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„Relaþiile ruso-române între anii 1917-1934 au
fost ºi sunt influenþate de chestiunea Basarabiei“ este
fraza cu care diplomatul Dan Geblescu îºi începe me-
moriul redactat în anul 1934 referitor la relaþiile din-
tre România ºi Uniunea Sovieticã. O frazã definitorie
pentru relaþiile româno-ruse în perioada interbelicã,
când statul român a încercat recunoaºterea unitãþii
naþionale realizate la finalul primului rãzboi mondial,
consacratã prin Tratatele de pace semnate, dar nere-
cunoscutã de URSS. Dincolo de toate celelalte pro-
bleme divergente dintre cele douã state (de exemplu
problema tezaurului românesc aflat pe teritoriul so-
vietic ºi nereturnat României sau reluarea relaþiilor
diplomatice), recunoaºterea reciprocã a graniþei co-
mune a fost chestiunea cea mai disputatã între cele
douã pãrþi, asupra cãreia nu s-a reuºit a se ajunge la
niciun consens.

Întregul efort diplomatic românesc derulat în acest
sens este sintetizat în lucrarea Chestiunea Basarabiei
ºi relaþiile româno-sovietice, 1917-1934, apãrutã la
Editura Machiavelli sub îngrijirea lui Stelian Neagoe,
autor al unui amplu studiu introductiv ce prefaþeazã
volumul. Lucrarea are douã mari merite: pe de-o
parte introduce în circuitul ºtiinþificMemoriul ºtiinþi-
fic, redactat de Dan Geblescu, despre relaþiile dintre
România ºi Uniunea Sovieticã între anii 1917-1934.
Pe de altã parte, volumul suplineºte lipsa de infor-
maþii despre personalitatea ºi activitatea unuia dintre
cei mai strãluciþi diplomati ai României care a func-
þionat în mai multe legaþii între cele douã rãzboaie
mondiale — Dan Geblescu.

Cartea are de altfel douã pãrþi distincte: Studiul
introductiv realizat de Stelian Neagoe ºi documentele
lãsate posteritãþii de Dan Geblescu — voluminosul
memoriu ºtiinþific referitor la relaþiile româno-sovie-
tice plus alte scrieri diplomatice ale diplomatului,
provenite din arhivele Ministerului Afacerilor Ex-
terne. Pentru a reda autenticitatea ºi atmosfera epocii,
editorul a inclus în lucrare ºi mai multe facsimile
dupã documente originale referitoare atât la viaþa per-
sonalã cât ºi la cea profesionalã a lui Dan Geblescu.

Fiul unui moºier din Craiova, Dan Geblescu,
ºcolit, dupã moda vremii la Paris, a intrat în Minis-
terul Afacerilor Strãine în anul 1924, ca ataºat de le-
gaþie. A urcat apoi toate treptele ierarhiei diplomatice
pânã la cea de consul, funcþionând în Legaþii ale Ro-
mâniei din Paris, Haga, Belgrad, Praga, Budapesta

dar ºi în Administraþia Centralã a Ministerului. S-a
bucurat de „aprecierea constantã“ (p. 14) a lui Nico-
lae Titulescu, fãcând parte din grupul „grupul diplo-
maþilor recunoscuþi ca «titulescieni»“ (p. 17), dar ca-
litãþile lui profesionale l-au dus în unele din cele mai
grele misiuni ºi dupã îndepãrtarea acestuia de la con-
ducerea Ministerului Afacerilor Externe. Dictatul de
la Viena, de pildã, l-a prins în postul de secretar de le-
gaþie la Budapesta, iar din 1943 a fost numit consul
general la Geneva, de unde nici nu va mai reveni în
þarã, alegând calea exilului. Este succinta biografie a
unui diplomat remarcabil al României care la solici-
tarea lui Victor Antonescu — înlocuitor al lui Nicolae
Titulescu la Ministerul Afacerilor Externe —, de a al-
cãtui un „documentar riguros referitor la relaþiile ro-
mâno-sovietice în perioada 1917-1937“ (p. 57), a rea-
lizat „cea mai bunã carte“ despre relaþiile româno-so-
vietice în perioada 1917-1934, detaºarea lui la Le-
gaþia României din Belgrad, în anul 1938, împiedi-
cându-l sã finalizeze documentarea riguroasã pentru
anii 1934-1937.

Memoriul realizat de Dan Geblescu dezvãluie
strategia guvernanþilor de la Bucureºti pentru recu-
noaºterea de cãtre sovietici a unirii teritoriului dintre
Prut ºi Nistru cu România. Dincolo de orientarea lor
politicã, liderii români, fie cã e vorba de Take Iones-
cu, de Ion I.C. Brãtianu sau de Nicolae Titulescu, au
urmãrit acelaºi interes naþional, negociind de la egal
la egal cu marea putere rãsãriteanã ºi neabdicând de
la obiectivul foarte clar stabilit: recunoaºterea grani-
þei comune.

Întreaga strategie gânditã de clasa politicã româ-
neascã, comprimatã remarcabil de Dan Geblescu,
pleca de la douã realitãþi istorice incontestabile: pri-
ma este revoluþia din octombrie 1917 din Rusia care
a condus la cãderea þarismului dar ºi la ruperea de cã-
tre noua putere a obligaþiilor pe care „poporul rus“,
aºa cum spune Geblescu, ºi le asumase faþã de aliaþii
lor, inclusiv faþã de România, în rãzboiul contra Pu-
terilor Centrale; iar cea de-a doua „proclamarea de
cãtre revoluþionarii roºii — indiferent de nuanþã — a
dreptului popoarelor de a dispune de ele însele“ (p. 63)
care a avut ca rezultat prãbuºirea graniþelor occi-
dentale ale fostului imperiu þarist. Cele douã principii
„care niciodatã nu au putut fi negate formal de Gu-
vernul sovietic“ (p. 64) au fost însã eludate constant
de partea sovieticã, care a mers chiar mai departe, Gu-
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vernul bolºevic neprevalându-se de drepturile isto-
rice pe care le-ar fi moºtenit de la Imperiul Þarist
asupra Basarabiei.

Dificultãþile pe care România le-a avut în nego-
cierile directe cu reprezentanþii sovietici relevã în
fapt dificultãþile unei puteri regionale, cum a fost Ro-
mânia în perioada interbelicã, în faþa unei mari puteri
care, chiar dacã a trecut printr-o schimbare de regim
dramaticã, ce a ºi izolat-o pe plan internaþional, era
conºtientã de statutul ei. Este o mentalitate a marilor
puteri care le fac sã aibã o atitudine de forþã în rela-
þiile cu statele mai mici ºi care nu se pot împãca cu
faptul cã au pierdut un teritoriu aflat la un moment
dat sub autoritatea lor. Exemplificativã în acest sens
este o frazã rostitã de Karahan, ambasador al Rusiei
Sovietice la Varºovia care, într-o convorbire cu di-
plomatul Gh. Filaliti spunea: „ªtim cã Basarabia vã

va rãmâne, pentru cã nu voim sau nu putem a v-o
relua, dar, pentru a vã recunoaºte titlul de proprietate
asupra ei, ceea ce va fi de mare importanþã mai târziu,
trebuie sã ne-o plãtiþi (s.n.).“ (p. 92). Iar pretenþiile
Rusiei au crescut progresiv, arãtând cã Rusia nu do-
rea de fapt sã recunoascã printr-un document scris
graniþa comunã. România, conºtientã de tactica ve-
cinului rãsãritean, a adoptat o modalitate inteligentã
în negocierile comune, despãrþirea chestiunii Basa-
rabiei de alte probleme pendinte, aºa cum fãcut la in-
dicaþia lui Ionel Brãtianu în cadrul negocierilor de la
Viena din anul 1924. Problema Basarabiei rãmânea
astfel un gen de „nucleu dur“ al negocierilor româno-
sovietice, asupra cãruia România a insistat cu ocazia
tuturor întâlnirilor oficiale ºi neoficiale sau în cadrul
conferinþelor internaþionale, subiect pe seama cãruia
nu a acceptat niciun fel de compromis.

La renumita editurã Cambridge Scholars Publishing
a apãrut, în anul 2014, la capãtul unui efort intelec-
tual susþinut ºi temeinic, carteaDemocracy and Security
in the 21st Century: Perspectives on a Changing World
(Democraþie ºi securitate în secolul al XIX-lea: Per-
spective asupra unei lumi în schimbare), sub coordo-
narea profesorului Valentin Naumescu ºi reunind,
într-un sumar generos ºi consistent, un numãr remar-
cabil de autori, cercetãtori ºi profesori români.

Aceastã prezenþã editorialã într-un spaþiu acade-
mic extern consacrat are cel puþin douã valenþe: pe de
o parte, este o deschidere în afarã a lumii academice
româneºti care aratã cã este pe deplin conectatã la
universul cunoaºterii dincolo de graniþele naþionale,
pe de altã parte vine cu o perspectivã „localã“ dar im-
plicatã ºi deschisã a cercetãtorilor români asupra unei
tematici importante pentru dezbaterea actualã din sfe-
ra relaþiilor internaþionale ºi nu numai.

Aºa cum reiese din prezentarea fãcutã de coordo-
nator volumului, relaþia dintre securitate— internã ºi
externã — ºi democraþie este de mare interes atât
pentru dezbaterea academicã, cât ºi pentru acþiunea
politicã, pentru care cea dintâi ar trebui sã constituie
un punct de referinþã ºi de sprijin obligatoriu.

De asemenea, amploarea tematicii directoare
face ca prezentul volum sã includã, pentru o acope-
rire cât mai completã, perspective multidisciplinare
— politicã, economicã, socialã, culturalã, cea privind
tehnologia —, precum ºi abordãri teoretice diferite
— surprinse nu numai în rivalitatea lor, cât mai ales
prin ceea ce le uneºte într-o relaþie de complementa-
ritate, ºi toate acestea operând pe toate nivelurile rea-
litãþii sociale, de la individ/cetãþean pânã la ordinea
globalã care în prezent face obiectul atâtor preocupãri.

Aceastã texturã complexã, sofisticatã, de profun-
zime a lucrãrii permite publicului cititor sã ia parte nu
la o „culegere“ de argumente academice, ci la însuºi
procesul în derulare — ºi prin urmare atât de greu de
surprins — a ceea ce profesorul Naumescu numeºte
„o lume în schimbare“.

O sumarã trecere în revistã a conþinutului cãrþii
nu poate fi decât o invitaþie cãtre lecturã, cãtre desco-
perirea contribuþiei proprii prin care prezenta carte
este mai mult decât o altã lucrare adãugatã unei bi-
bliografii uriaºe deja existente pe aceastã tematicã.

Prima din cele trei secþiuni ale cãrþii — Before
the Cold War: A Historical Perspective, Present
Connections— face un pas înapoi în timp, în perioada
precedentã Rãzboiului Rece. În articolul semnificativ
intitulat „Behind Closed Doors“: The Myth of the
Anglo-Soviet Percentages Bargain (October 1944). A
Re-Evaluation and Contemporary Meanings, semnat
de Lucian Leuºtean, acest recul este mai mult decât
refacerea acelui context istoric, deoarece autorul pu-
ne în luminã interesante conexiuni cu politica inter-
naþionalã actualã: de la configuraþia divizatã a scenei
internaþionale de dupã al doilea rãzboi mondial ºi
pânã la dispariþia blocurilor rivale ºi la „recuperarea“
în cadrul construcþiei europene a pãrþii centrale ºi de
est a Europei, relaþiile dintre marii actori ai lumii sunt
analizate din perspectiva realistã a „balanþei de putere“.

Stabilindu-se astfel conexiunea între epoca
postbelicã ºi perioada de dupã 1990, este anunþatã
trecerea înspre secþiunea urmãtoare a cãrþii — The
European Union and Beyond: Crises, Democracy,
Changing Policies —, în care chestiunea securitãþii
este analizatã cu referire la actorul internaþional care
se doreºte a fi Uniunea Europeanã.
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Contribuþiile grupate în acest capitol încearcã sã
surprindã, din mai multe unghiuri, problematica
securitãþii în ºi prin Uniunea Europeanã. Câteva între-
bãri par a constitui arhitectura capitolului: securitatea
europeanã a fãcut sau nu un pas înainte prin instru-
mentul intens dezbãtut care este Politica Externã ºi de
Securitate Comunã a Uniunii Europene/Common
Foreign and Security Policy? (Georgiana Ciceo, Sanda
Cincã); care sunt dimensiunile securitãþii altele decât
cele militare clasice?; existã o culturã europeanã a
securitãþii? (Liviu Petru Zãpârþan); cum se materiali-
zeazã politica externã a Uniunii Europene faþã de ma-
rile regiuni ale lumii? (Cristina Conþan, Cristina Ma-
ria Dogot); ce se poate spune despre acþiunea Uniunii
Europene în domeniul dezãrmãrii ºi al neproliferãrii
armelor nucleare? (Mihaela Vasiu); în ce fel se reali-
zeazã o conexiune între cetãþenii statelor membre ºi
problematica securitãþii în cadrul UE, între afacerile
interne ºi comportamentul „întregului“ numit Uniu-
nea Europeanã? (Ioana Cristina Hriþcu, Sergiu Miºcoiu;
Diana Ancheº, Adrian Gabriel Corpãdean); care este
relaþia dintre democraþie ºi spaþiul european, dintr-o
perspectivã filosoficã? (Viorella Manolache); care
sunt provocãrile ce prefigureazã viitorul Uniunii Eu-
ropene? (Cristina Vohn).

Toate aceste întrebãri se articuleazã într-un real
dialog de opinii ºi concluzii între autorii ce încearcã
sã le formuleze, prin contribuþiile lor la capitolul al
doilea al cãrþii. Reþinem interferenþele dintre diferi-

tele abordãri, ce merg de la cadre teoretice consacrate
pânã la expertize tehnice pe domenii delimitate.

Cea de-a treia secþiune a cãrþii — Global and
Regional Security Today: Actors, Shaping Forces,
Current Approaches — întregeºte tabloul printr-o
privire dincolo de cadrul Uniunii Europene, cãtre re-
giuni, organizaþii, problematici, provocãri politice,
culturale, tehnologice, prin a cãror analizã relaþia
dintre securitate ºi democraþie îºi relevã multiple ºi
interdependente faþete. Simpla trecere în revistã a te-
melor abordate în contribuþiile din aceastã parte a vo-
lumului dã seamã de nenumãratele direcþii de cerce-
tare ce se desprind din tema principalã: democraþie ºi
securitate prin NATO (Claudiu Bolcu); securitate ºi
intervenþii umanitare în Africa (Laura M. Herþa); teh-
nologie ºi viitor (Rareº Pãteanu); democraþie ºi Islam
(Ecaterina Cepoi, Marius Lazãr); Primãvara Arabã
(ªerban Cioculescu); insurgenþa urbanã (Octavian
Manea); parteneriatul România — SUA în contextul
Parteneriatului Transatlantic (Bogdan Aurescu).

Pentru a încheia aceastã invitaþie la lecturã, fa-
cem apel la Cuvântul înainte semnat de Aurel Braun,
din care citãm un scurt dar relevant paragraf privind
concepþia cãrþii: „(a) necessary organic linkage between
theory and empirical studies to produce the type of
dynamic analysis that not only provides for a deep
understanding of the subject but it is also forward
looking“ (p. IX).

Aceastã lucrare este parte a unei serii monografice
consacrate evoluþiei partidelor politice în secolul al
XX-lea în care au fost publicate în ultimii ani volu-
mele Perspective teoretice asupra partidelor mo-
derne (2010) ºi Dinamica sistemelor de partide din
Occident (2011). În peisajul editorial de profil, acest
al treilea volum al seriei se individualizeazã pregnant
atât printr-o arie tematicã puþin cercetatã în România
— sistemele de partide din spaþiul latino-american,
african ºi asiatic — cât mai ales prin criterii teoretice
ºi metodologice de analizã care se „abat“ semnifi-
cativ de la cele utilizate în investigarea sistemelor de
partide din Occident.

Autorul considerã cã procesele definitorii ale ge-
nezei ºi dinamicii „fenomenului partidist“ în „þãrile
emisferei sudice“ se impun a fi tratate în conexiune
cu cele ale evoluþiei sistemelor politice. Motivaþia
acestei opþiuni þine, pe de o parte, de faptul întemeie-
rii partidelor politice în aceste spaþii la jumãtatea se-
colului al XX-lea, concomitent cu cel al întemeierii
sistemelor politice de tip modern, dupã ce, prin do-

bândirea independenþei a peste 150 de þãri din Africa
ºi Asia, structura sistemului mondial s-a modificat
substanþial, a intrat „într-un ciclu istoric lung“ (p. 46),
iar ordinea internaþionalã a cunoscut un anumit grad
de democratizare. Pe de altã parte, motivaþia acestei
opþiuni þine de efectele experimentãrii în spaþiile la-
tino-american ºi afro-asiatic a principiilor ºi institu-
þiilor politice aplicate în Occident mai mult de douã
secole, ca ºi a principiilor economiei de piaþã, compe-
tiþiei ºi schimbului, a industrializãrii ºi a tehnolo-
gizãrii. Adaptarea ºi diversificarea structurilor ºi
principiilor occidentale în noul context internaþional
s-a soldat în „emisfera sudicã“ cu „construcþii naþio-
nale“ incomplete ºi subdezvoltare, cu eºecul funcþio-
nãrii sistemelor politice ºi degenerarea lor în autorita-
risme, dictaturi militare ºi/sau civile ºi variate prac-
tici de personalizare a puterii. Ca urmare, partidele
politice din aceste spaþii, în calitatea lor de factori ne-
cesari exercitãrii puterii ºi mobilizãrii politice a so-
cietãþii, au fost marcate de caracterul „fragil“ al siste-
melor politice.Autorul considerã cã efectele eºecurilor
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sistemelor politice s-au concretizat în activitatea re-
strânsã ºi discontinuã a partidelor politice („compo-
nente vulnerabile ale pluralismului“), frecvent ºi cu
uºurinþã scoase în afara legii, ºi în manifestarea ca
forþe politice influente („de fapt ºi nesemnificative de
drept“) sau ca „centre de decizie“ ale statului a unor
instituþii din afara sferei politic-partidice, a unor „ac-
tori“ (partide sui generis) sau organizaþii politice tra-
diþionale, prepartidice sau extrapartidice, precum bi-
sericile, îndeosebi biserica catolicã în America La-
tinã, islamul ºi organizaþiile care graviteazã în jurul
lor, desigur armata, anumite structuri militare sau re-
prezentanþi ai lor, anumite sindicate, grupãri de in-
terese ºi/sau de presiune, instituþii universitare º.a. În
consecinþã, faþã de sistemele de partide din Occident,
tratate ca „subsisteme relativ autonome ºi indispensa-
bile funcþionãrii sistemelor politice, inseparabile de
pluralism ºi de democraþie“ (p. 7), fenomenele parti-
diste dinAmerica Latinã, Africa ºi Asia sunt analizate
în relaþiile lor „inseparabile“ cu sistemele politice, cu
trãsãturile lor definitorii, ºi în relaþiile lor, „când de
solidaritate ºi de complementaritate, când de adver-
sitate ori de efectivã subordonare, cu instituþiile fun-
damentale ale statului, cu organizaþii religioase, care
îºi asumã fie funcþii de apãrare a categoriilor vulnera-
bile, fie roluri logistice ºi parapartidiste“ (p. 8).

Conceptul de partid politic cu care opereazã au-
torul pentru „emisfera sudicã“ este, în consecinþã,
acela de structurã necesarã funcþionãrii sistemelor
politice în curs de modernizare, termenii partid ºi sis-
tem de partid dobândind conþinut specific odatã ce
structura tipologicã ºi funcþiile partidelor s-au cris-
talizat într-un anumit interval de timp în cadrul sis-
temului politic, prin depãºirea stadiului de „organis-
me“ aflate la dispoziþia unor lideri sau segmente ale
clasei politice, ºi odatã ce partidele au fost „asi-
milate“ într-o anumitã mãsurã de corpul social, adicã
au fost percepute ca „interlocutori credibili“, preocu-
paþi sã promoveze interese publice legitime. Autorul
previne asupra faptului cã aceºti termeni stau totuºi,
chiar în prezent, pentru realitãþi diferite într-o anu-
mitã mãsurã faþã de cele din Occident, anume de aso-
ciaþii politice diverse, „specializate“ fie în preluarea
ºi exercitarea puterii în folosul exclusiv al grupãrilor
restrânse care le-au întemeiat ºi le conduc, fie în mo-
bilizarea politicã ºi ideologicã a forþelor „populare“
prin structuri variate similare totuºi „comitetelor de
notabili“ întemeiate de anumite partide europene în
secolul al XIX-lea, fie în „apropierea“ de un lider po-
litic prin folosirea unor „cercuri de apropiaþi“ sau a
unor fracþiuni ale armatei, fie în asocierea ºi mobi-
lizarea politicã ºi socialã prin intermediul grupãrilor
oligarhice sau „clicilor“. Autorul previne ºi asupra
slabei „asimilãri“ a partidelor ca urmare a existenþei
în spaþiile latino-american ºi afro-asiatic a unei „fa-
lii“ între personalul politic instruit ºi categoriile „de
jos“ — greu de activizat politic dar uºor de manevrat
sau manipulat —, o „falie“ „agravatã“ pe termen
scurt sau mediu de „factori insurmontabili“ precum

subdezvoltarea, diferenþele majore dintre mediul ur-
ban ºi mediul rural, analfabetismul. Slaba „conºtien-
tizare a fenomenului partidist“ în spaþiile studiate se
reflectã, dupã Constantin Nica, în constituirea parti-
delor în realitãþi insuficient implantate la fiecare ni-
vel, insuficient calificate pentru a prelua ºi menþine
puterea, insuficient de pricepute sã-ºi asigure susþi-
nerea largã a corpului social. Factorii pe care autorul
îi deceleazã în ordinea relevãrii existenþei ºi activi-
tãþii „sincopate“ a partidelor politice din „emisfera
sudicã“ sunt numeroºi ºi deosebit de complecºi: slaba
integrare a partidelor la nivel naþional, eºecul multor
strategii de creºtere economicã, existenþa diviziunilor
etnice ºi a fragmentãrii etnico-lingvistice, a miºcã-
rilor secesioniste ºi a opþiunilor regionaliste, manifes-
tarea fenomenelor tribale, „rigiditatea“ partidelor re-
ligioase islamiste, eºecul partidelor unice ºi a parti-
delor dominante de guvernãmânt, în Asia ºi Africa, ºi
a pluralismului multipartidic, în America Latinã.

Dupã o primã parte care cuprinde o sintezã valo-
roasã asupra contextului ºi „universului“ politic care
a fãcut posibil ºi a direcþionat cursul constituirii siste-
mului de partide în spaþiile studiate, lucrarea conþine
o minuþioasã ºi cuprinzãtoare analizã a proceselor de
constituire, a caracteristicilor ºi a dezvoltãrii siste-
melor politice de tip modern din America Latinã ºi a
genezei ºi evoluþiei sistemelor de partide din acest
spaþiu în conexiune cu funcþionarea sistemelor poli-
tice, sistemelor de partide din Argentina, Brazilia ºi
Mexic, ca studii de caz, fiindu-le consacrat un capitol
distinct. Partea a treia este consacratã analizei trasã-
turilor definitorii ale sistemelor politice din Africa ºi
Asia — monopartidismul ºi partidul dominant ca fe-
nomene frecvente ºi persistente, statul ca instituþie
autoritarã ºi „funcþii pozitive“, factorul religios ºi in-
fluenþa lui asupra sferei politice —, a partidelor ºi sis-
temelor de partid din Africa ºi Asia ºi a rolului lor în
modernizarea ºi funcþionarea sistemelor politice cã-
rora le aparþin, studii de caz fiind dedicate sistemelor
de partide din India ºi Guineea.

Miza explicitã a acestui demers este validarea te-
zei rolului necesar, deºi intermitent, al partidelor în
sistemele politice din þãrile Americii Latine, Africii ºi
Asiei, ºi a modalitãþilor prin care funcþiile lor
specifice, îndeosebi cea de guvernare sau de control
ºi contestare a executivului, cu limitãrile ºi contradic-
þiile inerente, sunt asumate de alte categorii de forþe
politice (p. 341).

Între meritele incontestabile ale acestei lucrãri a
profesorului ºi cercetãtorului Constantin Nica, ca ºi a
celor anterioare, se detaºeazã capacitatea de a inter-
preta nuanþat ºi detaºat cele mai sinuoase ºi dificile
parcursuri politice care ºi-au pus pecetea asupra evo-
luþei partidelor ºi sistemelor de partide, de a sintetiza
ºi aplica principiile explicative cele mai adecvate ariei
tematice studiate. ªi acest volum, ca ºi celelalte ale
seriei, se impune prin reconstruirea minuþioasã a ar-
gumentelor impuse în literatura de specialitate ºi prin
ampla disponibilitate de argumentare originalã.



Darie Cristea
Un secol de relaþii internaþionale, Bucureºti, Editura Universitãþii din Bucureºti, 2013, 206 pp.
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Sub egida Editurii Universitãþii din Bucureºti,
profesorul ºi cercetãtorul Darie Cristea propune un
volum inedit dedicat tematicii relaþiilor internaþio-
nale. Ineditul lucrãrii constã în faptul cã autorul a
ales, ca metodologie de lucru, pentru a reda parcursul
celor 100 de ani de relaþii internaþionale (1912-2012),
metoda time-line. Prin aceastã abordare, autorul sur-
prinde, cronologic, evoluþia paradigmelor din do-
meniul relaþiilor internaþionale prin lucrãri fonda-
toare ºi relevante ale autorilor clasici ºi ale celor con-
sacraþi. În plus, autorul pune accent pe modul în care
evenimentele internaþionale ºi crizele din sistemul in-
ternaþional, succedate pe parcursul unui secol, au fost
preluate ºi analizate în literatura de specialitate. O
astfel de abordare evidenþiazã ºi limitele metodo-
logice ale acestui domeniu. Lucrarea constituie atât o
cronologie, un dicþionar de paradigme, opere ºi au-
tori, cât, mai cu seamã, o bibliografie în sine, însoþitã
de comentariile uneori obiective ºi funcþionale, alteori
acide ale autorului.

Semnalând abundenþa de lucrãri specifice ariei
relaþiilor internaþionale apãrute de-a lungul timpului
ºi, totodatã, remarcând modul divers în care sunt con-
cepute unele volume, autorul explicã în introducere
scopul volumului sãu — acela de a fi „introductiv ºi
pedagogic“, realizând astfel un manual complemen-
tar, de tip time-line comentat.

În ciuda limitãrilor inerente acestui proiect cro-
nologic introductiv, Darie Cristea a încercat, pe cât
posibil, sã cuprindã acei ani, acele concepte, cãrþi ºi
personalitãþi emblematice care ºi-au pus amprenta
asupra evoluþiei relaþiilor internaþionale, furnizând
suficiente repere pentru aprofundarea unei paradigme
sau a unui autor.

În demersul sãu, autorul dovedeºte reale virtuþi
de comunicare ºi o excelentã stãpânire a proprietãþii
termenilor. Este o carte, se vede, izvorâtã din contac-
tul tânãrului profesor Darie Cristea cu studenþii. Re-
comandãm, de asemenea, alte douã cãrþi de autor care
se înscriu domeniului ºi care îmbogãþesc literatura de
specialitate din þara noastrã: Prognozã ºi prejudecatã.
Dilemele metodologice ale relaþiilor internaþionale,
Bucureºti, Editura ISPRI, 2012 ºiMetodologia studi-
ilor de securitate, Bucureºti, Editura Universitãþii din
Bucureºti, 2010.

Cu aceastã nouã carte a sa, D. Cristea aduce o
contribuþie deopotrivã ºtiinþificã ºi didacticã, un ma-
nual universitar foarte serios în care întreaga esenþã a
relaþiilor internaþionale, aspectele metodologice ºi
evoluþia concretã, ne sunt redate cu mare limpezime
ºi cu maximã concentrare de idei esenþiale.

Incursiunea în sfera relaþiilor internaþionale de-
buteazã cu începutul secolului XX, când se fac primii
paºi în configurarea sistemului internaþional atât la
nivel teoretic, cât ºi practic, având ca repere slãbirea
Imperiului Britanic ºi ascensiunea Statelor Unite, in-

fluenþa liberalismului/idealismului ca ºcoalã de gân-
dire în relaþiile internaþionale, înlocuirea sistemului
colonial cu un sistem internaþional în care statul de-
vine subiectul relaþiilor internaþionale ºi ratificarea de
cãtre Congresul SUA a corolarului Lodge la doctrina
Monroe în anul 1912. Autorul realizeazã o biblio-
grafie generoasã care include volume consacrate
(precum lucrarea „pãrintelui“ liberalismului britanic,
Norman Angell, The Great Illusion: A Study of The
Relation of Military Power to National Advantage
sau cartea „monument“ a realismului anglo-saxon,
The Twenty Years’Crisis, semnatã de Edward Hallett
Carr), dar ºi articole paradigmatice specifice perioa-
dei antebelice ºi interbelice. Urmeazã perioada rãz-
boiului rece (1945-1989), în care s-au creat o serie de
organizaþii internaþionale (precum ONU, NATO, Or-
ganizaþia Tratatului de la Varºovia) ºi s-a consacrat rea-
lismul ca ºcoalã de gândire care a dominat teoria re-
laþiilor internaþionale aproximativ 30 de ani dupã sfâr-
ºitul celui de al doilea rãzboi mondial, perioadã din
care reþinem Politics Among Nations: The Struggle
for Power and Peace a lui Hans J. Morgenthau sau
Diplomaþia lui Henry Kissinger (considerate a fi „Ve-
chiul Testament“ ºi „Noul Testament“ ale realismului
în teoria relaþiilor internaþionale). Urmãtoarea mare
perioadã este aceea cuprinsã între anii ’80 ºi ziua de
azi, când are loc schimbarea de paradigmã în relaþiile
internaþionale, ºi a presupus un efort mai mare din
partea autorului pentru a extrage acele opere ºi mo-
dele paradigmatice relevante din vasta literaturã de
specialitate. Aceastã succintã cronologie se opreºte în
anul 2012, traversând fix un secol de analizã ºi pre-
zentare a lucrãrilor pe care autorul le-a considerat ca
fiind relevante pentru cultura relaþiilor internaþionale
ºi care au contribuit la evoluþia teoriei ºi practicii re-
laþiilor internaþionale, din care partea metodologicã,
specificã mediului academic, este nelipsitã ºi omni-
prezentã în general în dezbaterea interparadigmaticã
ºi, în particular, în dezbaterea dintre pozitivism ºi
postpozitivism.

Iatã câteva dintre teoriile/paradigmele, ºcolile de
gândire, conceptele fundamentale, aspectele ºi repe-
rele istorice din domeniul relaþiilor internaþionale abor-
date de cartea lui Darie Cristea: realism, liberalism,
teorii critice ºi radicale, funcþionalism, teoria orga-
nizãrii internaþionale, sociologie politicã, economie
internaþionalã, constructivism, postmodernism, femi-
nism, politicã externã ºi diplomaþie, actorii sistemului
internaþional, balanþa de putere, dilema de securitate,
geopoliticã, fundamentele noii ordini internaþionale,
multipolarismul, bipolarismul, sistemul de securitate
colectivã, conflict ideologic etc.

Cartea oferã cititorului o bogatã colecþie de ope-
re fundamentale, fondatoare, moderne ºi postmoder-
ne, ale unor autori care au contribuit substanþial la
modul în care s-au clãdit ºi dezvoltat relaþiile internaþio-



Sanda Cincã

Cãtãlin Turliuc, Dumitru Ivãnescu (coord.)
Confluenþe identitare ºi realitãþi demografice la est de Carpaþi în secolele XIX-XX, Iaºi, Editura
Junimea, 2010, 442 pp.
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nale de la începutul sec. XX pânã la începutul sec.
XXI, precum Angell Norman, Edward Hallet Carr,
Hans Morgenthau, Kenneth Waltz, David Mitrany,
Karl W. Deutsch, Ernst Haas, Henry Kissinger, Hedley
Bull, Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Alexander
Wendt, Susan Strange, Stanley Hoffmann, J. Ann
Tickner, Immanuel Wallerstein, Johan Galtung sau
Samuel P. Huntington. Autorul face trimiteri la o se-
rie de publicaþii cu tematicã internaþionalã, acade-
mice sau purtãtoare de mizã politicã internaþionalã
(The Journal of Race Development, The Journal of
International Relations, Foreign Affairs,World Politics,
National Interest, Public Interest etc.), în care au pu-
blicat mulþi dintre autorii citaþi.

Ne-a reþinut atenþia prezenþa în paginile volumu-
lui a unei reviste de profil care a rezistat cel mai bine
în timp ºi a dominat domeniul, elitista ºi emblematica
publicaþie americanã Foreign Policy, lansatã în anul
1970 de cãtre celebrul Samuel P. Huntington împreunã
cu Warren D. Manshel. Este o revistã care a adus un
considerabil aport privind teoria, analiza ºi cunoaº-
terea scenei relaþiilor internaþionale, nelipsitã în
mediile academice, universitare ºi guvernamentale.

Unul dintre meritele autorului este acela cã a reu-
ºit sã foloseascã un limbaj academic dar în acelaºi
timp nepretenþios, care permite parcurgerea ºi înþele-
gerea textului atât de cãtre specialiºti cât ºi de publi-
cul mai puþin avizat. O lucrare care, sperãm, îºi va
atinge scopul, acela de a introduce ºi sistematiza cu-
noºtinþele primare în domeniul relaþiilor internaþio-
nale. Este cartea de la care cititorul trebuie sã plece în
aprofundarea oricãrui subiect de relaþii internaþio-
nale, pentru cã autorul îi pune la îndemânã conceptul
de încadrare, unghiul de abordare, chintesenþa su-
biectului, deci îi dã punctul de pornire.

Acest manual de tip time-line se remarcã atât
prin unicitate (fiind singurul de acest gen existent în
România), cât mai ales prin utilitate, necesar pregã-
tirii studenþilor ºi masteranzilor din specializãrile uni-
versitare (relaþii internaþionale, studii de securitate,
geopoliticã, studii europene), tinerilor cercetãtori,
acelora care ocupã funcþii publice (politicieni, diplo-
maþi, militari, funcþionari) ºi tuturor celor care au ne-
voie de o pregãtire introductivã în relaþiile internaþionale
sau vor sã-ºi clarifice unele informaþii în domeniu.

Volumul coordonat de Cãtãlin Turliuc ºi Dumitru
Ivãnescu ºi editat sub egida Institutului de Istorie „A.
D. Xenopol“al Academiei Române atrage atenþia cel
puþin prin noutatea abordãrii. Sigur, tema relaþiilor
interetnice este îndelung frecventatã de istorici, socio-
logi, politologi sau antropologi, dar în cazul de faþã
avem de-a face cu o reflectare concretã a acesteia.
Volumul propus este un volum colectiv în care autorii
studiilor adunate aici au proiecte diferite dar perfect
convergente ºi cautã sã acopere în maniera unei cer-
cetãri istorice riguroase temele altfel clasicizate (dar
de puþine ori tratate sistematic) ale relaþiilor interetnice
în regiunea Moldovei.

Autorii ne trec prin toate momentele semnifica-
tive în care modernitatea s-a întâlnit cu tema în dez-
batere ºi remarcãm atenþia cu care se cautã reconstru-
irea contextului de epocã (atât din perspectiva menta-
litãþii, cât ºi a constrângerilor pe care diferite eveni-
mente macrosociale le-au impus comportamentului ºi
relaþiilor interumane) prin raportarea permanentã la
documente sau mãrturii. De asemenea, o altã con-
stantã a volumului este tonul rezervat al articolelor,
potrivit relatãrii istorice ºi limbajului ºtiinþific în ge-
neral, fapt care dã greutate cercetãrilor prezentate de
autori, mai ales cã multe dintre titluri trimit la teme
cu potenþial polemic ºi cu tradiþie polemicã în spaþiul
cultural românesc.

Toate acestea nu înseamnã cã autorii se ascund
pur ºi simplu în spatele documentelor, evenimentelor
ºi cã ar refuza sã propunã cititorului, istoric sau nu, o
tezã. Teza este aceea cã domeniul relaþiilor interetnice,
la noi ca mai peste tot în Europa (aceasta doar pentru
a ne pãstra un referenþial comparabil), a evoluat în ci-
cluri de ideologii dominante: indiferent cum au fost
denumite la un moment sau altul, am avut succesiuni
de paradigme etnocentriste versus paradigme multi-
culturaliste, fiecare dintre acestea, aflate la un mo-
ment dat în centrul modei ºtiinþifice ºi intelectuale,
proclamând sfârºitul istoriei.

Volumul de faþã desprinde cercetarea efectivã a
temelor vizate de moda intelectualã a vremii sau de
cea a perioadei în care o temã sau alta a început sã de-
vinã temã de dezbatere publicã, dar include aceste
„mode“în analiza contextului în care evenimentele
studiate s-au petrecut, un context, cum spuneam, mi-
nuþios refãcut, prin prezentare de probe ºi cu atenþie
pentru precizarea gradului de generalitate/reprezen-
tativitate pe care documentul adus în atenþia cititoru-
lui ºi a comunitãþii ºtiinþifice pare sã îl aibã. Fapt care
întãreºte convingerea celui care se apropie de aceastã
carte cã se aflã în apropierea unui produs ºtiinþific ºi
nu a unuia ideologic, cu toatã dificultatea intrinsecã a
unora dintre subiectele abordate.



Darie Cristea

Sergiu Miºcoiu
Au pouvoir par le „peuple“. Le populisme saisi par la théorie du discours, Editura L’Harmattan,
Paris, 2012, 120 pp.
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Studiile din volum, care descriu destul de bine
tematica relaþiilor interetnice specifice modernitãþii
în regiunea Moldovei, pot fi grupate în câteva cate-
gorii, dupã subiectele tratate.

Dupã „cuvântul înainte“ care explicã selecþia dar
ºi resorturile administrative ale apariþiei volumului,
primul text este unul de analizã juridico-metodologicã
privind regimul minoritãþilor în România interbelicã,
pe fondul incompatibilitãþii de epocã dintre Socie-
tatea Naþiunilor ºi obiectivele de politicã externã ale
marilor state ale vremii. În acelaºi context interbelic,
urmeazã un studiu care clarificã legislaþia din 1924
privind cetãþenia românã, o analizã semnificativã pri-
vind modul în care s-a rezolvat complicata problemã
a cetãþeniei în România, la câþiva ani dupãMarea Unire.

Alte trei contribuþii studiazã relaþiile interetnice
în conexiune cu situaþia politicã a marilor imperii din
estul ºi nordul României la anumite momente istorice
bine delimitate: exodul temporar al românilor în Ru-
sia în perioada primului rãzboi mondial, politica de-
mograficã ºi confesionalã a Imperiului Rus în Basa-
rabia la începutul sec. al XIX-lea, o etno-demografie
politicã a Bucovinei în a doua jumãtate a sec. XIX.

Urmeazã un studiu cu valenþe metodologice, pri-
vind cãsãtoriile mixte, ºtiutã fiind relevanþa acestui

indicator în dezbaterile privind caracterul mai reuºit
sau mai puþin reuºit multicultural al societãþilor mo-
derne. Opt studii sunt dedicate temei care a intrat atât
în dezbaterea de epocã ºi, ulterior, în cea istoriogra-
ficã, sub numele de „chestiunea evreiascã“. Cele mai
multe trateazã contextul juridic al problemei în seco-
lul al XIX-lea ºi corelatele ei (acordarea cetãþeniei,
propunerile legislative ale autoritãþilor române de
atunci versus presiunile occidentale, convenþia co-
mercialã cu Austro-Ungaria, migraþia din Imperiul
Rus etc.) ºi urcã apoi spre încadrarea problemei în
câmpul tragediilor manifestate în jurul ei în secolul
XX, în perioada interbelicã ºi al doilea rãzboi mondial.

În volum avem ºi trei studii dedicate italienilor ºi
polonezilor prezenþi în Moldova la anumite momente
istorice, iar ultimul articol redã un aspect mai puþin
studiat al deportãrii romilor în Transnistria în al doi-
lea rãzboi mondial.

Per total avem un tablou complet ºi documentat
al unor relaþii complicate ºi de multe ori încãrcate is-
toric, dar, dincolo de teme ºi de concluzii, avem un
exerciþiu metodologic ºi istoriografic din ce în ce mai
rar astãzi, când istoricii de succes pun prea des poves-
tea înaintea documentelor.

Cartea Au pouvoir par le „peuple“. Le populisme
saisi par la théorie du discours (La putere prin „po-
por“. Populismul vãzut prin teoria discursului), sem-
natã de Sergiu Miºcoiu, a apãrut, în anul 2012, la Edi-
tura L`Harmattan, la capãtul unor cercetãri teoretice
ºi empirice pe care autorul le prezintã amplu în cu-
vântul de deschidere.

Aºa cum aratã autorul, explicând motivaþia ºi
etapele cercetãrilor sale pe tema populismului, scopul
cãrþii este de a analiza fenomenul populist pornind de
la o grilã pe care el însuºi o construieºte fãcând apel
la metodologia analizei discursului. Scopul mai am-
plu al cercetãrilor, explicã autorul, ar fi de a edifica o
teorie discursivã a fenomelor sociale ºi politice, ca al-
ternativã la abordãri teoretice sociologizante sau isto-
ricizante.

Fãcând referire la axele teoretice ale fenome-
nului populist, schiþate dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, autorul aratã cã, venind înspre actualitate,
acest fenomen, sub formula, adaptatã vremurilor, a
neopopulismului, „îºi croieºte drum“ în sistemele po-
litice ce se regãsesc de o parte ºi de alta a lumii, „atât
în Rusia precum ºi în Statele Unite, atât în Brazilia
cât ºi în Indonezia, atât în Franþa cât ºi în România“,

susþinut de „forme alternative de exprimare colectivã
ºi de comunicare publicã“ (p. 17).

Reconstituind originea etimologicã ºi teoreticã a
cuvântului ºi a conceptului de populism, autorul pre-
cizeazã încã de la început motivul interesului amplu
faþã de acest subiect de cercetare: „reprezentarea po-
porului a fost marcatã de teama cã relaþia directã din-
tre o persoanã ºi masele populare ar putea eºua într-o
manipulare facilã care se întoarce chiar împotriva
principiilor democraþiei reprezentative“ (p. 22).

Autorul reface parcursul termenului/cuvântului
„populism“, de la construcþia lingvisticã apãrutã în
cadrul analizei literare, la începutul secolul XX, pânã
la convertirea termenului într-un concept important
pentru ºtiinþele sociale. Caracterizat, aºa cum a arãtat
Margaret Canovan, de o „excepþionalã eterogenitate“,
acest concept are nevoie sã i se precizeze contururile
ample. Sergiu Miºcoiu trece în revistã definiþiile mul-
tiple prin care diferiþi autori au încercat sã surprindã
esenþa fenomenului. Autoarea amintitã mai sus, în
cartea Populism (apãrutã în anul 1981), aratã cã trei
sunt caracteristicile specifice oricãrei forme de popu-
lism: exaltarea poporului ºi a calitãþilor sale; recursul
la popor ca strategie dominantã a discursului politic;
antielitismul.Alte abordãri teoretice amintite de Sergiu



Ruxandra Iordache

Mihai Dinu Gheorghiu, Paul Arnault
Les sciences sociales et leurs publics. Engagements et distanciations, Iaºi, Editura Universitãþii Alexandru Ioan
Cuza, 2013, 476 pp.
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Miºcoiu, mai mult sau mai puþin restrictive sau siste-
matice, sunt cele ale lui D. Albertazzi ºi Duncan
O’Donnel, Peter Wiles, Paul Taggart, Pierre-André
Taguieff.

O altã direcþie teoreticã la care autorul face refe-
rire se construieºte pe încercarea de a stabili dacã
populismul poate fi identificat/plasat în interiorul re-
gimurilor totalitare sau doar în sistemele democratice
ºi pluraliste. Aceastã dezbatere, cu puternice conexiu-
ni ºi ramificaþii sociologice ºi culturale, este prezen-
tatã de autor din prisma unor teoreticieni precum Pa-
olo Pombeni, Chantal Delsol, cu aprofundãri ºi în
abordãrile teoretice referitoare la caracteristicile ma-
selor (Gabriel Tard, Joseph de Maistre, Gustave Le
Bon). La capãtul acestui parcurs, autorul pune accent
pe înþelegerea populismului din perspectiva abordãrii
lui J. Rancière, fondatã pe distincþia dintre police ºi
politique (pp. 38-39), oferind o definiþie a populismu-
lui ca ansamblu de revendicãri politice ale „celor care
sunt consideraþi în mod firesc ca fiind în afara siste-
mului decizional“.

Partea teoreticã a cãrþii se încheie cu o prezentare
a contribuþiei tradiþiei latino-americane la dezvol-
tarea ºi înþelegerea conceptului, explicând motivele
pentru care studiul populismului a cunoscut, în aceas-
tã parte a lumii, o dezvoltare deosebitã: emergenþa
polarizãrilor sociale bazate pe excluderea totalã,
inexistente în Europa sau America de Nord, ºi expli-
cabile prin modernizarea tardivã a structurilor sociale
urmatã de industrializare ºi urbanizarea acceleratã;
preocuparea cercetãtorilor din aceastã regiune de a
identifica un fenomen specific pentru a-l dezvolta în
teorii substanþiale de amploarea cercetãrilor din zo-
nele academice de referinþã pentru ei, America de
Nord ºi Europa; influenþa fundamentului teoretic ºi
ideologic marxist asupra criticilor radicale dezvoltate

de cercetãtorii din regiune, „inteligibile... pentru con-
fraþii din alte spaþii“ (p. 42). Fãrã a intra în miezul a-
cestei prezentãri, ne limitãm la a aminti concluzia au-
torului pe marginea contribuþiei cercetãrilor din sfera
Americii Latine: identificarea trãsãturilor esenþiale
ale acestui fenomen, delimitarea câmpului de analizã,
într-un context geopolitic ºi cultural anume, ºi anco-
rarea majoritãþii abordãrilor în structuralismul marxist.

De asemenea, autorul face trimitere ºi la diferitele
abordãri teoretice interesate de noul val de populism
în þãrile din Europa Centralã ºi de Est, care au experi-
mentat, dupã 1989, trecerea de la comunism cãtre de-
mocraþie, trecând printr-o lungã ºi complicatã tran-
ziþie, ce le-a fãcut, aºa cum au pus în luminã Joseph
Kruliæ sau Vladimir Tismãneanu, vulnerabile în faþa
populismului.

A doua parte a cãrþii valorizeazã aceste contri-
buþii teoretice prin folosirea instrumentului metodo-
logic care este analiza discursului. Prezentarea teoriei
discursului ºi argumentarea alegerii acesteia pentru a
explica realitãþile ºi evoluþiile unui fenomen precum
populismul, exemplificarea ºi explicitarea discursivã
a populismului (pornind de la teoria discursului la
Jacob Törfing), transformarea populismului clasic în
neopopulism sunt paºii urmaþi de autor în acest de-
mers menit sã facã conexiunea dintre o temã de cer-
cetare amplu teoretizatã ºi o metodã de analizã ce îºi
dovedeºte atuurile în a o descifra din perspectiva evo-
luþiilor sale recente.

Definiþia cu care autorul încheie cartea ni se pare
semnificativã din punct de vedere al concluziilor ºi al
reflecþiilor cãrora le deschide calea: „Populismul se
prezintã din ce în ce mai mult nu ca o speranþã sau o
alternativã, ci ca un mod abrupt ºi stângaci de a reme-
dia disfuncþiile din democraþiile noastre.“ (p. 119).

Este vorba despre lucrãrile unui colocviu orga-
nizat de Universitatea Al. I. Cuza, le Réseau interna-
tional Acteurs Emergeants, le Comité de Recherche
„Petites sociétés et construction du savoir“ în anul
2011. Este un volum de studii (de sociologie, antro-
pologie, economie, psihologie) grupate astfel: ªtiin-
þele sociale în faþa reformelor instituþionale ºi a unor
noi publicuri, Învãþãmânt de ºtiinþe sociale ºi forme
de dominaþie, Terenuri de cercetare: parteneri ºi pu-
blicuri ale ºtiinþelor sociale, Politici de angajament în
ºtiinþele sociale, Publicuri cultivate ºi elite intelectuale.

Ca orice carte bunã (sau ca orice întâlnire tema-
ticã fructuoasã a cercetãtorilor), unghiurile particu-
lare evidenþiate provoacã nu numai reflecþii, legãturi,

ci ºi dorinþa de a continua cercetarea la un nivel mai
înalt, tocmai deoarece beneficiazã deja de baza ofe-
ritã aici.

Un mesaj important al volumului — de fapt, este
ideea subtext — este acela al specialiºtilor din ºtiin-
þele sociale ca experþi pentru practica socialã (vezi
Mileva Gjurovska, „Expertiza ºi expertul: sociologia
ºi sfidãrile sale contemporane“): gata sã explice ºi sã
dea reþete decidenþilor politici. Dar cel puþin trei con-
cluzii se degajã din acest punct de vedere care organi-
zeazã cartea: una este cã specialiºtii în ºtiinþe sociale
apar o datã mai mult ca birocraþi dependenþi de puteri
ºi, în acest sens, ca proletari privilegiaþi — deci ºi ca
persoane nevoite sã îºi vândã competenþele ca orice



vânzare a forþei de muncã, ºi ca deþinãtori de privi-
legii în urma rãspunsurilor lor la solicitãrile formale
ºi informale ale puterilor. Alta este cã, desigur, deci-
denþii nu se bazeazã decât selectiv pe rezultatele cer-
cetãrilor. Alta este cã puterile cautã nu doar cunoº-
tinþe/informaþii, ci mai ales legitimãri, ceea ce duce la
„adecvarea“ cercetãrilor la „piaþa“/cererea de cerce-
tare; dupã cum se ºtie, inclusiv instituþiile ºi institu-
þionalizarea cercetãrii în ºtiinþe sociale sunt subor-
donate acestei logici.

Ca urmare, lucrarea evidenþiazã nu doar publi-
curi interesate de cunoºtinþele emise de cercetãrile de
ºtiinþe sociale, ci ºi „parteneri“ ab initio interesaþi de
orientarea cercetãrilor: ex. „cercetarea în parteneriat“
(vezi Jacques L. Boucher, „Cercetare în parteneriat ºi
democratizarea cunoaºterii“).

Dar ce este publicul? El este, pe de o parte, re-
ceptorul ideal al cercetãtorilor din punctul de vedere
al dorinþei de cunoaºtere. În acest sens, publicul este
un grup de beneficiari þintã, sau, altfel spus, un spaþiu
de discuþii absolut necesar cercetãtorilor. Dacã ne ui-
tãm în istorie, cercetãtorii au fost interesaþi nu doar sã
cunoascã, ci ºi sã împãrtãºeascã rezultatele cunoaº-
terii; dar nu unui receptor pasiv, ci unuia activ —
înainte de toate, doritor sã cunoascã, deci reprezen-
tând „cererea“ gratuitã ºi „idealã“ care forþeazã oferta
de cercetare; iar aceastã poziþie înseamnã dialog —
criticã, inovaþie a receptorilor prin locul lor proaspãt
în câmpul cunoaºterii ºi deja beneficiar de cunoºtinþe
care nu au fost create de ei, deci ei nu au nicio frânã
psihologicã ºi logicã împotriva criticii, tendinþa de a
se situa pe acelaºi plan cu cercetãtorul ofertant. A-
cest public construit în jurul cunoºtinþelor este ºi el
diferit: întâi, unul profesional — comunitatea ºtiin-
þificã din domeniu — iar apoi, publicul profan doritor
de cunoaºtere. Dialogul înseamnã neapãrat poziþii
egale, deci posibilitatea de a „prelua iniþiativa“ ºi la
nivelul publicului profesional ºi la acela al publicului
profan (ca informatorul antropologului, Patrice
Yengo, „Altul antropologului: informatorul în calitate
de co-autor ºi prim public“). Este vorba, deci de co-
municare profesionalã: situare pe nivelul „învãþãtor-
elev“ sau al colegilor din comunitatea ºtiinþificã, dar
ºi dincolo de acest nivel

Pe de altã parte, publicul este un grup mobilizat
pentru realizarea unor obiective practice (sociale, po-
litice, artistice). Interesul publicurilor faþã de cerce-
tãrile de ºtiinþe sociale nu este, deci, numai gratuit: în
realitate, nu ne aflãm în spaþiul ideal al selecþiei cu-
noºtinþelor exclusiv din motive epistemologice, ci în
cel contradictoriu al raporturilor de putere între cu-
noaºtere ºi control social.

Potrivit lui Mihai Dinu Gheorghiu si PaulArnault
(„Introduction“, p. 9), publicurile sunt o interfaþã în-
tre cunoºtinþe ºi puteri, adicã între cercetare ºi, pe de
altã parte, operaþia de legitimare a unor practici sociale.

Contextul istoric avut în vedere este nu doar cel
modern — constituit, în fapt, în secolul al XIX-lea —
ci, mai precis, cel de la sfârºitul secolului al XX-lea
ºi începutul secolului nostru. Deoarece tocmai în

aceastã perioadã au avut ºi au loc schimbãri profunde
ce direcþioneazã raporturile dintre cunoaºterea socia-
lã, publicuri ºi puteri: politice — declinul statelor-na-
þiune ºi universalizarea modelului de democraþie oc-
cidentalã; economice — transnaþionalizarea capita-
lului ºi universalizarea mãrfii; intelectuale — interna-
þionalizarea cunoºtinþelor.

Editorii au intenþionat sã promoveze dezbaterile
lucrãrilor potrivit a trei axe ce decurg tocmai din a-
ceste schimbãri: „publicul câmpului ºtiinþific interna-
þional, raporturile dintre publicurile profesionale ºi
publicurile profane, angajamentele ºi distanþãrile cer-
cetãtorilor în faþa transformãrilor publicului lor“
(ibid., p. 10). În acest sens, Introducerea discutã ca-
drele acestor axe (Existã public internaþional? Efec-
tele contradictorii ale internaþionalizãrii schimburilor
ºtiinþifice, Publicuri profesionale ºi publicuri pro-
fane, Angajamente ºi distanþãri).

Volumul este extrem de interesant deoarece oferã
analize concrete asupra multor aspecte, din arii geo-
grafice diferite, ale relaþiilor cercetare socialã — pu-
blicuri: de la contradicþiile din cadrul cercetãrii insti-
tuþionalizate (vezi doar Thomas Alam, Marion
Gurruchaga, Julien O’Miel, „Cortina ruptã: euristica
angajamentului sociologic“) la educarea/pregãtirea
cercetãtorilor potrivit exigenþei politice încadrate de
intervenþie socialã (vezi doar Jean-François Gaspar,
„Cunoºtinþele în inginerie ºi acþiune socialã: formãri
ºi deturnãri lingvistice“) ºi la determinarea direcþiei
de gândire a specialiºtilor din ONG-uri (Boubacar
Niane, „Cadre din ONG-uri: un anticonformism înca-
drat“). În procesul practic, are loc chiar o re-compo-
ziþie a ierarhiei cunoºtinþelor ºi dominanþa unor noi
cuvinte („scheme directoare“, „pilotaj strategic“,
„sisteme informatizate de ajutor pentru decizie“, „bi-
lanþuri de performanþã“, „raþionalizarea cheltuie-
lilor“, „portofoliu“, „acompaniator“, cultura comunã
a „cadrajului“, „adresajului“ ºi a „obiectivãrii“) ºi
apariþia a noi sensuri ale cuvintelor („autonomie“)
(Gaspar, ibid.). Dar aceste ilustrãri sunt nedrepte, de-
oarece toate studiile meritã sã fie menþionate prin
oglinda nouã pe care o îndreaptã asupra problemelor.

În ceea ce priveºte prezenþele româneºti din vo-
lum, ele acoperã reprezentãri teoretice de ultimã orã
(Corina Iosif, „Studiile de folclor la testul pieþei de
cercetare: cazul român“), sinteze asupra variatelor
atitudini sociale faþã de cercetãrile de teren (Adrian
Netedu, „Cercetãtori de teren: publicurile lor, limitele
ºi riscurile specifice ale acþiunii lor“) sau probleme
de receptare apãrute în radiografierea consumului
cultural (Dan Lungu, „Amãsura consumul cultural în
România postcomunistã“).

Ultimul capitol al cãrþii, Publicuri cultivate ºi eli-
te intelectuale, grupeazã trei cercetãri despre orizon-
turile ºi comportamentele elitelor intelectuale în acti-
vitãþi ºtiinþifice, de specialitate — dar, desigur, legate
de studiul societãþii. Subtextul este acela al compara-
þiei dintre aceste comportamente — marcate decisiv
de rigoare raþionalistã — ºi, pe de altã parte, cele des-
fãºurate în spaþiul public. (Pentru acestea din urmã
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vezi de exemplu, Ana Bazac, „Ce fel de intelectuali
publici? ‘Alternativele’ ‘elitei’“, Egophobia, nr. 28,
18 septembrie 2010, http://egophobia.ro/revista/?p=
5413). Cel mai reprezentativ este studiul lui Jean-
François Laniel („Societãþi mici, elite intelectuale ºi
‘tradiþia vie’. Contribuþii la o sociologie a societãþilor
mici“), care ne aratã modul în care intelectualii ca-
nadieni din Québec au configurat teza continuitãþii
culturale în discontinuitatea modernã ºi în edificarea
naþionalã. (Termenul de „societate micã“ înseamnã
state sau naþiuni perisabile/ce pot fi puse sub semnul
întrebãrii (pp.425-426). Celelalte douã studii (Dan
Lungu, op. cit., ºi Alexander Ekelund, „Feminismul
francez ca atu simbolic. Perspective asupra câmpului
criticii literare în Suedia (1980-2005)“) evidenþiazã

influenþa culturii mondiale asupra abordãrilor feno-
menelor naþionale ºi valenþele acestei influenþe.

Relevanþa politicã a cãrþii este indiscutabilã: de-
oarece publicurile sunt vectori ai diferitelor valori,
deoarece publicurile, instituþionalizate sau nu, se con-
stituie ca actori în cadrul relaþiilor sociale, deci au un
rol semnificativ în raporturile de putere. Focalizarea
asupra publicurilor îmbogãþeºte cunoaºterea nu doar
a raporturilor sociale, ci ºi a fenomenului de cercetare
ºtiinþificã. Perspectiva sociologicã nu poate decât sã
lãrgeascã imaginea epistemologicã încercatã ºi ea în
ultimul timp (Isabelle Peschard, “Participation of the
Public in Science: Towards a New Kind of Scientific
Practice“, Human Affairs, Special Issue ‘Action and
Practice Theory’, edited by Theodore R. Schatzski,
vol. 17, no. 2, Dec. 2007, pp. 138-153).


