cecenia, Georgia ºi Ucraina, Occidentul este limitat în acþiunile sale din cauza
instinctului de supravieþuire ºi a descurajãrii nucleare. Aºadar, concluzioneazã
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Mearsheimer, statele se ocupã de drepturile omului sau de implementarea nor-
melor legale internaþionale doar dacã asta nu contravine scopurilor lor ºi nu le
ameninþã propria existenþã.
Mai mult, pentru John Mearsheimer realismul tradiþional nu este suficient. El

se autointituleazã un „realist ofensiv.“35 În vreme ce realismul lui Hans Morgenthau
are rãdãcini în natura imperfectã a omului, Mearsheimer nu este interesat prea
mult de ceea ce pot obþine individual oamenii de stat, pentru cã stadiul de anarhie
din sistemul internaþional garanteazã, pur ºi simplu, insecuritatea. Aºadar teoria
realistã a lui Mearsheimer se opune celei a lui Morgenthau pentru cã este struc-
turalã, dar ºi realismului structural promovat de Waltz, pentru cã este ofensivã.
În viziunea lui Mearsheimer realismul ofensiv ºi realismul defensiv al lui Waltz
încearcã sã elucideze aceeaºi întrebare: „Cât de multã putere îºi doresc statele?,“
însã rãspunsurile se înscriu în douã paradigme separate. Pentru realiºtii defen-
sivi, structura sistemului internaþional oferã statelor puþine stimulente pentru a
cãuta resurse suplimentare de putere, în schimb actorii sunt încurajaþi sã menþinã
echilibrul de putere existent36 (aºa îºi argumenteazã Waltz ºi dorinþa de înarmare
nuclearã a Iranului.) Pãstrarea puterii, mai degrabã decât creºterea ei, este scopul
principal al statelor în aceastã paradigmã. Realiºtii ofensivi, pe de altã parte,
considerã cã status quo-ul este rar întâlnit în politica mondialã, deoarece sistemul
internaþional creeazã ºi oferã statelor stimulente puternice de a câºtiga puterea în
detrimentul rivalilor ºi de a profita de acele oportunitãþi atunci când beneficiile
depãºesc costurile. Scopul final al unui stat, în viziunea lui Mearsheimer, este sã
devinã hegemonul în sistem.37
John Mearsheimer nu este un susþinãtor al rãzboaielor (de altfel a criticat dur

momentul Irak 2003) ºi considerã cã datoria sa de cercetãtor în domeniul rela-
þiilor internaþionale nu este aceea de a face lumea mai bunã, ci de a spune ce
crede el cã se petrece în lume. Iar convingerea lui este cã, în vreme ce statele îºi
doresc o politicã externã bazatã pe valori, anarhia din sistemul internaþional le
forþeazã sã se comporte în funcþie de interesele proprii: „Marile puteri se tem una
de alta. Se privesc una pe alta cu suspiciune ºi îºi fac griji cã rãzboiul ar putea fi
iminent. Ele [statele] anticipeazã pericolul. Existã puþin loc pentru încredere
între state. Desigur cã nivelul fricii variazã în timp ºi spaþiu, dar nu poate fi redus
la un nivel trivial. Din perspectiva oricãrei mari puteri, toate celelalte mari puteri
sunt potenþiali duºmani.“38
Abordarea lui Mearsheimer i-a permis sã înþeleagã ºi sã expunã corect câteva

momente importante: cele douã rãzboaie din Golf, ascensiunea Chinei ºi nevoia
imperativã a SUA de a se concentra asupra colosului asiatic: „În Asia de astãzi,
Statele Unite încurajeazã tacit Japonia ºi India pentru a þine China sub control,
dar în cele din urmã nu are vreo þarã cui sã paseze responsabilitatea;“39 de aceea
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el a pledat, încã de la începutul anilor 2000, pentru o abordare ºi o aplecare mai
serioasã asupra Chinei. Iar despre al doilea rãzboi din Golf a declarat a priori,
într-o petiþie semnatã de alþi treizeci ºi trei de cercetãtori americani40, cã nu este
în interesul naþional al Americii, deoarece „chiar dacã am câºtiga uºor, nu avem
o strategie de retragere plauzibilã. Irakul reprezintã o societate divizatã pe care
Statele Unite ar trebui sã o ocupe ºi s-o monitorizeze mulþi ani de acum înainte
pentru a crea un stat viabil.“41 Atunci ce anume l-a determinat pe Mearsheimer,
un teoretician foarte apreciat de altfel, sã scrie, în mijlocul unei invazii ºi a unui
tumult de emoþii, cã SUA ºi NATO sunt responsabile pentru rãzboiul din Ucraina? 
Cel mai la îndemânã rãspuns ar fi acela cã John Mearsheimer respinge aproape

instinctiv orice idee de grup, îndeosebi dacã aceasta emanã de la Washington,42
acolo unde realismul este respins vehement la nivel de retoricã, dar este pus în
practicã la fiecare oportunitate ivitã. Însã aceasta ar fi doar una dintre explicaþii.
Fondul teoriei lui Mearsheimer privind invazia Rusiei în Ucraina reflectã, de
fapt, frustrarea liberalã faþã de puterea limitatã a Occidentului de a preveni rãz-
boiul provocat de Moscova, un eveniment anticipat de teoretician încã din 2014.43
Robert Kaplan spune despre John Mearsheimer cã „nu face parte dintre cei care
se lasã impresionaþi de un stat doar pentru cã este o democraþie“44 ºi cã „nu face
judecãþi morale. Doar aratã cum interacþioneazã statele într-o lume anarhicã.“45
Astfel, am putea intui cã profesorul Universitãþii din Chicago ºi-a expus teoria
privind invazia Rusiei în Ucraina plecând de la douã premise: prima a fost o
evaluare a leadership-ului occidental, considerat de autor ca fiind unul în declin,
iar a doua premisã ia în calcul reacþia Rusiei într-o lume anarhicã, care i-a oferit
oportunitatea de a-ºi maximiza puterea. Dacã admitem cã realismul ofensiv pro-
movat de Mearsheimer ºi cele douã premise expuse trec de pragul teoretic spre
empirismul logic, putem deja extrage douã realitãþi curente: atât Mearsheimer
cât ºi Putin s-au înºelat în privinþa rãspunsului angajat de liderii occidentali, iar
preºedintele Rusiei a anticipat într-un mod complet eronat balanþa cost-beneficiu
atunci când a decis invadarea Ucrainei.
Europa a intrat în secolul XXI la apogeul influenþei sale globale ºi al dezvol-

tãrii economice iar industrializarea ºi comerþul liber au mijlocit o stare de pros-
peritate istoricã. Astfel, vestul european atinsese „marea iluzie,“46 o viziune care
la începutul secolului XX era descrisã de jurnalistul englez Norman Angell drept
o utopie. Însã „marea iluzie“47 devenise realitate iar interdependenþa economicã
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dintre marile puteri europene lãsau impresia cã eventualele acþiuni revanºarde ºi
revizioniste ale Rusiei, despre care unii istorici ºi teoreticieni, inclusiv Mearsheimer,
au avertizat, fãceau ca rãzboiul sã aibã un preþ prohibitiv. Însã Henry Kissinger
spune cã în ciuda faptului cã „liderii sunt inevitabil îngrãdiþi de constrângeri (...)
combinaþia dintre caracter ºi împrejurãri este cea care creeazã istoria.“48 Postulatul
emis de diplomatul american reflectã aproape perfect rãspunsul vestului în faþa
agresiunii Moscovei. În ciuda unor constrângeri societale, economice ºi chiar
politice, liderii marilor puteri occidentale, cãrora li s-au alãturat imediat ºi cei ai
statelor din sud-estul Europei (foste þãri-satelit ale Uniunii Sovietice), au oferit un
rãspuns prompt, solid ºi unitar, angajându-se în sprijinirea Ucrainei invadate.
Astfel, „marea deziluzie“49 anticipatã de Mearsheimer, s-a transformat într-o
nouã realitate, care se încadreazã mai degrabã în realismul tradiþional al lui Hans
Morgenthau, în care natura umanã ºi interesul naþional, definit în termeni de
putere naþionalã, joacã un rol central,50 pe de o parte, ºi liberalismul instituþional,
deoarece ajutorul oferit Ucrainei a fost decis la nivelul unor entitãþi interna-
þionale (Alianþa Nord-Atlanticã ºi Uniunea Europeanã), pe de altã parte.
Argumentele specifice ale lui Mearsheimer sunt bine-cunoscute. El susþine

cã „Statele Unite sunt în principal responsabile pentru provocarea crizei din
Ucraina,“51 cã „Putin nu este înclinat sã cucereascã ºi sã ocupe Ucraina“52 ºi cã
Occidentul „a început sã-l descrie pe Putin drept un lider periculos cu ambiþii
imperiale“53 abia dupã invazie ºi doar „pentru a se asigura cã el singur este de
vinã“54 pentru rãzboi. Teoreticianul american concluzioneazã cã Vestul nu are
motive serioase sã se teamã de Rusia ºi cã „Statele Unite nu sunt serios interesate
sã gãseascã o soluþie diplomaticã la rãzboi.“55 Însã afirmaþiile lui Mearsheimer
privind obiectivele limitate ale lui Vladimir Putin sunt la fel de greºite precum
au fost ºi cele din 2014. Blitzkrieg-ul din februarie 2022 a eºuat datoritã re-
zistenþei armatei Ucrainei, iar anexarea Peninsulei Crimeea nu a fost singura
ambiþie teritorialã a preºedintelui rus, aºa cum susþinea la vremea respectivã
Mearsheimer. 
Implicaþiile viziunii lui Mearsheimer asupra suveranitãþii ucrainene sunt, fãrã

îndoialã, sumbre. Ucraina este obligatã sã câºtige acest rãzboi pentru a ieºi defi-
nitiv din sfera de influenþã a Rusiei ºi pentru a-ºi începe parcursul occidental
dorit. Mearsheimer nu neagã agresiunea rusã, o ia pur ºi simplu ca pe un dat pro-
vocat, în viziunea sa, de UE ºi NATO, entitãþi care prin influenþa ºi extinderea
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lor au produs o anume anxietate la Moscova. Însã el omite sã menþioneze cã pros-
peritatea rusã a fost posibilã tocmai datoritã cooperãrii economice cu marile
puteri europene, iar NATO a oferit Moscovei multiple cãi de dialog ºi cooperare,
creând chiar un organism comun cu Rusia – Consiliul NATO-Rusia (NRC). Aceastã
instituþie a fost înfiinþatã la summit-ul NATO-Rusia de la Roma, pe 28 mai 2002,
înlocuind Consiliul Comun Permanent (PJC), un forum de consultare ºi coope-
rare creat prin „Actul Fondator NATO-Rusia din 1997 privind Relaþiile Reciproce,
Cooperarea ºi Securitatea.“56 NRC este un mecanism de consultare, de con-
struire a consensului, de cooperare, de decizie ºi acþiune comunã, în care statele
membre NATO individuale ºi Rusia lucreazã ca parteneri egali pe un spectru larg
de probleme de securitate de interes comun. Aºadar o entitate creatã tocmai în
scopul menþinerii echilibrului geostrategic ºi de securitate. Mai mult, forþa motrice
din spatele extinderii NATO este ignoratã în mod intenþionat de Mearsheimer:
þãrile din estul Europei ºi-au dorit sã se alãture Alianþei Nord-Atlantice, deoarece
cãutau protecþie împotriva unui inamic istoric. SUA nu au forþat niciun stat sã
formeze un pact anti-rus, dar secolele de invazii ºi influenþã malignã au insuflat
o teamã autenticã în amintirea colectivã faþã de posibile viitoare agresiuni ale
Rusiei. Acelaºi principiu se aplicã ºi deciziilor luate de Suedia ºi Finlanda la scurt
timp dupã invazia Rusiei în Ucraina. Cele douã naþiuni au abandonat deceniile
de neutralitate (chiar trei secole în cazul Suediei), evaluând cã obiectivele lui
Vladimir Putin le depãºesc cu mult pe cele descrise de Mearsheimer. În mod
similar, alte foste republici sovietice au refuzat sã se alãture Rusiei ºi sã susþinã
invazia. În ciuda legãturilor profunde cu Rusia – sau, poate, din cauza lor – teama
unor state precum Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan ºi Uzbekistan
este în creºtere. Sayasat Nurbek, un parlamentar kazah, a invocat un vechi basm
siberian pentru a explica raþionamentul Kazahstanului în aceastã speþã. Povestea
spune cã un urs ºi o veveriþã erau prieteni, iar ursul, bine dispus, ºi-a mângâiat
micuþa prietenã pe spate, dar pentru cã avea gheare a zgâriat-o. „Morala acestei
poveºti este: dacã eºti prietenul ursului – chiar dacã eºti cel mai bun prieten al
lui ºi chiar dacã el este într-o dispoziþie bunã – pãzeºte-þi întotdeauna spatele“57,
a spus Nurbek. În mod ironic pentru Mearsheimer, cel care într-o þarã care a fost
„întotdeauna ostilã semnificaþiilor realismului“58 îºi poartã eticheta de „realist ca
pe o insignã de onoare,“59 comportamentul celor douã state nordice dar ºi al
„stan-urilor“ ex-sovietice, se încadreazã tot într-o paradigmã realistã, dar într-una
contestatã de el. Realismul clasic, constructul social ºi securitizarea, bazate pe o
memorie istoricã nefavorabilã în relaþie cu Rusia, se apropie cel mai mult de
realitate în cazul extinderii NATO spre fostele state-satelit ale URSS.
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Însã dincolo de criticile, fie ele emoþional-morale, fie de ordin teoretic, aduse
lui John Mearsheimer, trebuie admis faptul cã într-un mod aproape sumbru de
lucid abordarea sa oferã ºi o perspectivã realã, chiar dacã foarte puþini admit
acest fapt. Diagnosticul lui Mearsheimer cu privire la criza din Ucraina este îm-
pãrtãºit de facto de o mare parte a politicii externe a SUA. Occidentul nu va
abandona Ucraina, dar nici nu va interveni militar. O parte din criticile care i se
aduc lui Mearsheimer sunt cauzate de frustrarea liberaliºtilor care recunosc limi-
tele reale ale angajamentului occidental împotriva Federaþiei Ruse. Iar unul,
dacã nu cel mai important motiv, este realitatea cã Moscova deþine cel mai mare
arsenal nuclear din lume. 
Însã invadarea Ucrainei a fost o eroare strategicã fãcutã de o mare putere în

declin care nu înþelege Tragedia politicii de forþã. Pe termen scurt, ucrainenii
sunt cei care plãtesc un preþ imens pentru erorile strategice ale Rusiei, dar pe
termen lung, Rusia va suporta consecinþele. Democratizarea ºi europenizarea
Ucrainei nu sunt o ameninþare la adresa Rusiei, ci la adresa regimului preºedintelui
Vladimir Putin. Dar Putin nu este statul, aºa cum ar fi spus Kenneth Waltz. 

Promisiunea eclectismului analitic

Scenariile propuse de Waltz ºi Mearsheimer sunt precum pisica lui Schrödinger:
valide ºi invalide în acelaºi timp, pânã când finalitatea evenimentelor le vor con-
firma sau infirma. Un Iran nuclear într-un Orient Mijlociu stabil ºi un eºec al
Occidentului în Ucraina i-ar face vizionari. Opusul le-ar atrage critici vehemente.
Dar a-i stigmatiza a priori înseamnã a respinge orice invitaþie la dezbatere. Ideile
celor doi reputaþi oameni de ºtiinþã i-au indignat pe moraliºti ºi i-au contrariat pe
teoreticieni. Kenneth Waltz a avut avantajul de a-ºi susþine abordarea la adãpostul
unei dezbateri gãzduitã de Universitatea Columbia, alãturi de Scott Sagan, pe
timp (aproape) de pace, într-o vreme când singurele conflicte se purtau la o dis-
tanþã suficient de sigurã de „lumea civilizatã“. Însã dacã unii cercetãtori din do-
meniul relaþiilor internaþionale „lucreazã pe capilare John [Mearsheimer] atacã
jugulara.“60 Mearsheimer nu s-a sfiit, în plinã invazie ºi în tumultul descope-
ririlor crimelor de rãzboi ale Rusiei, sã „identifice“ cauzele agresiunii Federaþiei
Ruse asupra Ucrainei. 
Mulþi observatori resping analizele realiste deoarece acestea nu au o poziþi-

onare moralã clarã asupra violenþei ºi a libertãþii individuale. Realismul, luat în
serios, presupune o provocare cognitivã ºi emoþionalã fãrã sfârºit. Implicã o
luptã atroce pentru a înþelege o lume complexã ºi în continuã evoluþie, în care
suntem cufundaþi noi înºine, o lume pe care putem, într-o anumitã mãsurã, sã o
influenþãm ºi sã o schimbãm, dar care ne provoacã constant standardele ºi defi-
niþiile propriilor noastre interese. Chiar dacã teoriile relaþiilor internaþionale nu
oferã întotdeauna rãspunsul dorit, datã fiind natura brownianã a sistemului inter-
naþional ele ne oferã o perspectivã sau mãcar un punct de plecare pentru înþele-
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gerea dinamicii mediului din jurul nostru. Iar datoria unui cercetãtor din dome-
niul ºtiinþelor sociale nu este aceea de a le spune oamenilor cã lumea este com-
plicatã. Dupã cum Samuel Huntigton îi spunea odinioarã protejatului sãu Fareed
Zakaria, „[oamenii] ºtiu deja cã este complicatã. Meseria ta e sã o distilezi, s-o
simplifici ºi sã le dai o idee despre care ar fi singura [cauzã] sau care ar fi cele
câteva cauze puternice care sã explice acel important fenomen.“61
Însã pentru a trece peste ºocul unor scenarii precum cele expuse mai sus,

uneori este nevoie de improvizaþii. Concluzia tradiþionalã poate fi înlocuitã cu o
angajare într-un proces creativ de expunere multidimensionalã; sau de rescrierea
eclecticã a aceluiaºi eveniment. Cea mai mare parte a cercetãrii ºtiinþifice din
domeniul relaþiilor internaþionale este împãrþitã ºi încorporatã în abordãri dis-
crete, pe care le numim adesea „paradigme“ sau „tradiþii de cercetare“. Un studiu
ancorat exclusiv într-o singurã paradigmã poate oferi perspective intense (precum
în cazurile Waltz ºi Mearsheimer), dar în absenþa unor eforturi complementare
care ar putea oferi alternative mai digerabile, acest tip de abordãri pot deveni un
obstacol în calea înþelegerii fenomenului în discuþie. Apologeþii unei teorii
specifice propun a priori seturi de ipoteze care nu sunt împãrtãºite de alþii ºi
stabilesc limite analitice care adesea pot dãuna atât procesului de cercetare cât ºi
rolului atribuit de Huntington unui cercetãtor. Pe baza principiilor ontologice ºi
epistemologice stabilite prin fiat62, adepþii abordãrilor unilaterale postuleazã
naraþiuni definitive dar eºueazã în a distila evenimentele pe înþelesul, ºi uneori
în accepþiunea moralã, a celor din afara mediului academic. 
Salvarea realismului, dar ºi a celorlalte teorii ale relaþiilor internaþionale,

poate veni din abordarea eclecticã a aceluiaºi eveniment. Dacã Waltz ar fi ela-
borat un scenariu în care sã îmbine realismul defensiv ºi constructul social al
realitãþii iraniene, iar Mearsheimer ar fi imaginat o îmbinare între liberalismul
instituþional ºi realismul ofensiv, poate expunerile lor nu ar fi provocat atâta
indignare. Pe de o parte pentru cã ar fi ameliorat ºocul iniþial provocat de expu-
nerea directã a cititorului în faþa unor scenarii amorale, iar pe de altã parte ar fi
generat perspective noi prin dezvãluirea unor conexiuni inedite între elementele
teoriilor relaþiilor internaþionale.
Abordãrile eclectice sunt motivate de dorinþa de a genera perspective practice

utile care, cel puþin în principiu, rãspund dezbaterilor care se extind dincolo de
mediul academic. Eclectismul analitic implicã toate teoriile existente ºi are scopul
de a aduna în mod sistematic elemente care pot face luminã asupra problemelor
din lumea realã, ale politicii ºi practicii, în special acolo unde abordarea unila-
teralã eºueazã sau nu oferã rãspunsuri complete. Abordãrile eclectice pot pro-
duce descoperiri originale care ulterior pot deveni contribuþii academice intere-
sante ºi convingãtoare în sine. Fãrã o dozã de eclectism, erudiþia bazatã pe o sin-
gurã paradigmã riscã sã confunde unii copaci cu pãdurea. Mai mult, eclectismul
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analitic oferã oportunitãþi de a îmbunãtãþi capacitatea noastrã colectivã de a co-
munica dincolo de graniþele paradigmatice ºi de a implica probleme normative
ºi politice de interes pentru un public mai larg. Acest beneficiu dialogic subli-
niazã faptul cã, departe de a fi disociat de erudiþia legatã de paradigme, eclectismul
analitic se preocupã de relevanþa practicã a elementelor teoretice extrase din
diverse paradigme.
Fãrã o dozã de eclectism, erudiþia bazatã pe o singurã paradigmã riscã sã nu

vadã copacii de pãdure. La polul pus se aflã salvarea realismului. Fie el ºi ofensiv.
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