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EDITORIAL

SECURITATE, INFORMAȚIE,
COGNIȚIE
Gheorghe VĂDUVA1
Abstract

EDITORIAL

Societatea omenească se deplasează deja foarte rapid
spre o eră nouă – cel puțin după datele cunoscute până acum – a
existenței și funcționării sale: era cognitivă. Cogniția, în sensul
de facultate a cunoașterii, de modalitate în care și prin care se
realizează cunoașterea, dar și de efect al acestui proces, devine
esențială în configurarea și reconfigurarea acestui nou modus
vivendi al societății omenești. Esențială a fost mereu, pentru
că, fără cunoaștere, omul nu este decât un biet animal care nici
măcar patru labe nu mai are. Esența umană a fost dintotdeauna
cunoașterea. Acum însă această esență tinde să se contopească,
să se identifice cu însuși fenomenul care o generează și o susține.
Cu alte cuvinte, omul a devenit conștient de fenomenul deplasării
masive, al migrării masive spre cognitiv și încearcă să se adapteze
la această nouă reaccentuare a propriei sale condiții.
Cuvinte-cheie: informație, cunoaștere, cogniție, epistemă,
securitate, securitate informațională, securitate cognitivă
Sécurité, information, cognition
Résumé
La société humaine avance déjà très rapidement vers une
nouvelle ère – le moins après les donnes connues jusqu’à ce moment
– de son existence et de sa fonctionnement : l’ère cognitive. La
cognition, dans le sens de faculté de la connaissance, de modalité
ou et par laquelle on réalise la connaissance, mais aussi d’effet
de ce processus, devienne essentielle dans la configuration et
reconfiguration de ce modus vivendi de la société humaine. Elle a

Cercetător științific gr. I la Institutul de Studii de Securitate al Universității Creștine „Dimitrie
Cantemir”, vaduvageorge@yahoo.fr
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été essentielle depuis toujours, parce que, sans cognition, l’homme n’est qu’un
pauvre animal qu’il n’a plus ni quatre pattes au moins. L’essence humaine
a été depuis toujours la connaissance. Mais maintenant cette essence tende
fusionner et s’identifier avec le phénomène qui le génère et le soutiens aussi.
Autrement dit, l’homme a devenu conscient de phénomène du mouvement
massif, de la migration massive vers cognitif et essaye de s’adapter à cette
nouvelle ré-accentuation de sa propre condition.
Mots-clefs : information, connaissance, cognition, épistème, sécurité, sécurité
informationnelle, sécurité cognitive
Introducere

Î

n legătură cu această deplasare semnificativă a întregii activități umane spre
cognitiv, se pun cel puțin câteva întrebări esențiale: De ce ar avea loc o
astfel de deplasare? Oare nu tot așa a fost și până acum? Care ar putea fi efectul
acestei revărsări în sistem deltă, acestei expansiuni intempestive și omniprezente
spre cognitiv? Este omul conștient de acest proces? Filozofia și fizionomia acestei
deplasări depind de el, de omul individual, sau reprezintă o caracteristică a ontologiei
ființei umane, a gnoseologiei și logicii unei astfel de societăți a oamenilor? Omul
vine din ignoranță către cunoaștere sau doar traversează spații între diferite niveluri
cognitive succesive?
La nivelul simțului comun și chiar la cel al cunoașterii științifice, răspunsurile
aproape că se subînțeleg. Dar conținutul lor și, mai ales, suporturile care le generează
și le întrețin sunt deosebit de complexe. Ele țin de uriașa și complicata evoluție a
gândirii filosofice de-a lungul mileniilor, dar și de progresele uimitoare ale științelor
și, în general, ale științei. Toate cele trei concepte de care ne ocupăm aici – securitate,
informație, cogniție – au evoluții spectaculoase, dar nu izolat și triumfal, ci întrun război dramatic cu opusele lor – insecuritate, non-informație, ignoranță – sau
cu derivatele lor pervertite în arme la fel de teribile precum sunt cele din care
provin și care por fi identificate (evident, tot prin cunoaștere) în concepte, precum:
desecurizare, adică vulnerabilizare; dezinformare, falsă-cogniție, cu tot arsenalul
care rezultă de aici.
Este greu de afirmat, aici și acum (așa cum a fost, dealtfel, mereu), dacă omul
este o ființă conflictuală care provine dintr-un nucleu dihotomic de tipul eu-noneu sau
dacă presiunea și determinarea socială generează, ca peste tot, atracția și respingerea,
unitatea și integralitatea, fisiunea și fuziunea, după modelul atomic al lumii. La
actualul nivel al cunoștințelor de fizică, chimie, matematică, informatică, bilogie,
bionică etc., răspunsul pare foarte simplu: omul nu este altceva decât este natura
din care provine. Natura sa socială nu-l îndepărtează de natura-mamă, chiar dacă,
prin comportamentul său față de natura care, probabil, l-a creat, pare, mai degrabă,
10
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un copil din flori sau un extraterestru care încă nu s-a adaptat pe deplin la condițiile
geofizice și geoclimatice ale planetei Pământ. El, omul, nu poate trăi strict în mediul
natural, ci are nevoie de corecții ale acestuia, de scuturi sau de suporturi care să-i
permită rezistența la presiunile și chiar la atacurile lui.
Tema este veche de când lumea și, pe măsură ce aflăm tot mai multe despre ce
poate sau nu poate să facă omul cu mijloacele pe care el însuși le-a creat, reușim să
descoperim că asemenea lucruri au mai fost cândva, probabil, cu mult timp înaintea
civilizației noastre. Cel puțin, așa presupunem. Sau așa rezultă dintr-un raționament
inductiv clasic.
Așa a fost mereu și, probabil, așa va fi mereu. Omul face ceea ce știe, ceea
ce a învățat și caută să afle cât mai multe, să învețe, să se perfecționeze, să afle,
să cunoască, să știe. și, evident, să creeze. Cunoașterea nu va fi niciodată finită,
adică încheiată, chiar dacă ea constă din unități și identități care se asimilează și se
integrează în cunoștințele deja existente. Totul, dar absolut totul, inclusiv patrimoniul,
este dinamic. Nimic nu este imuabil. Totul devine. Patrimoniul cognitiv de azi este
de mii de ori mai amplu decât cel din epoca primitivă. Chiar dacă o mare parte din
bibliotecile lumii – inclusiv vestita bibliotecă de la Alexandria – au fost distruse,
cărțile din lume sunt în continuă expansiune. Va veni, probabil, o vreme când ele vor
umple semnificativ atât spațiul fizic, cât și pe cel virtual.
Secretul omenirii: cunoașterea cunoașterii ei
Începuturile gândirii filosofice, îndeosebi în Grecia antică (școlile presocratice:
ionică, pitagoreică, eleată, atomistă și sofistă), dar și cele ale școlilor filosofice din
China, din India, din Mesopotamia etc., se centrează pe cunoașterea și înțelegerea
rolului elementelor primordiale – apa, aerul, focul și pământul – în generarea tuturor
lucrurilor, inclusiv a cunoașterii lor. Thales din Milet, principalul reprezentant al Școlii
ionice, cu aproape șase secole înainte de Hristos, susținea că toate lucrurile provin
din apă, zeița Thetis având grijă ca apa și umiditatea să întrețină viața. Anaximandru
și Diogene credeau că principiul lucrurilor este nedeterminantul, adică infinitul.
Mai târziu, ei au identificat acest nedeterminant, acest infinit, ca fiind aerul. Aceste
prime explicații ale naturii, ale determinărilor și interdeterminărilor nu și-au pierdut
niciodată valabilitatea. Cele patru elemente sunt și astăzi în centrul lumii, chiar dacă
nivelul cunoașterii și al explicării interdependențelor și intercondiționărilor este cu
totul altul decât cel din antichitate.
Socrate (469-399) mută efortul cunoașterii, al cercetării, din spațiul fizic (din
ce elemente este lumea făcută), în cel uman, din spațiul exterior în cel interior, de
la Cosmos la Om. Maxima lui Socrate era: „Cunoaște-te pe tine însuți!”, celebra
maximă de pe frontispiciul de la Delphi.2 Se ridică împotriva sofiștilor, care socoteau
că totul este relativ, apărând, cu toată forța, valoarea absolută a adevărului. Cunoștința
2

N. Bagdasar, Virgil Bogdan, C. Narly, Antologie filosofică. Filosofi străini, Casa Școalelor, 1943, p. 16
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adevărată, cea care sesizează esența lucrurilor, este, consideră Socrate, bunul cel mai
de preț.3 Ajungem la această cunoaștere, după Socrate, determinând noțiunea lor,
a lucrurilor. La noțiune se ajunge de la particular la general. Este vorba de metoda
inductivă în cunoaștere. Astfel, Socrate devine un precursor timpuriu al lui Francis
Bacon.
Platon continuă opera maestrului său, o scrie (Socrate nu a lăsat nimic scris; el
era un cercetător, un iscoditor, un întrebător genial dar destul de incomod).
Aristotel șlefuiește concluziile înaintașilor săi, înțelege cunoașterea ca proces,
ca modalitate de crearea a noțiunilor și raționamentelor și de integrare a lor în
categorii. Opera sa Organon este un strălucit tratat de logică, valabil și azi, așa cum
a fost el scris atunci.
Toate epocile istorice – inclusiv Evul Mediu – sunt preocupate de problema
cunoașterii. Descartes, în epoca modernă, se ocupă de problema deducției, iar
lucrarea sa Reguli asupra intelectului este una dintre cele mai strălucite metodologii
ale procesului cunoașterii. El este un continuator al deductiviștilor care l-au precedat,
dar și un creator de metodă. După Platon, ele este al doilea marea filosof care
realizează o lucrare de amploare privind cunoașterea cunoașterii.
Strălucirea acestui domeniu o dă însă Immanuel Kant în celebra sa lucrare
Critica rațiunii pure.
În fond, el, omul, știe din toate timpurile că este o ființă cognitivă, că esența
lui este cogniția, dar lucrul acesta nu l-a preocupat în mod explicit, l-a luat ca pe un
dat. Sau lăsat pur și simplu, așa cum fac adesea oamenii, pe seama lui Dumnezeu,
a savanților, nu și-a chinuit mintea cu mecanismele cunoașterii, cu cunoașterea
cunoașterii; avea alte lucruri mult mai presante de făcut, cum ar fi câștigarea
prin trudă a traiului zilnic. Desigur, și câștigarea traiului zilnic cerea, cere și va
cere mereu muncă, iar munca omului nu este doar un efort fizic continuu, ci și o
temeinică cunoaștere a unei meserii, deci învățare, antrenare, experiență, capacitate
intelectuală, cunoștințe, patrimoniu profesional, cultură a meseriei etc. etc. Chiar și
războinicul antic avea nevoie nu doar de forță fizică, ci și de inteligență, de iscusință,
de deprinderi formate și consolidate prin antrenament îndelungat, de cunoaștere
și exersare a procedeelor de atac și de apărare, de știința acțiunii în cadrul unor
formațiuni de luptă, de capacitate de cooperare etc. Pentru că, oricât de puternic și
de viteaz ai fi, de unul singur, nu poți nici învinge și nici supraviețui în război. Și
nu numai în război. Evident, și leul – leul-leu, adică acela din junglă, nu leul-lei,
cel și cei din jungla noastră financiară – are nevoie nu doar de instinct, ci și de un
minim de cunoștințe, de un temeinic antrenament și de o anumită tactică pentru a-și
prinde prada. Altfel, moare de foame. S-ar putea să nu fie, totuși, mare deosebire
între falnicul leu și prăpăditul de omuleț, dar cogniția, cultura și infrastructura fac și
diferența și sapă falia… Omul este Cunoaștere, omul este Cuvânt, omul este Gând,
omul este Creație.
3
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Spunem toate acestea, întrucât cunoașterea nu este o caracteristică nouă
a omului și societății omenești, nu este o găselniță a secolelor din urmă, ci o
caracteristică intrinsecă, fundamentală a ființei umane. Și atunci de ce abia acum am
ajuns la concluzia că societatea omenească se deplasează spre o nouă condiție a sa,
care este cea cognitivă? Oare, până acum, această societate a oamenilor nu a fost
tot cognitivă?
Societatea oamenilor a fost dintotdeauna una cognitivă, întrucât omul, pentru
a trăi, a avut, în toate timpurile, nevoie de cunoaștere, de învățare, de antrenare,
de efectuare a unei activități conștiente, cu un scop și potrivit unui plan. Mai mult,
pentru a supraviețui pe un pământ în general ostil, omul a fost nevoit să modifice
natura, să-și creeze un habitat propriu și un sistem complex de infrastructuri care să-i
asigure condiții pentru a trăi omenește, chiar dacă habitatul lui intră tot mai mult în
conflict cu natura. Omul tinde să schimbe natura, s-o deplaseze când mai mult spre
ceea ce rezultă din cunoaștere, spre o configurația favorabilă vieții lui pe planeta
Pământ. Și probabil că, în cele în urmă, chiar va reuși. Pentru că are la dispoziție
cogniția.
Cunoașterea, în toate timpurile și din toate timpurile, a fost și a rămas intrinsecă,
instrumentală și, desigur, foarte substanțială, încorporată tuturor lucrurilor și tuturor
activităților, chiar primordială, dar nu detașată, centrată pe propria ontologie, nici
pe propria-i gnoseologie. Partea aceasta de cunoaștere a cunoașterii a fost lăsată pe
seama savanților, a filosofilor și a celor dispuși să despice firul pentru a înțelege
mecanismele unui proces pe care omul l-a considerat întotdeauna doar ca pe un dat
de la Dumnezeu.
Filosofia antică chineză, prin Lao Tzî și Confucius, dar mai ales prin I dzing
(Cartea schimbărilor) aduce multe explicații condiției umane, la care se adaugă
gândirea sumeriano-babiloniană, cu minunatele ei creații, dintre care se detașează
Enuma Eliș, poemul apei, și, mai aproape de noi, filosofia Greciei antice. Anticii
au creat astronomia, matematica, fizica, medicina, filosofia – ca gândire a gândirii
–, logica, artele frumoase etc.. Iambul, troheul, dactilele, anapeștii etc. vin din acea
epocă, dar numai poeții și oamenii de cultură erau interesați de aceste cunoștințe,
de fapt de aceste elemente ale construcției poetice. Renașterea le-a ridicat pe culmi
uriașe, iar filosofia clasică germană, mai ales prin Kant și Hegel, ca, de altfel, întreaga
cultură europeană a acelei epoci, cu ideile raționaliste, constructiviste, pozitiviste,
existențialiste, materialiste sau idealiste au propulsat această gândire filosofică la
un nivel de relevanță și de încifrare aproape imposibil de accesat de omul de rând.
La fel au făcut și celelalte științe. Analiza matematică, geometria analitică, calculul
integral, apoi, mai târziu, logica matematică, teoria informației, teoria haosului etc.
l-au îndepărtat și mai mult pe omul de rând de înțelegerea mecanismelor complicate
și sofisticate ale cunoașterii, a proceselor și instrumentelor cunoașterii. Pe măsură ce
cunoașterea înainta spectaculos prin stufărișul necunoscutului, distanța dintre această
avangardă științifică a cogniției și grosul lumii – forța principală a lumii – se mărea,
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astfel încât, până la revoluția informațională, lumea oamenilor era compusă, de fapt,
din două lumi: lumea comună și lumea științifică. Mai exact, lumea cunoașterii
comune, a limbajului comun, și lumea cunoașterii științifice, lumea limbajului
formalizat.
Până în epoca informațională, a rețelelor și comunicației la orice distanță în
timp real, cunoașterea cu cele două lumi ale sale – lumea cunoașterii comune și lumea
cunoașterii științifice – a stat acolo, cuminte, în turnul ei de fildeș, filosofii s-au bătut
în concepte, matematicienii în ecuații, iar filologii în cuvinte. Vremurile acelea au
fost vremuri ale bătăliilor specializate (savanți contra savanți, militari contra militari,
breslași contra breslași, industriași contra industriași etc.), iar astfel de bătălii nu
afectau decât mediat securitatea lumii.
Dar vremurile s-au schimbat. Și s-au schimbat profund. Saltul este nu numai
spectaculos, ci și contagios. Și, de aceea, deosebit de periculos. Accesul la ce se
spune a devenit deja un bun public. Dacă ai un calculator, sau doar un televizor sau
un aparat de radio, ești conectat, în timp real, cu întreaga lume. Filtre ale informației
nu mai există. Sau, dacă există, ele nu separă informația autentică de cea falsă, deși
chiar ar putea să o facă, ci folosește informația pentru a câștiga piața informației,
pentru a influența, pentru a dobândi și mai multă putere.
Astăzi, bătălia principală se dă pentru informație. Pentru că informația înseamnă
putere. Este o bătălie generalizată și, în același timp, personalizată, particularizată, de
la care nu se poate sustrage nici un om, chiar dacă este doar un cioban care-și duce
veacul cu oile lui, sau ale cui or fi, undeva, departe, pe un creier de munte. Această
bătălie este foarte complicată. Oamenii sunt angajați în ea cu sau fără voia lor, cu sau
fără permisiunea lor, dar nimeni nu rămâne pe dinafară. Pe dinafară nu mai există.
Informația este un fel de aer al cunoașterii și, în același timp, unitatea de bază în
alcătuirea cogniției. Ea nu există însă în formă pură, ci se construiește printr-un efort
de cunoaştere. Acest efort se desfășoară pe toate nivelurile cunoașterii. Evident, nu
orice alcătuire de cuvinte și imagini reprezintă informație. Informația este definită,
uneori, ca nedeterminare înlăturată, ceea ce înseamnă că ea trebuie să aducă unul
sau mai multe elemente de noutate, adică un plus de cunoaștere. Procesul prin care
o propoziție, o alcătuire de cuvinte, de imagini, de semnale, de simboluri etc. devine
informație este unul complicat și personalizat, întrucât, de foarte multe ori, ceea ce
reprezintă o noutate pentru unul nu reprezintă, în mod obligatoriu, o noutate și pentru
altul. Desigur, informația nu este numai noutate, dar noutatea constituie esența ei.
Informația are o filozofie complicată, mult mai complicată decât efectele cunoașterii.
Informația nu este dată de-a gata. Ea se obține, se extrage, se construiește cu forță
de strategic și migală de artizan. Ea este un fel de centru virtual al lumii, un fel de
unitate auriferă, un fel de diamant al cunoașterii. Este un diamant care strălucește,
dar strălucirea aceasta poate să și orbească foarte ușor pe cel care nu știe sau nu poate
să privească atentă, să distingă între orbitor și folositor, între bogăție și ruină, între
viață și moarte.
14
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O posibilă dinamică a procesului generării cogniției se prezintă, schematic, în
Figura nr. 1
Figura nr. 1 Generarea sistemului cognițiilor
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de transformare a informației în cogniție sunt componente ale aceluiași construct,
sunt strict conectate, dar destul de flexibile și, în același timp, destul de anevoioase
și foarte complicate
Spre exemplu, știrea că oamenii din localitatea Pungești au rupt gardul de
protecție al companiei Chevron aduce, într-adevăr un plus de noutate, în sensul
că un astfel de eveniment este nou, iar cel care nu știe despre ce-i vorba, care află
pentru prima dată din ziar sau de la TV că s-a petrecut un astfel de eveniment, ia la
cunoștință despre acest fapt și îl postează automat undeva în memorie. Intelligenceul generat de creierul lui ar putea fi unul de acest gen: niște nebuni au rupt gardul
unei companii private, adică au atacat o proprietate, caz penal. Dar specialistul în
informații și cel în cogniție nu se mulțumesc cu atât. Ei conexează toate datele și
știrile apărute în timp și în diferite locuri și mijloace de comunicare, precum și pe
cele obținute pe alte căi și generează astfel un intelligence care se referă la problema
extrem de complexă, cu efecte probabil foarte primejdioase, a exploatării gazelor de
șist de către o companie străină, fără consultarea și acordul populației din zonă, care
ar putea să suporte efectele grave ale unei astfel de exploatări, prin fracturare, așa
cum s-au petrecut lucrurile și prin alte părți, întrucât există precedente ale acestui
pericol care, pentru oamenii din Pungești, a devenit deja o posibilă amenințare, la
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care ei reacționează. Dar acest intelligence nu este încă ceea ce numim cogniție, mai
precis cunoștință. Ca intelligence, el este absolut necesar în generarea unei decizii.
Dar nici decizia nu este condiționată doar de intelligence, deși uneori așa se crede.
Decizia este esența sau summum-ul unui proces aparent riguros și linear, dar, în
realitate, nelinear și foarte complex, prin care sunt analizați, conexați și interconexați
într-un construct, prin toate metodele posibile, toți factorii de stare și de dinamică,
toate condițiile și toate determinările acțiunii pe care o va genera acea decizie, ca și
cele ale acțiunilor metodelor și proceselor de elaborare efectivă a acesteia.
Cogniția, ca proces, este și mai complexă, întrucât nu se limitează la un sistem
de management sau, în cazul unor sisteme mai riguroase, cum sunt cele militare,
de comandă-control4, ci presupune o mulțime de alte acțiuni și activități – cele mai
multe dintre ele creative –, care integrează pachetul informațional-descriptiv întrun sistem cognitiv, într-un patrimoniu, într-un ansamblu categorial, predominant
logico-matematic, comun sau puternic formalizat, alcătuit din baze de date, categorii,
cunoștințe, episteme, metode și metodologii, sentimente, convingeri, deprinderi
etc., adică într-un construct extrem de dinamic, flexibil, chiar fluid, dar, în cele din
urmă, coerent, unitar, echilibrat și foarte bine integrat – ontologic, gnoseologic,
epistemologic și logic – în care există, puternic conexate, modus-uri vivendi și
modus-uri cognoscendi.
Chiar și din această prezentare sumară a constructului cogniției, rezultă
complexitatea acestui proces, imposibilitatea rămânerii la aceleași paradigme și
necesitatea unei viziuni euristice, creative în actul cunoașterii. Omul este o ființă
cognitivă. El trăiește mai ales în concept, într-o lume în care contează patrimoniile,
sistemele de valori, interesele, proiectele, planificarea, evaluarea, prognoza, predicția,
convingerea, atitudinea, trăirea. Cunoașterea nu este numai asimilare și acomodare,
nu este numai procesul prin care se generează, întreține și regenerează un patrimoniu
cognitiv. Ea este, dintotdeauna, și o construcție dinamică a mediului cognitiv, mediul
în care trăiesc oamenii.
Cognitiv, cunoaştere, cogniție
Spațiul cognitiv este unul totdeauna activ. El are o componentă de patrimoniu,
alcătuită din valorile tezaurizate ale cunoașterii, o componentă procesuală dinamică,
în care are loc cogniția sau generarea cunoașterii și o componentă securitară, care se
înscrie și se circumscrie în și pe fiecare dintre celelalte două, precum și pe ansamblul
celor două.
Toate cele trei componente sunt interdependente. Fiecare are un rol foarte
Sistemul comandă-control are, la ora actuală, alcătuiri mai complexe, prezentându-se sub forma unor sisteme
C4I2SR (comandă, control, comunicații, calculator, informații, intelligence, supraveghere, recunoaștere, integrate,
care funcționează într-o perfectă armonie, integrând, în același management sistemele de culegere, comunicare și
analizare, în timp real, a datelor, imaginilor etc și de generare a informațiilor, sistemele de supraveghere și securitate,
precum și comanda-controlul și, evident, feed-back-ul la acestea.
4
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precis și, în același timp, fiecare depinde de celelalte două. Schematic, interacțiunea
dintre cele trei componente ale spațiului cognitiv se prezintă ca în Figura nr. 2
Figura nr. 2 Interacțiunile din spațiul cognitiv
Științele și tehnologiile informației și comunicării (STIC) sunt un vector al
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Securitate cognitivă
revoluției numerice cu un impact major asupra numeroaselor aspecte ale societății
noastre.
Două mari axe tematice de interes s-au conturat în 2013 în Franța potrivit
unui raport privind ingineria informației și roboticii în proceselor cognitive și de
securitate cognitivă:
- Sistemele eterogene comunicante: securitate informatică, integritate a
datelor, rețele adhoc, radio cognitive, rețele de captori abandonați, mobiluri, sisteme
multi-agent sau multiroboți…;
- Tratamentul informației complexe: fuziunea informațiilor, cercetarea
datelor, percepția mediului, sprijinirea deciziei, cooperarea între sisteme…
Domeniul Homme&Systemes (H&S) – studierea interacțiunii sistemelor cu
omul. Acest domeniu, în viziunea DGA (Franța), pentru anul în curs (2013), conține
următoarele:
- protecția omului care, din punct de vedere fizic, mintal, cognitiv și social
este vulnerabil, prin toată gama de acțiuni, de la cele neuro-ergonomice la cele socioergonomice (evident, aceste științe – neuro-ergonomia și socio-ergonomia, ca și
celelalte care se află între ale, se bucură de o atenție specială în ceea ce privește
cercetarea științifică);
- spațiul de muncă, ameliorarea proceselor, mijloacele și folosirea interacțiunilor
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activității colaborative;
- științele umane și sociale (SUS).
Tematicile prioritare pentru anul 2013 ale domeniului H&S, în viziunea DGA
din armata franceză, au fost următoarele:
- monitorizarea activităților cognitive și a interacțiunilor dintre operatori;
- ameliorarea proceselor, mijloacelor și modalităților de folosire a interacțiunilor
Om-Om și Om-Sisteme;
- noile forme de activitate individuală și colaborativă în marile sisteme sociotehnice (monitorizare, analiză, modelare, simulare, antrenare-formare, sprijinirea
decidentului, dezbatere, rețele sociale…):
- raporturile omului și ale informației complexe (percepție, reprezentare,
interacțiune, sprijinirea deciziei, cercetarea datelor);
Un accent specială urma să fie pus, în 2013, pe interacțiunile cu mijloacele
de tratament și de analiză a marilor mase de date de tip ”big data”, în legătură cu
domeniul ingineriei informației.
Interacțiunea cu omul, chestiunile de uzaj și implicațiile în termeni de științe
umane și sociale (epistemologie, teorii ale deciziei și ale cunoașterii, etică, aspecte
juridice…) sunt vizate în mod special.
Cercetarea în științele umane și sociale reprezintă o componentă de bază
a domeniului. Ea contribuie esențialmente la comprehensiunea (înțelegerea),
dezvoltarea și ameliorarea inovației, ingineriei sistemelor, tematicii ”big data”,
sistemelor critice cu probabilitate redusă de întrebuințare, interacțiunilor, deciziilor
în situații dinamice și complexe, activității colaborative, noilor utilități, noilor forme
economice și juridice (finanțări inovante, PPP, Privacy by design…).
Științele umane și sociale (SUS) trebuie să contribuie, într-un cadru
pluridisciplinar, la revizuirea conceptelor și cuplajelor care se referă inclusiv la
sistemele de securitate și apărare. Există, fără îndoială, cuplaje foarte consistente
între componentele individuale, organizaționale sociale și/sau societale cu efecte în
activitățile induse prin opțiunile și realizările tehnice, pe întreaga scală, de la individ
la colectivitate. Acest lucru permite și o altfel de construcție a sistemelor decât cea
bazată doar pe condiții tehnice sau de infrastructuri.5
În Franța s-a creat, în 1995, un grup denumit Grupul de Interes Științific6
(GIS) denumit „Științe ale cogniției”. Acest grup a rezultat din fuziunea a două
grupuri distincte și încă trei grupuri partenere. Vocația acestui grup este menținerea
echipelor franceze de cercetare în domeniul interdisciplinar al științelor cognitive
la cel mai înalt nivel, de facilitare a proceselor de stabilire a unor legături temeinice
cu alte laboratoare cu orizonturi științifice ale unor discipline diferite și studiere a
posibilității transferării și aplicării în sectorul socio-economic a rezultatelor obținute
în cadrul științelor cognitive.
5
6
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Evident, științele cognitive nu se rezumă la disciplinele care se ocupă de
domeniile cunoașterii și se studiază în învățământul de toate categoriile și pe toate
treptele de formare și perfecționare continuă – psihologie, sociologie, teoria educației,
teoria cunoașterii, epistemologie etc. –, ci includ și interdependențele și interacțiunile
dintre acestea, precum și dintre acestea și alte științe, cum ar fi cele ale educației, cele
naturale etc. În Figura nr. 37, se prezintă un model al acestor interdependențe și
interacțiuni, schema respectivă reprezentând și log-ul GIS „Științe ale cogniției.

Figura nr. 3 Șttințe ale Cogniției
În societatea actuală, rolul
mașinilor sofisticate a devenit extrem
de mare și extrem de important. Omul are nevoie de foarte mult timp pentru a fi
capabil să folosească astfel de mașini. Mai mult, numărul celor care le și cunosc
cu adevărat și pot să le întrețină, să le repare, să le perfecționeze și să creeze altele
noi este destul de mic în raport cu numărul din ce în ce mai mare al oamenilor care
le folosesc efectiv. Securitatea folosirii acestor mașini este dificilă, întrucât depinde
în mare măsură de interacțiunea om-mașină. Cauzele principale ale majorității
accidentelor se află aici, în dificultatea joncțiunii om-mașină și chiar a joncțiunii
dintre un om și un alt om.
Mașinile sunt studiate amănunțit de către științele pe baza cărora au fost
create. În ceea ce privește comportamentul uman, sunt multe, foarte multe de făcut.
Ergonomia (de la grecescul ergon) este știința organizării muncii, a optimizării
efortului uman în vederea obținerii unor rezultate maxime cu cât mai mic efort și
în condiții de securitate. Dar rădăcina ergon se găsește și termenul „ergastule” care
se referă la camera unde erau închiși sclavii condamnați la muncă forțată… Deci
7
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munca, pentru om, nu este numai un mod de a-și exercita aptitudinile, cunoștințele
și deprinderile, ci și un mod forțat de a o face. E drept, pe măsură ce tehnologia
s-a perfecționat, efortul fizic s-a redus substanțial, dar, în aceeași măsură a crescut
efortul intelectual, care duce la stres, la epuizare morală și intelectuală, la depresie
și chiar la incapacitate de a munci în condițiile date. Aceste condiții sunt din ce în ce
mai sofisticate și mai stresante, ceea ce duce, adesea, la epuizare psihică, la oboseală
morală, la depresie. Capacitățile cognitive, pe absolut toate palierele – psihice,
morale, intelectuale – sunt din ce în ce mai solicitate și din ce în ce mai afectate.
Societatea bazată pe cunoaștere trece în prim-plan științele cognitive și rolul lor în
generarea acestui tip de societate.
Fiind principalul mod de întreținere, susținere, generare și dezvoltare a
societății bazate pe cunoaștere, cogniția și întregul proces de construire a sistemului
cognitiv – care este un sistem activ-ofensiv – atrage, în același timp, noi pachete de
provocări, pericole și amenințări și, conținând și unele vulnerabilități cognitive (de
sistem și de proces) specifice. Altfel spus, bătălia din spațiul fizic se mută, treptat, în
cel cognitiv, iar aceste mutații determină acest nou concept de securitate: securitatea
cogniției, securitatea cognitivă.
Dicționarele, în marea lor majoritate, definesc termenii în înțelesul lor comun,
prin metoda genului proxim și diferenței specifice. A cunoaște = a avea o idee corectă
despre ceva. Cunoaștere = faptul de a cunoaște un lucru, faptul de a ști că există.
Cunoașterea intelectuală și cunoașterea sensibilă. Cunoștința = ceea ce se obține prin
studiu și prin practică.
Dar, așa cum afirmam mai sus, procesul cunoașterii nu se reduce nici pe departe
la definiții, chiar dacă definițiile subliniază esența lui. El este foarte complicat, foarte
complex și, de aceea și foarte vulnerabil. Vulnerabil la contestări, la atacuri mistice,
dar și la propriile sale imperfecțiuni și instabilități. Nefiind unitar, procesul cognitiv
cunoaște numeroase dimensiuni, niveluri, etape, desfășurări speciale, unele dintre
ele contradictorii, sincope, eșecuri, dar și numeroase efecte pozitive. De aceea,
securitatea proceselor cognitive este tot atât de importantă ca însăși generarea lor.
Putem discuta de securitatea cogniției, în ansamblul ei, ca o totalitate a sistemelor și
proceselor menite să asigure buna funcționare a procesului cunoașterii, stabilitatea
și siguranța patrimoniului cognitiv și a procesului de generare a acestuia, dar și de
o securitate specifică fiecăruia dintre domeniile cunoașterii, de la cele perceptive și
intuitive la cele procesuale complexe.
Remarcăm doar câteva dintre acestea:
- Securitatea informației (info-securitate);
- Securitatea patrimoniului cognitiv;
- Securitatea bazelor de date;
- Securitatea rețelelor;
- Securitatea patrimoniului;
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- Securitatea culturii, inclusiv a culturii politice și a culturii strategice;
- Securitatea infrastructurilor din domeniul cogniției;
- Securitatea epistemologică.
În același timp, securitatea cognitivă se partajează în trei componente foarte
importante, așa cum se sugerează și în Figura 2, componente car4e, împreună,
alcătuiesc ansamblul securității cognitive:
- Securitatea patrimoniului cognitiv;
- Securitatea procesului de generare a cogniției;
- Securitatea spațiului (domeniului) cognitiv.
Informația a fost dintotdeauna esenţială în orice decizie şi în orice tip de
strategie. Și așa va fi mereu. Ba, mai mult, cu cât societatea progresează mai rapid,
cu atât se impune mai intens centrarea efortului principal pe informaţie. Cine ştie
poate. Cine stăpâneşte informaţia stăpâneşte lumea. Nu există putere acolo unde nu
există informaţie etc. Chiar dacă propozițiile și frazele de mai sunt, din punct de
vedere logic, generale și categorice, în realitatea lor ele pot fi și chiar sunt discutabile.
Nu totdeauna informația înseamnă putere, în sensul de putere absolută. Informația,
fără un sistem de cunoștințe în care trebuie integrată, nu valorează mare lucru. În
acest sens, informația înseamnă cunoaștere numai și numai dacă este integrată întrun sistem de cunoștințe, numai și numai dacă devine cunoștință. Dealtfel, astăzi, fără
informaţie, nu se poate trăi nici măcar primitiv în societatea omenească. Cine este
bine informat ar trebui să aibă totdeauna o soluție. Sau, cel puțin, așa ar fi normal,
dacă respectivul are și sistemul de cunoștințe care să permită integrarea acesteia. Fără
un sistem de cunoștințe profunde, bine structurate, nu este posibilă nici accesarea
informației, nici asimilarea acesteia, nici generarea procesului de integrare a ei în
sistemul cognitiv și în sistemul de securitate cognitivă. Numai așa este posibilă
înlăturarea unei nedeterminări, adică aflarea unui lucru nou și, de cele mai multe ori,
important, foarte important sau chiar vital. De aceea, principala bătălie a lumii contra
lumii se duce, astăzi, în primul rând pentru informație și prin informație, dar pe un
suport de cunoștințe temeinice.
Obținerea informației reprezintă o acțiune ofensivă. Mai mult, informația nu
vine de-a gata. Ea trebuie obținută printr-un efort calificat și foarte intens de analizare
a datelor și evenimentelor, a propozițiilor și cuvintelor, a tot ceea ce se spune, se
scrie sau se vede. Informația este un proces creativ. Ea se extrage așa cum se extrage
aurul dintr-un volum imens de steril. Procedeele de extragere a informației sunt
totdeauna ingenioase și inteligente. De aceea se și spune că o informație este, de
fapt, un intelligence. Dacă, spre exemplu, într-o publicație apare o știre de genul: „În
țara x, în 2013, s-a dublat numărul bolnavilor de cancer”, cel care o citește, dacă este
specialist în informații, nu poate trece cu ușurință peste ea. Imediat apare întrebarea:
De ce? La o analiză foarte atentă a tuturor datelor și informațiilor conexe, s-ar putea
ajunge la concluzia, spre exemplu, că, în țara respectivă, nivelul de radioactivitate
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a crescut, iar această creștere poate avea o mulțime de cauze, inclusiv aceea a
intensificării necontrolate sau grăbite și insecurizante a activităților din domeniul
industriei substanțelor radioactive pentru realizarea unor mijloace CBRN8 sau chiar
a unor variante ale armei nucleare. Aceasta poate fi, de fapt, informația care poate fi
extrasă din noianul de date, de știri și de evenimente, pornind de la un simplu semnal
sau de la o altă informație, cum ar fi, spre exemplu, aspirația acelei țări pentru a
deveni foarte rapid o putere care să conteze în raporturile regionale și internaționale.
În loc de concluzie
Așadar, informația se extrage și se construiește. Nu în liniște, nu într-un turn de
fildeș, nu doar în fața computerului sau în liniștea biroului dotat cu toate facilitățile
lumii, ci în toate aceste locuri și în multe altele, adică peste tot, dar mai ales în
teatrele de operații politice, economice, sociale, psihologice, culturale și militare ale
lumii. Pentru că lumea este – așa cum a fost dintotdeauna – conflictuală. La granița
dintre metaforă și realitate, putem spune că războiul lumii este activ și continuu, în
timp ce pacea ei, în măsura în care putem vorbi de acest concept, fără a-l înțelege ca
un corolar al războiului, este, totdeauna relativă și limitată. După un studiu făcut de
noi cu câțiva ani în urmă9, a rezultat că, în 60 de ani de pace, au existat 724 de ani de
crize, conflicte și războaie. Aceste conflicte și războaie fac parte din realitatea trecută
lumii și, probabil, ele nu se vor mai întoarce niciodată în forma lor de atunci. Nici un
război nu a semănat cu unul trecut, iar cei care au continuat să se pregătească pentru
un război, luând ca regulă de bază experiența acumulată de ei și de ceilalți în războiul
trecut, au pierdut acest război.
Viitorul război va fi, probabil, unul cu totul deosebit. Noi credem că războiul –
ca o continuare a politicii prin mijloace violente – se va muta semnificativ în spațiul
cunoașterii, în cel al conceptelor. De aici nu rezultă că armele de foc vor tăcea, ci
doar că la aceste se vor adăuga unele noi, bazate pe cunoaștere, dar și cele care
se vor menține în matricea tradițională vor suporta modificări radicale, componenta
cognitivă devenind esențial.
Din acest motiv securitatea cognitivă nu va scoate conflictul și războiul din
limita extremă a conflictualității, ci, dimpotrivă, vor lărgi și diversifica o astfel de
limită, mărind și mai mult vulnerabilitățile și, în consecință, riscul extrem.

CBRN (Chimice, Biologice, Radiologice, Nucleare).
Criza, conflictul, războiul (coordonatori: general dr. Mircea Mureșan, general de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2007, pp. 394-399
8
9
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MOLDOVA ÎN GEOPOLITICA SUDESTULUI EUROPEAN
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI
AL XVIII-LEA. RELAŢIILE MOLDORUSE ŞI PRIETENIA DINTRE
DIMITRIE CANTEMIR
ŞI PETRU CEL MARE
Gl. bg. (r) Mihail ŢĂPÂRLEA1
Abstract

    
Marele enciclopedist, voievod, diplomat,
scriitor, cărturar şi filosof, Dimitrie Cantemir, la
începutul secolului al XVIII-lea, a jucat un rol
deosebit în istoria, politica şi cultura nu numai
a Ţării Moldovei, dar şi a Ţării Româneşti,
Imperiului Otoman, Rusiei, a ţărilor din
conglomeratul german, Marii Britanii, Franței
etc. A fost primul turcolog şi arabist din lume,
şi primul care a tradus Coranul. Ca savant,
diplomat, om politic a fost un liant, un „pod
aur” al cunoașterii dintre Occident şi Orient. A
contribuit substanțial la impulsionarea procesului
de modernizare a Rusiei. A avut importante
merite ştiinţifice în cele mai diverse domenii cum
ar fi arheologia, arhitectura, istoria, geografia,
literatura, lingvistica, arta plastică, etnografia,
muzica, etc. Este recunoscut în lumea orientală
drept clasic al muzicii turcești.
Cantemir a fost emiţătorul ce a asigurat radierea spiritului românesc
asupra altor culturi, constituind o contribuţie identitară, definitorie pentru
poporul român. Este un reper cu valoare universală al culturii şi civilizaţiei
româneşti Comunitatea ştiinţiinţifică europeană, i-a recunoscut meritele
1

Vicepreşedinte al Asociaţiei Europene, „Dimitrie Cantemir”
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susţinându-l pentru a deveni, în anul 1714, membru al Academiei din Berlin.
De aceea, este îndrituită afirmaţia potrivit căreia Dimitrie Cantemir este
considerat a fi „cel mai erudit principe din ultima mie de ani”.
    Cuvinte cheie: geopolitică, umanism, imperiu, enciclopedism, capitulaţii.
1. Geopolitica sud-estului european la începutul secolului al XVIII-lea

R

elaţiile moldo-ruse au influenţat, iar, într-o perioadă istorică de peste trei
secole, au determinat evoluţia istorică a poporului român, punându-şi,
neîndoielinic, pecetea asupra unor evenimente istorice majore. Încă de la formarea sa
ca entitate distinctă, poporul român a vieţuit pe o arie geografică relativ întinsă, atât
la nord, cât şi la sud de Dunăre, în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Spaţiul a fost
râvnit de imperiile vecine: Otoman, Habsburgic şi Rus. Este şi motivul pentru care
arealul românesc a fost teatrul unor invazii ale puterilor vecine şi al unor confruntări
armate între imperii. Pe cale de consecinţă, s-a constituit un pluralism statal românesc,
ce a fost un obstacol în calea islamizării Europei centrale şi de vest, fapt ce a permis
24
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evoluţia civilizaţiei occidentale în condiţii prielnice. De aceea, problema funamentală
pentru Principatele Române a fost cea a păstrării identităţii lor naţionale şi politice.
Transilvania a fost integrată în Imperiul Habsburgic, în anul 1689, actul integrării fiind
recunoscut de turci 10 ani mai târziu. Moldova şi Valahia deţineau un “statut distinct
în cadrul unor relaţii speciale cu Imperiului Otoman (1)”, pe baza „capitulaţiilor”.
Acestea erau o specie de tratate, specifice epocii, dictate de Poartă prin care, în schimbul
unui tribut, statele româneşti se bucurau de un regim de favoare prin care îşi păstrau
autonomia internă, iar imperiul se obliga să garanteze integritatea lor teritorială.
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   Austria şi Rusia îşi coordonau eforturile prntru stăvilirea islamizării Europei,
încercâd să-i alunge pe turci din zonele ocupate. Lor li s-au alăturat, de multe
ori, statele creştine oprimate de către turci. Franţa acelor vremuri, temându-se de
expansiunea Rusiei, în cele mai multe situaţii, era solidară cu Poarta. Aceste tendinţe
de stăvilire a avansării islamului către Centrul Europei erau socotite de Principate ca
fiind ocazii favorabile pentru emanciparea lor de sub suzeranitatea turcească.
Începând cu domnia lui Petru I, Rusia desfăşoară o politică externă bazată, în
mod preponderent, pe forţa armatelor sale, politică ce avea ca scop expansiunea spre
Marea Baltică, Marea Neagră, dar şi Marea Mediterană. În acest spaţiu geopolitic,
Transilvania, Moldova şi Ţara Românească reprezentau, în funcţie de conjuctura
istorică, un obstacol sau un aliat în relizarea de către Rusia a obiectivelor sale
strategice.
După căderea Constantinopolului, în anul 1453, “centrul bisericii ortodoxe
orientale s-a deplasat spre nord şi Moscova s-a putut considera moştenitoarea culturii
bizantine(2)”. Ivan al III-lea, marele duce al Moscovei, şi-a asumat rolul de patron
al Bisericii Ortodoxe, acreditându-se ideea că Moscova este, de drept, moştenitoarea
Romei şi a Constantinopolului, considerându-se „A Treia Romă” Principatul
moscovit-prin cuceriri succesive de teritorii, etnii şi popoare-, devine Marea Rusie
al cărei vis era să moştenească cultura şi misiunea istorică ale Bizanţului. Devenită o
mare putere, Rusia ţaristă, întotdeauna, s-a călăuzit după scopuri imperiale.
Urmărind eliberarea popoarelor creşin-ortodoxe, Petru I şi urmaşii săi au
încercat să-şi întărească poziţiile geostrategice în Balcani, să capete noi sfere
de influenţă şi noi teritorii. Evident, planurile sale strategice vizau şi Principatele
Române, cu precădere Moldova şi Valahia, devenite componente ale „chestiunii
orientale”.
Confruntările dintre cele două împerii, erau considerate „ocazii favorabile
pentru emanciparea de sub suzeranitatea otomană (3)”. În aceste condiţii istorice,
Dimitrie Cantemir şi Moldova au devenit actori importanţi în confruntarea dintre
cele două imperii: Otoman şi Ţarist. Încercând să stăvilească iureşul rusesc, în
continuă creştere, turcii au căutat să-şi subordoneze şi mai mult ţările române,
pentru a fi siguri că nu se va putea produce nici o defecţiune din partea acestora.
   Din punct de vedere geostrategic, ţinând seama de mijloacele de luptă şi armamentul
specifice perioadei istorice la care ne referim, de potenţialul său militar, Rusia avea
capacitatea să întreprindă atacuri în toate direcţiile şi, de asemenea, putea fi supusă
unor atacuri similare din toate direcţiile, cu excepţia nordului mărginit de Oceanul
Artic. „Politica izolaţionistă”, caracteristică politicii externe a Rusiei, între secolele
X şi XV, a început, din ce în ce mai mult, să fie abandonată. Ca urmare, apar germenii
„mesianismului tuturor Rusiilor”, care, opunându-se Imperiului Otoman, aveau
menirea să elibereze statele creştine de “păgânismul” musulman. Potrivit acestui rol
mesianic, Rusia începe să modeleze, în funcţie de interesele pe termen lung sau de
moment, spaţiul politic din vecinătatea apropiată sau îndepărtată.
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Frământările şi rivalităţile politice din centrul şi estul Europei conduc la
conflicte armate de proporţii. Confruntarea violentă dintre Suedia şi Rusia, nu lasă
indiferentă nici Poarta Otomană, care devine aliata suedezilor. După ce Carol al XIIlea, regele Suediei, suferă, la Poltava, în 1709, o înfrângere zdrobitoare din partea
armatei ruse, condusă de Petru I.
Carol al XII-lea şi-a găsit protecţie în
persoana sultanului Ahmed al III-lea,
refugiindu-se la Varniţa, lângă cetatea Bender
pe Nistru. Situaţia strategică devine mai
complicată pentru Imperiul Otoman, deoarece
evenimentele s-au deplasat din zona Mării
Baltice în cea situată în apropierea stăpânirilor
otomane din nordul Mării Negre. În acest fel,
pericolul unei confruntări directe dintre Rusia
şi
Imperiul Otoman devine iminent.
“Vecinătatea apropiată” Rusiei era
foarte dinamică în direcţii multiazimut,
culisând spre nord-vest, spre sud, sudvest şi, chiar, spre vest. Evident, aceasta se
făcea în concurenţă sau prin confruntări
militare cu cele două imperii apropiate. Cel
otoman, în primul rând, dar şi cel austriac,
precum şi cu Regatul Poloniei. Evident, în
logica şi paradigmele geopolitice ale epocii,
spaţiul românesc, aparţinea, deseori, unei
“zone a litigiilor” imperiale, devenind o miză
importantă în disputa dintre puterile continentale ale vremii. Petru I, care poate fi
considerat şi un precursor al panslavismului, a realizat că, doar posedând o capacitate
militară deosebită, Rusia îşi poate realiza mesianismul şi scopurile sale geopolitice.   
2. Petru cel Mare – ţarul suprem şi artizanul modernizator al Maicii Rusia
Petru cel Mare (Piotr Veliki), pe numele său Piotr Alexeevici Romanov, s-a
născut la Moscova, pe 9 iunie 1672. Avea o statură impresionantă, faţă de media de
înălţime a oamenilor din epocă. Măsura doi metri înălţime, iar, din acest considerent,
era uşor remarcat pe stradă, la palat, la evenimente mondene, ori atunci când se afla
în mijlocul mulţimii. Petru, în vârsta de doar 10 ani, a fost declarat ţar, împreună cu
fratele său mai mare, Ivan. Regentă devine Sofia, sora sa vitregă. Jilţul imperial, din
aceste motive, era dublu. A reprezentat singurul caz din întreaga istorie a Rusiei,
când, simultan, două persoane au ocupat postul de ţar.
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Ţara era cuprinsă haos, de corupţie şi scandaluri, iar la Curte existau sfetnici
ipocriţi şi cupizi. Guvernarea se făcea după metode medievale. Pe fondul unui astfel
de tablou politic, social şi economic, în anul 1694, la vârsta de 22 de ani, Petru devine
stapân absolut al destinelor Rusiei. Conform filosofiei politice a epocii, imperiile erau
considerate a fi o „emanaţie a voinţei divine”, iar împăratul este alesul lui domnului,
fiind omologul său pe pământ. Prin urmare, puterea ţarului este, de drept, absolută,
întrucât are un caracter divin.

Educaţia lui Petru era deficitară, deoarece persoanele care aveau datoria de
a-l instrui erau mediocre, nefiind la curent cu valorile lumii occidentale. În cartierul
străinilor (Nemeţkaia sloboda) din Moscova, în escapadele sale adolescentine, Petru
are prilejul să cunoască persoane cultivate venite din Occident, aşa cum au fost:
Franz Lefort din Geneva; scoţianul Gordon; strasburghezul Timmerman; olandezul
Winnius şi alţii. Aceştia vor deveni profesorii săi în materie de artă militară şi de
navigaţie, şi îl vor iniţia în tainele civilizaţiei europene. Drept recunoştinţă, sunt
chemaţi la curtea ţarului, unde vor ocupa demnităţi de sfetnici, generali şi tehnicieni
a căror menire era aceea de a conduce proiecte de mare anvergură.
   Lefort, care şi-a însușit rapid limba rusă şi vorbea aproape toate limbile
europene, i-a plăcut mult lui Petru, care l-a chemat la curte, întrând în slujba țarului,
devenindu-i, totodată, prieten apropiat, mentor şi ministru. Acesta, după spusele lui
Voltaire, „L-a facut sa înţeleagă pe tânărul Petru că există şi un alt chip de a trăi şi a
domni decât acela care se practica, din toate timpurile, în neţărmuritul său imperiu.
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Poate că, în lipsa acestui genevez, Rusia ar fi şi azi barbară.” În acea periodă,
Petru a coştientizat retardul civilizaţional, care caracteriza Rusia, comparativ cu
statele europene. Drept urmare, a dorit să modernizeze ţara şi să educe poporul.

În scopul formării unor vectori civilizaţionali, Marele Suveran trimite 50 de nobili
autohtoni în Olanda, în Anglia şi la Veneţia, care să intre în contact cu civilizaţia
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europeană şi să-i perfecţioneze în domeniul artelor şi ştiinţelor. De asemenea, el
exercită, în pofida vociferării marilor boieri, posturi neânsemnate în armată: servant
de tun în trupele terestre; timonier în flota de război etc. Uneori, Petru putea fi văzut
mergând pe jos prin noroaie, împreună cu generalului Lefort. El neglijează paradele,
datinile şi tradiţiile de la Curte. Totodată,prin acordarea unor demnităţi şi privilegii
străinilor ce-l înconjurau, a determinat reacţii ostile în rândul curtenilor şi al marilor
boieri.
Aceste preocupări, care nu „încadrau” cu funcţia de monarh absolut sau de
„tătuc” al Rusiei, i-au permis să cunoască, în mod direct, viaţa oamenilor de rând,
ceea ce i-a format convingerea că standardele culturale, profesionale, tehnice şi
ştiinţifice din ţara sa trebuie puse în accord cu cele existente în statele civilizate.
Rezistenţa la schimbare era, şi ea, foarte puternică, atât din partea curtenilor, cât şi
din cea a marilor boieri şi chiar a poporului, care se ghidau după reguli şi obiceiuri
medievale.
De aceea, Petru se baza, aproape exclusiv, pe savanţii şi specialiştii străini
pentru a schimba Rusia. Astfel, Lefort şi Gordon au fost abilitaţi să se preocupe
de: organizarea unei armate permanente, după modelul European; elaborarea
strategiei şi tacticii de luptă pentru trupe; numirea ofiţerilor şi generalilor în funcţii.
La recomandarea acestora, Petru dezvoltă industria navală, ameliorează armele şi
tehnicile militare, creează trupe de elită şi constituie o grupare navală permanentă în
Marea Baltică, menită să descurajeze sau să oprească armatele suedeze. Contradicţiile
ireductibile în plan politic şi religios, scopurile strategice potrivnice ce caracterizau
relaţiile Rusiei ortodoxe cu „păgânii” turci, il indeamnă pe tânărul ţar să încerce
cucerirea Cetăţii Azov, aflată în posesia Semilunii.
În acest scop, este pregătită o primă campanie la care participă Petru ca simplu
tunar, în cadrul unui regiment. Gruparea de forţe este formată din câteva regimente
ruseşti şi formaţiuni de luptă ale cazacilor de pe Don. Lipsa de experienţă a trupelor,
absenţa unei flote propriu-zise, care să sprijine acţiunile trupelor terestre, au condus
la eşecul acestei prime expediţii. Petru I trage învăţamintele de rigoare după această
ruşinoasă înfrâgere. „Lecţiile învăţate” îl determină să treacă la construirea câtorva
şantiere navale. De asemenea, angajază din statele occidentale artilerişti straluciţi,
ofiţeri de marină şi ingineri civili şi militari. A constituit o flotă, menită să asigure
sprijinirea acţiunilor trupelor terestre. De asemenea, a impus o instruire temeinică
a trupelor şi perfecţionarea tacticii de luptă. Drept urmare, în mai 1696, acţionând
pe mare şi pe uscat, reuşeşte blocarea Mării de Azov. Încurajat de acest succes şi,
pe baza recomandărilor sfetnicilor săi occidentali, dezvoltă infastructura teritorială
dispunând construirea unui canal între Don şi Volga, precum şi constituirea unei flote
permanente în Marea Neagră. Astfel, urmărind înfăptuirea misiunii providenţiale a
Rusiei, acest colos, sub conducerea lui Petru I, nu mai are picioare de lut, fapt ce-i
permite realizarea primelor expansiuni teritoriale.
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3. Ucenicie în anonimat
Înfrângând ostilităţile curtenilor săi, Petru obţine permisiunea de a lua
contact cu Occidentul. La cârma Rusiei a lăsat persoane de încredere. Pentru a
decis să călătorească incognito în Europa Occidentală, sub numele Piotr Mihailov.
Evident, pentru ca misiunea să aibă succes şi să se edifice asupra a cât mai multe
domenii, a format un grup de 270 persoane, pe care l-a denumit „Marea Ambasadă”.
Scopul afirmat al misiunii era acela de a studia instituţiile occidentale, modul lor
de funcţionare, dar şi acela de negociere a unor alianţe trainice opuse Imperiului
Otoman.La Brandenburg şi Hanovra, Petru nu s-a arătat interesat de viaţa de la palat,
ci a fost atras de fabrici, uzine, arsenaluri, laboratoare şi farmacii. A examinat, cu
multă răbdare, podurile, canalele, morile de vânt şi de apă, studiind, în paralel, cu
egală ardoare, matematicile, chimia, fizica, zoologia şi, chiar, medicina. Pentru a-şi
însuşi arta maritimă,
Petru ajunge neînsoţit la Zaandam şi Amsterdam, unde se angajază ca simplu
lucrator la joagare, la fabrici de parâme sau în docuri. Nefiind satisfăcut de cele
constatate, pleacă, pentru trei luni, în Anglia, unde navele se construiesc „potrivit
unor principii solide”. Aici este impresionat de progresul tehnic. Ca urmare, cumpără
câteva importante modele de vase. De asemenea, angajază circa 500 de muncitori,
ingineri, şi arhitecţi, care au menirea de a contribui la modernizarea industriei de
profil din Rusia. Ulterior, pleacă la Dresda. De aici intenţiona să se deplaseze la
Veneţia, una dintre marile puteri maritime ale epocii, cu care Rusia dorea să se alieze
în lupta împotriva turcilor. Abandoneză proiectul acesta, deoarece a aflat de o revoltă
a miliţiilor moscovite, revoltă ce urmărea s-o plaseze pe Sofia pe tronul Rusiei.
Complotul a fost anihilat de credincioşii lui Petru. O dată întors în ţară, apelează
la ancestralele rudimentele punitive ruseşti, ordonând torturarea şi spânzurarea
complotiştilor, trupurile lor fiind expuse în public. Pe Sofia o întemniţează. Pe
Evdochia, soţia sa, o repudiază, căstorindu-se, în anul 1712, cu Marta Skavronskaia.
Aceata, după moartea lui Petru cel Mare, va urca pe tron sub numele Ecaterina
I a Rusiei. În istorie mai este cunoscută şi sub numele „Ecaterina cea Mare” sau
„Împarateasa filosoafă”.
Fiind fascinat de mare, Petru decide ca, la Gurile Nevei, să se construiască,
la cele mai înalte standarde occidentale, oraşul care-i va purta numele, fiind numit
Sankt Petersburg. Aceasta va fi cea mai mareaţă şi mai trainică opera a sa. „Înălţând
oraşul acesta, viitoare capitală a ţării, el sfideaza natura şi, în acelaşi timp, trecutul
Rusiei.
Petru urăşte vechea cetate a ţarilor, cu clima ei continentală, cu traditţile ei de
veacuri, cu superstiţiile şi intrigile de curte, cu spiritul ei oriental. Vecinatatea mării
il ameţeşte. Aici se simte la el acasă. Noul oraş va oglindi dorinţa de înnoire a unui
ţar care se leapadă de moştenirea străbunilor.”
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4. Dimitrie Cantemir, primul prevestitor al decăderii Imperiului Otoman
În perioada martie – aprilie 1693, după moartea tatălui său, a fost ales de
principalii boieri electori domn al Moldovei. Sultanul Ahmed al II-lea (1691-1695) nu
l-a uns în domnie, needictând firmanul de rigoare. Probabil, atunci, Cantemir nu era
considerat un fidel al Porţii, capabil să „…împlinească fără zăbavă poruncile” acesteia
şi s-o „slujască în toate chipurile cu credinţă şi suflet curat (4)”, aşa cum se specifică
în actul de numire a domnilor români. Ca urmare,
tânărul prinţ a fost nevoit să renunţe la tron, şi
s-a întors la Constantinopol pentru a-şi continua
studiile şi activităţile cărturăreşti. Neconfirmarea
sa ca domn, poate fi cauza lăuntrică a pierderii
încrederii în Imperiul Otoman. Neîncrederea i-a
format convingerea şi determinarea de a acţiona
pentru scoaterea ţării sale de sub suzeranitatea
otomană. În anii primei domnii a fratelui
său, Antioh Cantemir (1695-1700), Dimitrie
îndeplineşte misiunea de capuchehaie, adică
de reprezentant, de ambasador al domnului la
Constantinopol, fapt care l-a plasat în cercurile
politice şi diplomatice ale Curţii otomane, iar
această demnitate i-a permis să fie informat
din surse primare despre tot ce se petrecea mai
important în materie de relaţii internaţionale
şi politică în imperiu, în ţările europene şi
arealul românesc. La Constantinopol a reuşit să
cunoască, din interior, situaţia politică otomană,
contradicţiile politice şi sociale ce măcinau
imperiul. De asemenea, „…a întreţinut relaţii cu
reprezentanţii diplomatici ai ţărilor europene”
(5), precum şi cu savanţi occidentali. În cea
„de-a doua Romă”, Dimitrie Cantemir a trăit, a
creat şi a acţionat în mijlocul elitei otomane, a
participat la diferite campanii militare ale oştilor
turceşti, la diverse evenimente acumulând o
importantă experienţă politică, strategică şi
militară. Astfel, în 1697, tânărul savant participă,
în tabăra otomană, la luptele de la Petrovaradin
şi Zenta, în confruntarea strategică cu Imperiul Habsburgic. Înfrângerea catastrofală
suferită de oştile sultanului Mustafa al II-lea (1695-1703) în faţa austriecilor, i-a
argumentat şi consolidat o importantă previziune geopolitică şi strategică: puternicul
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Imperiu Otoman începe să decadă, după ce a atins momentul măreţiei sale. Atunci,
a realizat că traseul ascendent („incrementa”) (6) al Imperiului Otoman s-a epuizat,
urmând, în logica naturală a lucrurilor, decăderea („decrementa”), deşi mai dispunea,
încă, de resurse. Ulterior, teza a fost tratată şi argumentată pe larg în celebra-i operă
„Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman” („Historia incrementorum
atque decrementorum Aulae Othomanicae”), redactată în limba latină. În lucrare, a
analizat cauzele care ar fi putut duce la destrămarea sa, a avansat ideea posibilităţii
popoarelor de a obţine propria libertate. Lucrarea a fost tradusă şi publicată în
limbile de mare circulaţie ale vremii: engleză, franceză şi germană. În altă lucrareelaborată în anul 1714-, „Interpretarea naturală a monarhiilor” „(Monarchiarum
physica examination)”, explică evoluţia în spirală a imperiilor, subliniind faptul că
cel otoman a intrat în perioada de descreştere, iar „Imperiul de Răsărit”, evident cel
rus, care este în perioada de „incrementa”, va deveni cel mai autentic şi important
imperiu cunoscut vreodată. A sesizat că Rusia devenea, din ce în ce mai mult, ca o
redutabilă forţă orientală, de sorginte creştin-ortodoxă. Astfel, Cantemir s-a afirmat
ca primul „vestitor al slăbirii şi decăderii Imperiului Otoman”.
5. Opţiunea strategică rusă
Animat de scopuri nobile,
naţionale, realiste şi raţionale,
Dimitrie Cantemir „a trecut
la elaborarea unui plan politic
de eliberare a Ţării, plan ce
se fundamenta pe o pregătire
îndelungată şi o matură chibzuinţă
(7)”. Planul a fost elaborat pe
baza unei temeinice analize
geostrategice, care presupunea şi
luarea în calcul a raportului forţe
între marile puteri ale epocii. Ţara,
aşa cum afirma tatăl său, Constantin
Cantemir, era „biruită de toate
neputinţele”, având de plătit
obligaţiile către „stăpânii noştri
turci şi tătari” era „spăimântată
din sud de tâlhari, dinspre Orhei
şi Soroca de cazaci”, iar „Ţara de
Jos din sud de tătari” (8). În ecuaţia
geopolitică a vremii, Moldova nu
putea să se menţină ca stat de sine
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stătător fără protectoratul unei mari puteri. Excluzând status quo-ul Moldovei de a
fi sub suzeranitate otomană, eruditul Principe a studiat câteva alternative posibile,
luând în calcul celelate două imperii din proximitate (cel habsburgic şi cel ţarist),
Polonia şi Ungaria, care ar fi putut reprezenta opţiuni pentru protectoratul necesar
conservării vieţii statale a Moldovei.
Privitor la posibilitatea unei alianţe defensive cu Polonia lui Sobieski, care să
vizeze anularea suzeranităţii Porţii, în analiza repectivă, au putut fi luate în calcul
următoarele: Regatul Poloniei era considerat un „aliat natural în lupta antiotomană
(9)”; confruntările miltare turco-polone, ce au avut loc pe teritoriul Moldovei, au
provocat, însă, pagube însemnate populaţiei autohtone. Concluzia: o suzeranitate
poloneză nu era de acceptat pentru că nu ar fi fost diferită prea mult de cea otomană.
În plus, acest stat nu era o mare putere şi, pe cale de consecinţă, un „protectorat
polon” ar fi fost nesigur, ceea ce ar fi determinat revenirea la cel otoman sau
dobândirea celui rusesc. Realismul acestei „judecăţi geostrategice” este susţinut
de faptul că Polonia, chiar în epoca cantemiriană, a început să decadă, ajungând
sub influenţa Rusiei. Luată în calcul, ipoteza unei dominţii a Regatului Ungariei, a
relevant următoarele aspecte, încompatibile cu concepţia şi planul cantemirian de
asigurare identităţii statale moldoveneşti: Ungaria a dominat Moldova în perioada
constituirii statalităţii; acest stat era disputat, atât de către otomani, cât şi de către
habsburgi; reprezenta un pericol important pentru securitatea şi integritatea Valahiei
şi Moldovei; se înregistrau incursiuni ungureşti în Moldova, ce vizau scopuri
prădalnice; în Transilvania, aflată sub dominaţia acestui stat, se desfăşurau acţiuni ce
vizau eliberarea populaţiei romîneşti.
Referitor la protectoratul habsburgic, ilustrul cantemirolog dr. Constantin
Barbu, pe baza cercetării documentare efectuate, a descoperit că Dimitrie Cantemir
a propus ca teritoriile unite de Mihai Viteazul să formeze, sub conducerea sa, un
singur stat în cadrul imperiului în central european. Propunerea nu a fost agreată
de domnul Valahiei, Constantin Brâncoveanu, şi nici de respectivul imperiu. În
aceaste condiţii, singura sa opţiune viabilă rămânea varianta rusă. Religia creştinortodoxă comună a fost un important argument decizional. Ion Neculce socoate că
D. Cantemir „s-a înstrăinat de Poartă în urma intrigilor lui Constantin Brîncoveanu,
domnul Valahiei (9)”, şi a consecinţelor, pe care el nu le-ar fi putut evita. Totodată,
sunt aprecieri conform cărora relaţiile de colaborare şi chiar de prietenie cu P. A.
Tolstoi, ambasadorul rus la Poarta otomană, personaj extrem de influent şi artizan
al politicii orientale a lui Petru cel Mare, au cântărit greu în luarea deciziei. Acesta
i-a dat asigurări că Rusia va sprijini Moldova în demersurile sale de emancipare.
La finalul analizării acestor posibile „opţiuni strategice”, Dimitrie Cantemir a optat
pentru „varianta rusă”, care, potrivit promisiunilor lui Petru I, consfinţite în tratatul ce
avea să fie încheiat, asigura meţinerea identităţii statale a Moldovei. Sunt istorici care
au apreciat relaţiile dintre Cantemir şi ambasadorul rus ca fiind acţiuni de subminare
prin spionaj a otomanilor, iar savantul român este catalogat drept spion rus. Acest
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aspect al activităţii sale a contat mult în luarea unei hotărâri. Spre exemplu, marele
istoric A. Xenopol, scrie despre „trădarea lui Cantemir (10)” .
Rusia, sub conducerea ţarului Petru I, a implementat un plan de modernizare
după modelul celor mai importante state occidentale, plan ce a condus, de facto, la
transformarea acestei ţări într-o mare şi veritabilă putere europeană. Fie sub influenţa
concluziilor proprii de mare declin al Imperiului Otoman, fie sub influenţa unor
personalităţi politice, cum ar fi, de exemplu ambasadorul Rusiei la Constantinopol, P.
A. Tolstoi – „unul din cei mai valoroşi diplomaţi din epocă” (11), Dimitrie Cantemir
ajunge la convingerea că s-au creat împrejurări favorabile pentru a scoate ţara de
sub stăpânirea turcilor, în alianţă cu Rusia, cea mai mare putere creştină ortodoxă de
atunci. În scurtă vreme, Dimitrie Cantemir stabileşte legături cu ţarul Petru, în scopul
încheierii unei alianţe antiotomane.
6. Tratatul de la Luţk (12)
Dimitrie Cantemir era considerat de către otomani un supus fidel, având o
neclintită credinţă faţa de Poartă. Cei 22 de ani petrecuţi, cu mici intermitenţe, la
curtea sultanilor turci, educaţia
primită, opera sa ştiinţifică şi
filosofică, precum şi participarea sa
la unele expediţii militare turceşti,
au fost argumente solide ca l-au
determinat pe sultanul Ahmed
al III-lea (1703-1730), să decidă
înscăunarea prinţului moldovean
pe tronul Moldovei. La ceremonia
de „ungere” ce a avut loc, la Iaşi,
în noiembrie 1710, a participat
sultanul personal, ceea ce constituia
un act de apreciare deosebită
la adresa principelui român,
care, în acelaşi timp, evidenţia
şi importanţa pe care Imperiul
Otoman o acorda Moldovei. În
viziunea sultanului, domnitorul
moldovean avea misiunea de
a-l ţine sub „supraveghere” pe
Constantin Brâncoveanu, bănuit că
ar avea planuri de a trece de partea
ruşilor. Totodată, Cantemir trebuia
să fie şi o „iscoadă” a Porţii, care
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dorea să cunoască întenţiile şi planurile ţarului. În urma stăruinţelor lui Carol al XIIlea, aflat sub protecţie turcească la Tighina, şi ale lui Ludovic al XIV-lea, otomanii
pregăteau un razboi împotriva Rusiei. Urmare a propriilor convingeri, şi urmărind
scoaterea ţării de sub suzeranitatea otomană prin „varianta rusă”, Dimitrie Cantemir
a conceput, redactat şi a propus lui Petru I un tratat secret de alianţă, care avea
drept scop eliberarea ţării de sub dominaţia turcă şi păstrarea identităţii statale a
Moldovei şi perpetuarea „Dinastiei Cantemirilor”. Tratatul a fost remis lui Petru I de
către Ştefan Luca, trimisul domnitorului moldovean. Tratatul a fost încheiat la Luţk
(Luţkla) în Polonia (azi în Ucraina), la 13 aprilie 1711. Aprobat de ţar, documentul,
potrivit practicilor vremii, a fost promulgat sub forma unei diplome împărăteşti
acordate domnului Ţării Moldovei de către Petru I. Tratatul de la Luţk cuprinde un
preambul şi 17 articole. În preambul, după ce se afirma reaua credinţă a turcilor faţă
de respectarea înţelegerilor convenite, se scria „…prea strălucitul domn şi principe
al ţării Moldovei, Dimitrie Cantemir, ca un creştin drept şi credincios şi luptător
pentru Isus Hristos, a chibzuit că este spre binele numelui lui Hristos, mântuitorul
nostru, să trudească alături de noi şi pentru eliberarea slăvitului popor moldovenesc,
aflat sub cârmuirea lui, care pătimeşte împreună cu alte popoare creştine sub jugul
barbarilor, necruţând, de asemenea, viaţa şi starea sa, ne-a dat de ştire prin scrisorile
sale despre gândul său, dorind, aşadar, să fie sub protecţia măriei noastre, ţarul, cu ţara
şi poporul Moldovei. De aceea, noi, văzând această râvnă creştinească a sa, îl primim
pe principe sub apărarea noastră prea milostivă şi ne învoim cu articolele propuse
de dânsul mai jos.” (13) În primul articol, se stipula că ţarul ia „sub oblăduire” pe
domn şi întreg poporul ţării. Conform articolului doi, domnul Moldovei se obliga să
se alature cu armata oastei ruse. În caz de campanie, trupele moldovene urmau să
fie întreţinute pe cheltuiala vistieriei ruseşti. În situaţia în care Moldova nu îşi putea
conserva independenţa, se insera că Dimitrie Cantemir”… va fi sub protecţia noastră
şi supus al măriei noastre ţarului şi urmaşilor noştrii, el şi urmaşii lui, în veci” (14).
După scuturarea stăpânirii otomane, Moldova va înceta să mai plătească tribut şi alte
dări Porţii, se revenea la „Status quo ante bellum” teritorial al Ţării Moldovei de până
la instaurarea dominaţiei otomane.
În acest sens, în articolul 11, se prevedea că „Pământurile Principatului
Moldovei, după vechea hotărnicie moldovenească asupra cărora domnul va avea
drept de stăpânire sunt cele cuprinse între râul Nistru, Cameniţa, Bender, cu tot
ţinutul Bugeacului, Dunărea, graniţele ţării Munteneşti şi ale Transilvaniei şi
marginile Poloniei, după delimitările făcute cu acele (15)”. În continuare, se arăta că
Moldova urma să treacă sub protectoratul Rusiei, care garanta integritatea teritorială
a Principatului şi se obliga să nu se amestece în treburile lui interne. Scaunul domnesc
era rezervat dinastiei Cantemireştilor, modalitate prin care Moldova trebuia să devină
o monarhie absolută şi ereditară. Totuşi, ţarul putea să-l înlocuiască pe domnitor
numai dacă acesta părăsea credinţa ortodoxă sau lupta antiotomană. Important este şi
articolul 15, ce conţinea textul „Proprietăţile şi palatele pe care el (Dimitrie Cantemir,
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n.n.) le are la Ţarigrad şi le lasă acolo pentru măria noastră ţarul, îi vor fi despăgubite
de măria noastră ţarul cu altele, la Moscova, deopotrivă şi asemănătoare cu acelea
(16)”. Această prevedere a permis împropietărirea lui Cantemir cu domenii însemnate
şi locuinţe la Harkov, Moskova şi Sankt Petersburg. Prin prevederile tratatului, ţarul
„…anula promisiunea facută altcuiva privind domnia Moldovei (17)”. Se pare că
această promisiune fusese dată lui Constantin Brâncoveanu. Unele surse documentare
spun că promisiunea a fost făcută şi lui Francisc II Rakoczy. Articolul final prevedea
intrarea în vigoare a Trataului şi a Diplomei „… după ce îi vor fi înfăţişate prea
strălucitului domn Dimitrie Cantemir” şi după ce acesta „… ne va depune jurământ
de credinţă în faţa Prea Sfintei Treimi că se va supune întotdeauna poruncilor noastre
şi ne va sluji cu slujbă credincioasă şi cinstită şi, după ce va iscăli cu mână proprie
acel jurământ şi aceste puncte, le va trimite măriei noastre ţarului şi se va strădui a
le aduce la îndeplinire nestrămutat, iar după intrarea oştirilor noastre va aduce pe
toţi boierii mari şi mici, oştirea şi tot poporul moldovenesc ca să ne jure credinţă şi
se va uni cu oştirile noastre. Pentru aceasta, în schimb, noi, marele stăpânitor, măria
noastră ţarul, făgăduim să-l apărăm pe el şi tot poporul moldovenesc de toţi duşmanii
şi să nu-l părăsim niciodată. Pentru întărirea acestora s-a dat această diplomă
împărătească a noastră, semnată cu mână proprie şi pecetluită cu pecetea noastră de
stat la Luţk, aprilie, ziua 13, anul 1711 (18)”. După unele aprecieri, Tratatul de la
Luţk este un model de prudenţă şi abilitate diplomatică, prin care Dimitrie Cantemir
urmărea obţinerea independenţei şi integrităţii teritoriale a Moldovei. Principatul
Moldovei trebuia să recunoască puterea supremă a Moscovei, păstrându-şi statutul
de independenţă şi tradiţiiile neamului. Privilegiile boierimii rămâneau neschimbate.
Moldovei urma să-i fie întoarse pământurile acaparate de turci, ce au fost transformate
în raiale. Acordul a fost salutat de majoritatea populației Moldovei. Au fost şi boieri
potrivnici, care doreau ca ţara să rămână, în continuare, sub dominaţia otomană. Deşi
turcii puseseră mari „speranţe” în Cantemir, el „a trecut la ruşi (19)”, apreciindu-se
că tratatul este consecinţa „trădării” domintorului moldovean. De asemenea, unii
istorici au apreciat că Tratatul de la Luţk a fost un factor premergător pentru cele 12
invazii ruseşti în România, ce au avut loc în perioada 1711-1944. Având în vedere şi
trecerea frontierelor sovietice de către trupele române, sub comanda generalului Ion
Antonescu, în anul 1941, scorul este de 12 la 1 în favoarea Rusiei. În concluzie, se
poate spune că paleta interpretărilor este foarte diversă, de la un act progresist la o
adevărată catastrofă diplomatică şi statală.
7. Prietenia Cantemir-Petru cel Mare (20)
La mijlocul lunii iunie 1711, Dimitrie Cantemir a fost informat că unităţi de
„oaste moschicească au trecut Prutul pre la Zagarance”, cum mărturiseşte cronicarul
Ion Neculce. Această importantă trecere de oaste avea să fie urmată de vizita în Ţara
Moldovei a ţarului Petru cel Mare. La 24 iunie 1711, ţarul a ajuns, la Iaşi, la Curtea
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Domnească, pentru a se sfătui cu Dimitrie Cantemir şi cu marii boieri moldoveni.
În acea zi, Dimitrie Cantemir se găsea în tabăra trupelor ruse organizată „ în
Branişte de la Ţuţora”. Scopul prezenţei sale era acela de a stabili strategia inevitabilei
confruntări cu otaomanii şi de se realiza o unitate de acţiune cu trupele ruse Aici a aflat
de sosirea lui Petru I. Oarecum luat prin surprindere, Cantemir s-a întors în Capitală,
cel mai probabil în cursul nopţii aceleiaşi zile. Axinte Uricariul, participant la acest
eveniment, prezintă vizita astfel: „Caimacamii, împreună cu alţi boieri şi orăşeni
bătrâni mai de cinste şi mitropolitul cu tot clirosul… blagoslovindu-l cu crucea şi
cu aghiazmă stropindu-l şi boiarii toţi i-au sărutat mâna împăratului… şi au venit la
Iaşi… de au mas (au fost
găzduiţi, n.n.) în curtea
domnească… unde a
venit şi împărăteasa”.
Prima întâlnire
între Dimitrie Cantemir
şi Petru cel Mare
a avut loc, la Iaşi,
în
dimineaţa
zilei
următoare, duminică
25 iunie 1711, pe când
„împăratul venea de
la feredeu (baie) şi în
curte, la scări, s-au
adunat cu împăratul,
de i-au sărutat mâna
şi împăratul l-a sărutat
pe cap, luându-l în
braţe şi ridicându-l sus
cu o mână, fiind Vodă
om scund şi împăratul
om de-a firea întru tot
şifaeş (mare, înalt)”.
Ion
Neculce
mai
adaugă, referitor la
această primă întâlnire,
că Dimitrie Cantemir,
împreună cu împăratul,
„au îmblat pre toate
mănăstirile… De le-au vădzut, şi din toate i-au plăcut mănăstirea Golâe (Golia)…
şi mult lăuda împăratul lucrurile, chipul şi toate obiciele moldovenilor”. Seara,
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domnitorul moldav, zice
cronicarul, „au făcut vodă
împărăţiei masă frumoasă
în curţile domneşti, în
casa ce mare… iar când au
fost să şadză împăratul la
masă, n-au vrut să şadză în
capul mesei, ce-au şedzut
în scaon lângă masă, iar
în capul mesei au pus pe
Vodă…”
Cronicarul
Ion
Neculce
a
descris
atmosfera ce domnea la
acea masă împărătească:
„Să ospătă şi să veseli pre
frumos cu vin de Cotnar
şi lăuda vinul foarte. Şi
încă mai bine le plăce
vinul cel cu pelin, şi mult
să miră cum spre partea
lor nu să face vin cu pelin
aşe bun”. Axinte Uricariul
arată că atunci când „în
capul scaunului au pus pe
Vodă, şi când au vrut să şadză, au sărutat mâna împăratului şi el încă l-au sărutat
pre cap şi la paharul dintâi iar au făcut sărutare… Şi aşa cu toţii s-au veselit cu
tabulhanaoa (muzica orchestrală subl. n.)”. Este remarcat faptul că „în casa mică
ospătau doamna lui Vodă (Casandra, soţia lui Dimitrie) cu împărăteasa (Ecaterina,
subl. n) şi cu giupânesele. În ceea ce priveşte apropierea şi prietenia dintre cei doi
şefi de stat, cronicarul mai consemnează faptul că împăratul „să tinde cu amândouă
mânule şi cuprinde pre Vodă de grumadzi şi-l săruta pe faţă, pe cap şi pe ochi, ca
un părinte pre un fiu al său”. A doua zi, luni dimineaţa, „au ieşit împăratul făr de
veste – spune cronicarul – pe poarta despre grajduri singur, pe jos şi au mersu la
Trei Sfetitele (Biserica „Sf. Trei Ierarhi”) de s-au închinat, sărutând sfintele icoane şi
moaştele Preacuvioasei Paraschevei. Acolo s-au întâmplat şi Ghedeon mitropolitul şi
poftiia pe împărat să şadză în scaunul cel domnesc şi n-au vrut, ci tot în picioare au
stătut… Eşind din biserică s-au suit la trapeza egumenului. Atunce au sosit şi curtenii
lui… şi Vodă cu curtea lui… îşi tocmise de au fost stând de-a rândul toţi polcovnicii
şi rotmiştrii ce-i făcuse din moldoveni. Şi trecând împăratul pentre dânşii….. i-au
sărutat mâna toţi pe rând” După acest moment, cei doi au trecut şi pe la Mitropolie, şi
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pe la alte biserici, unde s-au închinat, apoi „au trecut pe la curtea domnească şi până
seara au purces iar la obuz (tabăra militara n.a.), la Prut, cu împărăteasa”. Aşadar,
acestea sunt descrierile referitoare la întrevederea lui Dimitrie Cantemir cu Petru cel
Mare la Iaşi.
A doua întîlnire dintre Cantemir şi Petru I, a avut loc chiar de ziua onomastică
a ţarului, praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, pe malul Prutului, în tabăra de
la Seimeni, pe malul stâng al Prutului. Scopul întâlnirii, pe lângă aniversarea zilei
onomastice a lui Petru I, l-a reprezentat definitivarea planului de acţiuni comune
contra trupelor turceşti. Referitor la acest moment, cronicarul Ion Neculce, care era
printre boierii invitaţi la această serbare, ne spune că împăratul i-a spus lui Vodă „să
ie cu dânsul 15 boieri, pe care-i vor place lui, să-i cinstească acolo. Şi să margă şi
mitropolitul ţării să slujască liturghia în beserica de cortu. Şi au pus de au cumpăratu
şi câteva vasă de vin, să fie de cinstit oştenii, că atunce era şi sărbătoare… fiind şi
numele lui Petru. După ce s-a asistat la Liturghia săvârşită de Ghedeon, mitropolitul
Moldovei, şi de Theofan Prokopovici”, cei doi şefi de stat au intrat în alt cort, „unde
au pus masă… gios pre pământ… şi ne-au cinstit pre bine şi frumos şi mai pe urmă
ne-au închinat însuşi împăratul, cu nişte vin al lui de la franoji, care îndată cum
au băut, au mărmurit toţi de beţi, bând de acel vin”. A doua zi, domnitorul Ţării
Moldovei, împreună cu boierii s-au întors la Iaşi „unde după slujbă au strâns pre alţi
boieri şi arhierei… în beserica domnească… Unde au cetit catastiful cel de tocmeală,
ce au făcut”, fiind vorba de Diploma cu 17 puncte dată de Petru I domnitorului
Moldovei. Ţarul a avut prilejul să-l cunoască bine pe Dimitrie Cantemir, să fie
impresionat de calităţile sale personale. A schiţat un „portret” al lui Cantemir, scriind
în jurnalul său de campanie următoarele: „Acest domn este un om foarte deştept şi
în stare să povăţuiască… o persoană foarte isteaţă, inteligentă şi abilă” (21). Astfel,
s-au încheiat întâlnirile dintre cei doi şefi de stat din vara anului 1711 pe pământul
Ţării Moldovei. Petru I, avea să fie impresionat de fastul cu care a fost întâmpinat,
de nobleţea poporului român, de calităţile de erudit de excepţie ale lui Dimitrie
Cantemir. De aceea, putem considera că cele două întâlniri ale ţarului Rusiei cu
domnitorul moldovean, şi prietenia dintre ei, au reprezentat un eveniment împortant
pentru geopolitica vremii din sud-estul Europei. Trebuie să spunem, însă, că prietenia
şi preţuirea reciprocă erau manifeste pe fundalul relaţiilor dintre suzeran şi vasal.
8. Stănileşti, 19-21 iulie 1711
După ce, la începutul anului 1771, Imperiul Otoman şi Rusia şi-au declarat,
reciproc, război, la 27 mai 1711, feldmaresalul Şeremetev a trimis, de la Soroca, o
proclamaţie adresată locuitorilor Moldovei, prin care le cerea să se înroleze în armata
rusă, urmând să primească solda, în funcţie de grad.
Sultanul a aflat de tratatul ruso-moldovean, şi l-a considerat pe Cantemir
„trădător”, urmând ca acesta să fie pedepsit, cât mai curând. În aceste condiţii,
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situaţia domnitorului şi a ţării era foarte dificilă. Prin urmare, îmediat ce aflase de
începerea deplasării trupelor otomane spre Molodova, la 30 mai 1711, Cantemir a
solicitat ajutor militar rus, în
regim de urgenţă. În sprijinul
domnitorului, a fost trimis
un detaşament de 3.000 de
oameni, iar lui Cantemir i-au
fost oferite 10.000 de ruble.
Banii erau necesari pentru
recrutarea
de
voluntari,
deoarece Moldova nu dispunea
de o armată bine închegată,
permanentă şi profesionistă.
Conform obilgaţiilor ce îi
reveneau în baza tratatului
moldo-rus, Cantemir trebuia
să se alăture trupelor ruseşti cu
o oaste de 10.000 de oameni
şi să pregătească alimente şi
furaje pentru aliaţi. În acest
scop, a lansat, la 1 iunie,
o proclamaţie prin care se
cerea supusilor săi să se „…
prezinte, în numar cât mai
mare, la oaste pâna la data de
15 iunie”. Declaraţia continua
cu o ameninţare la adresa celor
ce nu s-ar fi supus poruncilor
domnitorului: „Dacă, de acum
înainte, cineva ar voi să fie
de partea otomanilor, făţis ori
în taină, acela va fi afurisit,
blestemat, izgonit ca Iuda, iar
averile lui i se vor confisca
şi ca pedeapsă să i se taie
capul” (22). În Proclamaţie,
Dimitire Cantemir a justificat
actul de felonie prin care sfida
Înalta Poartă cu argumente
istorice. Acţiunea constituia o
împotrivire faţă de abuzurile
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facute de Poartă, otomanii fiind apreciaţi „pagânul cel nevrednic şi călcător de
juramânt”.
Domnitorul Moldovei a numit 17 polcovnici, plătiţi cu câte 100 de ruble pe
lună şi 117 rotmiştri (ofiţeri de cavalerie, n.n.), plătiţi cu câte 30 de ruble pe lună (23).
La puţin timp, domnitorul moldovean şi-a dat seama că trupele otomane vor ajunge
la Dunare înaintea celor moldo-ruse, fapt ce nu permitea oprirea acestora la marele
fluviu şi interzicerea pătrunderii lor în Moldova. Deândată, l-a informat cu privire
la acest lucru pe feldmaresalul Boris Şeremetev, comandantul forţelor ruse. Acesta
nu a reacţionat prompt şi, drept urmare, armata otomană, sub comanda marelui vizir
Baltaci Mehmed paşa, a ajuns la Isaccea, la 16 iunie 1711. Aici a staţionat timp de
două săptămâni, în scop de refacere a forţelor şi de pregătire a luptei.
Pe o bună parte a teritoriului moldovean, au fost raspândite manifeste prin care
populaţia era îndemnată să asigure aprovizionarea armatei ruse cu alimente şi furaje.
Generalii ruşi au contat şi pe proviziile turceşti, ce se găseau în depozite sau, chiar, în
mânăstiri. Dar proviziile trupelor otomane, pentru a nu cădea în mâinile adversarilor,
au fost concentrate la Urlaţi, în Valahia. În scopul capturării proviziilor adversarilor,
corpul expediţionar rus a pornit, în marş forţat, spre Brăila, garnizoană în care trupele
turceşti se cifrau la 3.000 de soldaţi şi aveau mari cantităţi de alimente. Având 7
ziduri de apărare, şi fiind bine apărată de forţele militare dislocate în ea, cetatea nu a
putut fi ocupată.
Armată rusă, estimată la numai 30.000 de oameni a trecut Nistrul, pe la
Soroca, în luna mai 1711. Dimitrie Cantemir a reuşit să strângă, până la inceputul
lunii iulie, un număr de oşteni ceva mai mic decât cel preconizat. Astfel, efectivele
grupării de forţe ruso-moldoveneaşti erau de 38.246 de oameni, în timp ce oastea
turcă îngloba 119.600 de militari, fără a mai adauga pe tătari şi oastea suedeză, care
le-au venit în sprijin. Otomanii mai aveau la dispoziţie 120 de corăbii echipate de
luptă „şi alte vase maritime mici în Marea Neagră.” (24) Trupele tătare nu făceau parte
din gruparea principlă de forţe, având misiunea de a efectua incursiuni de hărţuire
în zonele centrale şi nordice ale Moldovei, în scopul împiedicării aprovizionării
acestora cu alimente, furaje, arme şi muniţii.
Scopul strategic al Rusiei în acest pentru acest război erau, pe de o parte,
„obţinerea unei poziţii avantajoase pe ţărmul Marii Negre, iar pe de altă parte,
eliberarea popoarelor creştine din Balcani, aflate sub dominaţia Porţii” (25). Planul
de acţiune al armatei ruse prevedea ca bătălia să se desfăşoare în două etape distincte.
Într-o primă etapă, armata comandată de Şeremetev trebuia să patrundă în Moldova,
să ajungă la Dunare şi să împiedice, astfel, trecerea trupelor otomane peste fluviu. În
cea de-a doua etapă, ofensiva trebuia continuată peste Dunare, prin Dobrogea, spre
Istanbul. Planul nu a devenit realizabil, deoarece armata rusă s-a pus în mişcare,
cu mare întârziere, în ultima parte a lunii aprilie a anului 1711, pe direcţia Kiev –
Soroca – Iaşi. Ca urmare, forţele ruseşti nu au reuşit să ajungă la Dunăre pentru a
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opri pe cele turceşti să pătrundă în Moldova. Gruparea principală de forţe se afla sub
comanda directă a ţarului. Avangarda era constitută dintr-un detaşament de cavalerie,
comandat de feldmaresalul Şeremetev (26).
La sugestia suedezilor, care cunoşteau foarte bine tactica de luptă a armatei
ruse, trupele otomane au efectuat o temeinică pregătire, fiind dotate cu, aproximativ,
400 tunuri, iar efectivele lor se cifrau la 120.000 de oameni. De asemenea, otomanii
au echipat „120 de corabii de luptă şi alte vase maritime mici în Marea Neagră” (27).
Astfel, armata otomană a plecat din Constantinopol la 9 aprilie 1711 – dată la care
tratatul moldo-rus nici măcar nu era încheiat-, urmând ca, după o lună, să se realizeze
joncţiunea cu trupele aflate la Bender sub comanda lui Carol XII. Principalul corp
de armată otoman, plecat din Constantinopol, a parcurs traseul „Edirne – Karnobat –
Aitos – Provadia – Medgidia – Babadag – Isaccea – Kartal – Kahul – Stănileşti” (28).
Raportul de forţe era de 1 la 3 în favoarea turcilor. Cu toate acestea, comandanţii
otomani erau îngrijoraţi în ceea ce priveşte soarta războiului, considerând că „dacă
oastea islamică nu va fi victorioasă şi învingătoare, iar duşmanii vor birui, atunci va
fi primejdie, chiar şi pentru oraşul Istanbul” (29).
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Îngrijorarea
era
firească,
fiind
generată de teama pe
care o inspira armată
rusă otomanilor, după
victoria
răsunătoare
de la Poltava. Bătălia
a avut la Stănileşti. În
primele
confruntări,
otomanii au suferit
pierderi
însemnate.
În seara zilei de 19
iulie, armata rusă şi-a
consolidat
poziţiile
defensive, dar a fost
încercută de către
trupele adverse. Pe
data de 20 iulie 1711,
„s-a dat o luptă atât
de
cumplită
încât
nu are asemănare”.
Otomanii
nu
au
reuşit să cucerească
tabara rusă, dar şiau menţinut poziţiile.
La 21 iulie, ruşii au
lansat, fără succes, mai
multe
contraatacuri,
încercând să scape din
încercuire: „La ivirea
zorilor, trăgând din
armele ce le aveau în
mâini, ruşii au ieşit din
tabăra lor şi au pornit
la atac asupra gaziilor
musulmane”
(30).
Acţiunea nu a reuşit, iar
soldaţii şi-au epuizat
muniţia. „Vazând ca
tunurile şi puştile lor
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nu mai pot trage, ghiaurii (ruşii n.n) se băteau cu vitejii gazii numai cu sabia” (31).
Analizând situaţia dezastruoasă a armatei ruse, în cadrul a două consilii de război,
conduse de Petru I, s-a hotărânt să se ceară pace adversarilor iar, în situaţia în care
solicitarea nu era acceptată, să se încerce, încă o dată, ieşirea din încercuire. Spre
deosebire de marele vizir, hanul tătar şi regele suedez, Carol XII, nu doreau încheierea
păcii. Astfel, hanul era de parere că „acest ghiaur foloseşte multe şiretenii şi viclenii”
(32). Pacea a fost acceptată de marele vizir. Tratatul negociat şi agreat de ambele
părţi, prevedea următoarele: retocedarea teritoriilor cucerite de către ruşi, inclusiv
a cetăţii Azov; o serie de cetăţi de la hotarul Ucrainei să fie trecute sub autoritate
turcească; dreptul ţarului de a-se întoarce în ţară cu toată armata şi artileria; Rusia
nu se va mai amesteca în problemele Poloniei; regele Suediei să ajungă în siguranţă
în ţara lui, trecând nestingherit prin Polonia; ţarul să predea ostatici pe generalul
Şerementev şi pe alţi colaboratori apropiaţi, precum şi pe Dimitrie Cantemir, etc.
Referitor la predarea domnitorului Moldovei, negociatorul rus,
P. Safirov, a răspuns că „Dimitrie Cantemir a plecat de la noi.” (33) În speranţa
că îl vor captura pe Cantemir, turcii au renunţat la această cerere.
După retragerea armatei ruse, mulţi moldoveni, refugiaţi în păduri, au
continuat să lupte. Pentru a-i face pe aceştia să înceteze lupta, marele vizir a eliberat
toţi prizonierii, care nu fuseseră duşi în afara teritoriului Moldovei.
Cauzele înfrângerii trupelor ruso-moldovene de la Stănileşti: soldaţii ruşi
erau nerefăcuţi, ca urmare a marşurilor lungi din nordul Rusiei pâna la Nistru;
entuziasmul ruşilor după bătălia de la Poltava, a condus la pregătirea superficială a
companiei militare; lipsa proviziilor şi a rezervelor necesare luptei pentru perioade
mai îndelungate de timp; sosirea cu mare întârziere a trupelor ruseşti în Moldova,
fapt ce nu a permis oprirea turcilor la Dunăre, fluviu ce reprezenta un obstacol
natural greu de „forţat” cu mijloacele epocii; „defecţiunea” alianţei încheiate de ţar
în scopul alungării otomanilor din ţările creştine, alianţă din care mai făceau partealături de Moldova – Polonia, Valahia şi Serbia, fapt ce a condus la un raport de
forţe disproporţionat în defavoarea Rusiei; folosirea unei strategii şi tactici de luptă
neadecvate situaţiei etc. De asemenea, analiştii militari apreciază că armata Rusiei
era împarţită şi lupta pe mai multe fronturi: la Marea Baltică, în Moldova şi între
Bug şi Marea Caspică. Razboiul pe mai multe fronturi a fost una din cauzele majore
ale înfrângerii, deoarece „în nadejdea voroavelor streini, a muntenilor, a leşilor, a
sârbilor, a moldovenilor, au venit împăratul fără oaste, negrijit, să să bată cu veziriul”
(34). După campanie, ţarul a concediat 14 generali şi peste 200 de ofiţeri, consideraţi
răspunzători de insuccesul campaniei. Cu toate acestea, înfrângerea de la Stănileşti
nu este considerată a fi un dezastru pentru Rusia. Pierderile au fost într-un raport de
cel puţin 1/5 în defavoarea otomanilor, respectiv, 3.000 de pierderi din partea armatei
ruse, faţă de circa 16.000 de morţi şi răniţi, cât au avut trupele turceşti. Urmările
pentru Moldova au fost deosebit de însemnate, deoarece: nu a fost înlăturată
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suzeranitatea otomană; cariera politică a lui Dimitrie Cantemir a fost compromisă;
au fost instaurate, pentru mai mult de un secol, domniile fanariote; un mare număr de
localităţi au fost prădate şi incendiate; mii de oameni au fost luaţi în robie şi, ulterior,
vânduţi la pieţele de sclavi din Istambul; alte mii de locuitori ai Moldovei au fost
nevoite să caute adăpost în ţările vecine. După unele aprecieri, situaţia „post belum”
este considerată una din cele mai dezastroase evenimente din istoria Moldovei.
9. Cantemir în Rusia
Reuşind să se strecoare, în trăsura ţarinei, printre liniile otomane, Dimitrie
Cantemir, şi-a salvat viaţa. Apoi, şi-a luat familia de la Iaşi şi, împreună mai mulţi
dregători şi un detaşament numeros de ostaşi, între care şi hatmanul Ion Neculce,
viitorul cronicar, porni spre Rusia pe calea pribegiei, însoţind-ul pe ţar. La puţin
timp, el a fost urmat de circa 4 mii de moldoveni, din care aproape 400 erau boieri
cu familiile lor, iar ceilalţi erau reprezentanţi ai diferitor categorii de slujbaşi. O
dată ajuns în Rusia, în spiritual prevederilor Tratatului de la Luţk, prietenul şi
protectorul său, ţarul Petru I, a asigurat condiţii optime de viaţă şi de muncă lui
Cantemir, familiei sale şi moldovenilor ce l-au însoţit. În acest sens, cronicarul Ion
Neculce scrie că „Dumitraşco-vodă, după ce s-au aşădzat la Harcov, zahará prè multă
îi da şi lui şi tuturor moldovenilor, cât nu putè birui să o mănânce. Şi i-au mai dat
pe deasupra şi 13 sate a unui gheneral, ce-l chema Sidlovschi, pline de pâine şi de
hălăşteie cu mori şi câte doao, tri sute de oameni într-un sat. Şi bucate, vaci, boi, oi,
stupi, odoare, toate le dedese lui Dumitraşco-vodă …(35)” La începutul anului 1712,
Dimitrie Cantemir a vizitat oraşul Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu Petru I, pe
care l-a sfătuit cu privire la construirea viitoarei capitale a Rusiei. Conform unor
documente ruseşti, reprezentantul englez Whitworth relatează că, la o recepţie dată
de cneazul Cercaski, l-a văzut „şi pe fostul domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir.
Nu am observat la el nici urmă a nenorocirilor care l-au lovit şi pe care ţarul le-a
despăgubit în parte, dăruindu-i moşii foarte întinse în Ucraina”. În ianuarie 1713,
la cererea lui Petru I, Dimitrie Cantemir se mută cu întreaga familie la Moscova.
Cu acest prilej, Petru I şi-a manifestat şi mai mult generozitatea faţă de prietenul
şi sfetnicul său: „Deci sinatul, audzind, au ales să dè lui Dumitraţco-vodă 1.000 de
dvoruri în Ţara Moscului, care acea mie de dvoruri cuprinde 50 de sate, şi oameni ca
15.000 sîntu. Şi să-i mai dè ţi câte 20 pungi de bani pre an, care fac 6.000 de ruble, şi
2 părechi de curţi frumoasă în stoliţă” (36).
În Rusia, Dimitrie Cantemir devine sfetnicul intim al țarului în problemele
de politică orientală, membru al Senatului, cea ce echivalează cu postul de ministru.
Aici, a cartografiat teritoriul Rusiei. Îşi scrie principalele opere ştiinţifice, care i-au
adus consacrarea ca savant de renume european şi alegerea ca membru al Academiei
din Berlin. Totodată, a pus bazele Academiei Rusiei. Moartea sa prematură nu
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i-a permis să devină preşedintele acestui forum. Perioada rusă a devenit cea mai
rodnică şi mai însemnată în domeniul creaţiei ştiinţifice care se caracterizează
prn elaborări teoretice remarcabile în multe ramuri ale ştiinţei. Metoda şi spiritul
scrierilor sale de istorie, filosofie, geografie, orientalistică şi în alte domenii poartă
amprenta şi substanţializează modernitatea epocii. În această perioadă a vieţii sale,
Dimitrie Cantemir şi-a scris principalele lucrări: „Descrierea Moldovei (Descriptio
Moldaviae)”, „Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului otoman (Incrementa atque
decrementa aulae othomanicae)”, „Sistema religiei mahomedane”, „Hronicul
vechimii a romano-moldo-vlahilor” etc. Privită din punct de vedere literar, ştiinţific şi
politic, activitatea desfăşurată de Dimitrie Cantemir în Rusia s-a încadrat în tedinţele
progresiste ale epocii, contribuind la realizarea marilor reforme politice, economice
şi culturale iniţiate şi transpuse în viaţă de Petru I. Edificator pentru prietenia şi
preţuirea pe care ţarul i-le acorda, este şi faptul că, la cea de-a doua căsătorie a lui
Dimitrie Cantemir cu cneazina Anastasia, în anul 1719, naş de cununie nu îi este
altcineva decât Petru cel Mare. Casandra, prima soţie a acestuia, a murit în anul
1713.
Trăind într-un climat cultural favorabil şi beneficiind de acţiunile ţarului de
modernizare a Rusiei după modelele occidentale, opera cantemiriană este tot mai
cunoscută în cercurile ştiinţifice şi aristocratice ruseşti, dar şi în Europa şi în afara ei.
Petru cel Mare, învăţaţii ruşi, savanţii şi specialiştii europeni, chemaţi de ţar pentru a
accelera procesul civilizaţional în Rusia, îl preţuiesc pe marele cărturar moldovean.
Pe timpul iernii, Cantemir se afla, în cea mai mare parte a timpului la Moscova,
unde lucra intens la multe din operele începute cu ani în urmă, fie în Moldova, fie
la Istanbul. Coresponda cu ţarul, cu alţi demnitari ruşi, cu oameni de ştiinţă, mai cu
seamă cu cei de origine germană, care se stabiliseră într-un număr destul de mare
la Petersburg. Prin intermediul acestora, Dimitrie Cantemir începe să fie cunoscut
în mediile ştiinţifice şi academice din Germania, în special la Academia de Ştiinţe
din Berlin. Drept urmare, aici încep să fie studiate unele din operele sale, atât cele
ce ţineau de istoria, cultura şi civilizaţia poporului român, cât şi cele consacrate
valorificării civilizaţiei orientale turco-arabo-persane. Cantemir se bucura de faima
de savant orientalist de vastă cultură intelectuală şi de autor al unor lucrări ce
prezentau un mare interes pentru oamenii de ştiinţă din Germania de atunci. Iată
de ce, la propunerea unor oameni de ştiinţă germani aflaţi în serviciul ţarului, în
1714, Dimitrie Cantemir este ales membru titular al Academiei din Berlin pentru
Secţiunea ştiinţelor orientale. Petru I a văzut în Cantemir o personalitate novatoare,
care putea „impulsiona şi da coerenţă eforturilor de modernizare a Rusiei” (37), dar
şi de realizare a scopurilor sale geopolitice de dilatare teritorială spre „vecinătatea
apropiată, apoi spre sud-estul Europei şi spre Marea Mediterană”. Geniu pozitiv,
Cantemir a fost un innovator în domenii de manifestare a spiritului, în teologie,
istorie şi geografie, etnografie, imagologie, sociologie, filozofie, retorică, pedagogie
şi, nu în ultimul rînd, în literatura de ficţiune alegorică şi satirică. În 1722, Cantemir a
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participat, în calitate de consilier în problemele lumii orientale, la expediţia întreprinsă
de Petru cel Mare în Persia. Pe timpul campaniei, s-a îmbolnăvit grav. Revine cu
mare greutate în Rusia. La scurt timp, Dimitrie Cantemir se stinge din viaţă, la 21
august 1723, la moşia sa Dimitrievka. Este înmormântat în biserica construită de el la
Moscova. Astfel s-a încheiat viaţa uneia dintre cele mai mari personalităţi ale culturii
şi spiritualităţii româneşti de la hotarul sec. XVII-XVIII.
Note de subsol:
(1) Apostol Stan, Prefață la lucrarea „12 invazii rusești în România” Editura
Saeculum I.O., Editura Westfalia, Bucureşti, 1996, p. 7.
(2) Ibidem, p. 8.
(3) Ibidem, p. 8.
(4) Dimitrie Cantemir – „Descriptio Moldavie”, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, Bucureşti, 1973, p. 102
(5) Florin Negoiță, „Dimitrie Cantemir – 300. Activitatea diplomatică”,
în volumul „Dimitrie Cantemir, Prinț între filosofi şi filosof între prinţi”, Ed. Pro
Universitaria, 2011, p. 111.
(6) Virgil Cândea – „Dimitrie Cantemir. Istoria Imperiului Otoman”, în
„Manuscriptum”, nr. 2, Bucureşti, 1985, p. 18-20.
(7)-(8) dr. Constantin Degeratu – „Cantemir omul politic al epocii sale”, în
Revista „Univers Strategic”, nr. 3, p. 26 şi 32
(9) Ion Neculce – „Letopiseţul Ţării Moldovei”, Bucureşti, 1980, p. 188.
(10) A. Xenopol – „Resboaiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra ţărilor
Române”, Iaşi, Tipolitografia H. Goldner, 1880, p. 31.
(11) Nicolae I. Arnăutu – „12 invazii ruseşti în România”, Editura Saeculeum
I.O., Editura Vestfala, Bucureşti, 1996, p. 28
(12)-(15) Ion Neculce – „Letopiseţul Ţării Moldovei”, Bucureşti, 1980, p.
188-202.
(16)-(18), Ibidem.
(19) A. D. Xenopol, Ibidem.
(20) Notă: Informaţiile de la acest capitol, în cea mai mare parte a lor, au fost
culese din Ziarul Lumina, ediţia electronică, din 3 septembrie 2011; site-ul http://
ziarullumina.ro/documentar/petru-cel-mare-moldova-de-acum-300-de-ani”
(21) Ion Focşeneanu – „Tratatul de la Luţk şi campania ţarului Petru I în
Moldova” (1711), în „Studii privind relaţiile româno-ruse”, Bucureşti, Academia
Republicii Populare Române. Institutul de studii româno-sovietic, 1963, p. 34.
(22)-(24), Ibidem.
(26) Constantin Şerban, Jurnalul feldmareşalului B. P. Şeremetev despre
campania de la Prut (1711), în „Relaţii româno-ruse în trecut”, Bucureşti, Academia
Republicii Populare Române, 1957, p. 6.
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(27) Adrian Tertecel, Anexele „Jurnalului” lui Ahmed bin Mahmud privind
campania de la Prut (1711), în „Studii şi materiale de istorie medie”, XII, 1994, p.
203.
(28)-(29), Ibidem.
(30) Adrian Tertecel, op. cit., p. 97-98.
(31) Constantin Şerban, op. cit., p. 9-12.
(32) Ion Focşeneanu, op. cit., p. 35.
(33) Andrei Pippidi, „Politică şi diplomaţie în proclamaţia lui Dimitrie
Cantemir din 1711”, în „Revista de Istorie”, nr.5, 1973, p. 938.
(34) Ion Neculce, „Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua
domnie a lui Constantin Mavrocordat”, Bucuresti, Editura de Stat pentru Literatura
si Artă, 1955, p. 276.
(35)-(36) Ion Neculce, op. cit., p. 257.
(37) Gulian C. I., Dimitrie Cantemir, un mare patriot şi cărturar, p. 10.
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EUROPENISMUL ORIENTAL
CANTEMIRIAN
Prof. univ. dr. Victor AELENEI1
Rezumat
Opera lui Dimitrie Cantemir este considerată ca fiind una ce face
autoritatea în era confluenţei intercivilizaţiilor, în care valorile sunt mai
tari ca timpul și mai vaste ca nemărginirea, generând, după trei secole, un
ecou reverberant și actual. Datorită unicității operei sale, personalitatea
cărturarului impresionează ca un simbol reprezentativ pentru umanitatea
întreagă prin formația sa enciclopedică.
Cuvinte cheie: epocă, orientalist, universalism, europenism, geopolitică.

Î

n existența noastră sunt evenimente științifice ce își propun să fixeze în
conștiința și spiritualitatea poporului nostru nenumăratele repere istorice
care să ne dea forță, continuitate și durabilitate ca neam pe acest străvechi pământ
dacic. Este bine să ne aducem aminte de trecut, pentru că altfel nu vom ști să ne
construim viitorul. Unul din reperele istoriei medievale de sfârșit și început al celei
moderne îl constituie personalitatea lui Dimitrie Cantemir, un domnitor moldovean
simbol cultural al neamului românesc.
1. Educația în țară și străinătate a viitorului domnitor moldovean
Născut la 26 octombrie 1673 într-o familie de răzeși moldoveni din localitatea
Silișteni din ținutul Fălciului, azi comuna Dimitrie Cantemir din județul Vaslui,
oameni săraci, dar pe care nevoile nu-i dobora, ci-i făcuse cumpătați și luptători
curajoși. Astfel, tatăl său, Constantin Cantemir a fost ales domnitor de către boierii
moldoveni, pentru că era o figură supusă oligarhiei boierești şi avea însușiri acceptate:
era un bătrân înţelept, fără moșie, fără carte, nu avea rude de neam mare, conducător
iscusit al oștirilor de pază la graniță și bun luptător.
Prima educație în familie începea sub îndrumarea învățatului călugăr Ieremia
Cacavelas, originar din Creta, cunoscător al limbilor greacă, latină, germană și
italiană, ce studiase la Leipzig, Viena și cunoscător al operei filozofului renascentist
1
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flamand Jan Baptist Van Helmont (1577-1644), fiind un profund cunoscător al culturii
grecești și un învățat în materie de teologie. Lecțiile acestui călugăr au pus bazele
culturii clasice și teologice ale lui Dimitrie Cantemir.
Instruirea prințului Dimitrie Cantemir a continuat la prima școală domnească
înființată de Vasile Lupu la biserica domnească Sf. Trei Ierarhi, denumită Academia
Vasiliană.
A urmat exilului impus, la vârsta de 15 ani, unde a stat 22 de ani (între 1687
și 1710), prima dată ca ostatic garant pentru tatăl său la Înalta Poarta, apoi între
1695-1700 devine reprezentantul la Poartă a lui Constantin Duca, Domnul Moldovei
din acea perioadă. Aici Dimitrie Cantemir a avut ocazia să studieze la Academia
Patriarhiei Ortodoxe, continuatoarea Universității Bizanțului, cu profesori renumiți
ai perioadei, cum ar fi filozoful și geograful Meletius din Arta, profesorul său de
arabă - Nefioglu sau profesorul de matematică și limba turcă - Esad Efendi din
Ioanina. Implicit a ajuns să cunoască greaca, latina, slavona, turca, araba și persana,
devenind un excepțional poliglot, prin vocație. Totodată, studiază istoria, folclorul,
filosofia, religia mahomedană și muzica turcă, asimilând vaste cunoștințe de cultură
turco-arabă, despre care a scris mai târziu.
Din dorința de explorare a tot ce era nou, Dimitrie Cantemir a cunoscut la
Constantinopol în împărăția sultanilor și lumea diplomaților de pe lângă curtea
imperială, bucurându-se de prețuirea acestora și cunoscând prin ei, cultura mai
multor țări europene. Astfel, a cunoscut pe ambasadorii Franței, Château-Neuf și
Fériol, pe al Olandei, Colyer, pe al Rusiei P. A. Tostoi și mulți alții, fapt ce i-a permis
sa realizeze conexiuni dintre occident și orient, dezvoltând relații bune atât cu țările
europene, cât și cu Imperiul Otoman. Fiind dotat intelectual și cu aptitudini rare
printre semenii din epocă, Dimitrie Cantemir a asimilat o vastă cultură de orientalist,
bizantinolog, romanist, îmbogățind-o continuu până la sfârșitul vieții.
Tânărul Cantemir, format și educat la Constantinopol avea capacitatea
și harul de a crea sinteze, de a conexa valorile într-un suport generat tocmai de
zona de falie și, în același timp, de confluență strategică între două culturi și două
civilizații unde s-a format ca intelectual și în care a trăit anii săi cei mai setoși de
cunoaștere. Ecourile Bizanțului trebuie să fi fost foarte puternice și foarte rezonante
în timp ce presiunile Renașterii erau, de fapt, expansiuni, deschideri spre un nou
univers științific și cultural ce se prefigurau în Occident. Cantemir, situându-se pe
valul acestei conexiuni, explorează totul, notează, privește critic, dar predominant
constructiv, evoluția lumii. Dar nu oricum, ci cu sufletul la țara sa, cu gândul la
neamul său pe care îl slujește inteligent și tenace. Viziunea sa nu este însă dogmatică,
uniformă, rectilinie, ci nuanțată, realistă, comunicativă, de deschidere, de dialog și
nu cramponată în sloganuri, cum erau obiceiurile vremii.
Cantemir explorează lumea și civilizațiile, de la Vest la Est și de la Est la Vest,
într-o continuă și neliniștită dialectică2.
2
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Principala preocupare a tânărului a fost cunoașterea și creația, ceea ce avea
să-l ajute să devină un spirit enciclopedic, reprezentant strălucit al umanismului
românesc și prefigurator al iluminismului, ce a apropiat popoarele europene de cele
orientale prin opera sa vastă, care dăinuie și astăzi.
Din acest considerent și din multe altele ce urmează, Dimitrie Cantemir este
un spirit universal, este un cărturar care vine din trecut și se duce în viitor.
2. Geopolitica otomană şi rusească vis-a-vis cu domnia cantemiriană
Între secolele XVI-XVII Europa Central-Răsăriteană era un receptor strategic,
politic şi cultural, iar pentru Imperiul Otoman zonă defensivă şi o zonă de profit, de
exploatare. Iniţiativele ei de apărare, sporadice, în cadru larg se datorează în primul
rând marginilor sale adriatic, baltic şi pontic. Aceste limite de interes comercial
reprezenta doar un accesoriu pentru Imperiul Otoman şi pentru partenerii/adversarii
săi. În aceste condiţii, schemele geopolitice otomane sunt cele care stabilesc
coordonatele de evoluţie pentru regiune.
Schema geopolitică a Mării Negre a fost primordială otomanilor, considerând-o
un centru de interes comercial al imperiului, având un ax comercial pe vestul
european prin Adriatică spre Mediterană, unde la sudul său litoralurile asiatice,
africane şi europene erau stăpânite de turci. Axul strategic spre mijlocul Europei
era controlat pe toată Dunărea de mijloc, rămânând direcţia baltică controlată de
peste o sută de ani de partenerul fidel al otomanilor, Regatul Polono-lituanian cu
ajutorul căruia s-a menţinut stabilitatea în zonă, dar şi cu accepţiunea Suediei. Cele
trei Principate Române aveau o poziţie avantajoasă în cadrul demersurilor otomane,
fiind state creştine autonome, ajunse într-un anumit grad de dependenţă faţă de
Imperiul Otoman. În afară de înţelegerile avute cu Poarta, oscilaţiile domneşti au
împins statele spre condiţia de bunuri privilegiate de sultan. Rentabilitatea acestei
situaţii pentru Istanbul, alături de poziţia lor geopolitică, evită însă transformarea
ţărilor româneşti în unităţi administrate direct de otomani.
Secolul a XVIII este important pentru Europa Central-Răsăriteană prin apariţia
unui nou actor internaţional în bazinul de nord al Mării Negre, Rusia. Geopolitica
Rusiei de trecere la expansiune spre estul european s-a bazat pe pretenţiile sale de a
fi pretendentul principal la moştenirea Imperiului Bizantin, căruia i-a fost partener şi
aliat strategic, mai ales după convertirea slavilor la ortodoxie. Expansiunea rusă va
împinge hotarele imperiului până la gurile Dunării, concomitent cu primele înfrângeri
suferite de otomani pe mare (în faţa flotei hispano-veneţiene) şi pe uscat (la Viena).
După cele două succese ruseşti de penetrare spre sud, cucerind Azovul, şi
spre nord, cucerind porturile suedeze (victoria de la Poltava), geopolitica rusească
se îndreaptă pe direcţia principatelor române, ţinta fiind Balcanii şi stăpânirea
Mării Mediterane. Realizarea acestei scheme geopolitice se va realiza prin acceptul
domnitorilor principatelor de a semna tratate secrete cu ruşii de sprijin în războaiele
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cu Poarta, în schimbul obţinerii suveranităţii interne/externe a întregului lor teritoriu
şi continuitatea dinastică.
Primul principat care a intrat în sfera de influenţă rusească a fost Moldova
prin domnitorul Dimitrie Cantemir, care a intuit căderea Imperiului Otoman şi
lansarea Imperiului Rus. Acesta, din martie 1693 până în luna aprilie a aceluiași an,
după moartea tatălui său, a fost ales de boieri domn al Moldovei, dar, întrucât Înalta
Poartă nu l-a confirmat, s-a întors la Constantinopol pentru a-și continua studiile,
urcând pe tron fratele său, Antioh Cantemir. Ulterior, s-a căsătorit cu fiica lui Șerban
Cantacuzino, Casandra, care i-a dăruit mai mulți copii, între care viitorul poet, scriitor
și diplomat rus Antioh Dimitrievici Cantemir (1709-1744).
Ajuns domnitor numit de Imperiul Otoman, fost un adept al domniei autoritare
(1710-1711), adversar al atotputernicei mari boierimi și potrivnic transformării
țăranilor liberi în șerbi. În timpul domniei a încheiat un tratat secret cu Țarul Rusiei,
Petru I, prin care țarul se angaja să-l ajute în lupta pentru eliberarea Moldovei de
otomani și îi garanta autonomia și integritatea frontierelor pe teritoriul din timpul lui
Ștefan cel Mare. Tratatul de la Luțk a fost un act de prudență a politicii de echilibru3
și abilitate diplomatică, prin care Dimitrie Cantemir urmărea obținerea independenței
și integrității teritoriale a Moldovei, bazându-se pe cea mai mare putere creștină ce
se prefigura la răsăritul Europei. Interesele Rusiei vizau obținerea controlului și
liberului acces către strâmtorile Bosfor și Dardanele, care erau cele mai importante
noduri comerciale navale dinspre Marea Mediterană spre Marea Neagră.
După semnarea tratatului, s-a alăturat lui Petru I în războiul ruso-turc, plasând
Moldova sub suzeranitate rusească. Înfrânți de turci în lupta de la Stănilești (iulie
1711), pe Prut, și neputându-se întoarce în Moldova, s-a refugiat în Rusia cu familia,
parte din boieri și 4000 de luptători credincioși. A devenit consilier personal în
probleme de politică orientală al țarului Petru I și senator al Rusiei, sub protecția
căruia va trăi perioada de apogeu a creației sale literale. Lângă Harkov i s-a acordat
un întins domeniu feudal și a fost investit cu titlul de Principe Serenissim al Rusiei,
la 1 august 1711.
În 1723 pe timpul expediției țarului la Marea Caspică, Dimitrie Cantemir se
îmbolnăvește grav, retrăgându-se pe moșia sa Dimitrievka, la Harkov, unde moare
înainte de a împlini 50 de ani, fiind înmormântat la mănăstirea grecească sfântul
Nicolae din Moscova. La 1935, osemintele sale pământești au fost aduse în țară și
reînhumate în nișa din stânga a Bisericii „Sf. Trei Ierarhi“ din Iași. Pe placa din
marmură, fixată pe peretele nișei, se găsesc inscripționate cuvintele lui Nicolae
Iorga scrise la 17 iulie 1935: „Aici, întors acasă din lungă și grea pribegie, înfruntată
pentru libertatea țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei și învățat
cercetător al trecutului românesc“.
Dinu C. Giurescu, Istoria ilustrată a românilor, București, Editura Sport-Turism, 1981, p. 166. „Politica de
echilibru a domnitorilor români a însemnat manifestarea unei atitudini prudente față de mișcările statelor creștine
și evitarea de a-și face cunoscut programul de acțiune. Această atitudine se datorează faptului că, prin eliberarea
de sub dominația otomană, puterile creștine înțelegeau, de fapt, anexarea teritoriilor în cauză.”
3
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3. Dimensiunea europeană a operei cantemiriste
Opera lui Dimitrie Cantemir generează spiritualitate și cerință de cunoaștere
și de înțelegere a spațiilor de conexiune. Pentru că el a trăit acolo, în spațiile și
orizonturile marilor conexiuni care generau încă de pe atunci europenismul de mai
târziu, pus în anumite tipare de pacea de la Westfalia (1648) și regenerat prin noua
spiritualitate de conexiune și integralitate europeană.
Dimitrie Cantemir a fost omul însetat de cunoaștere, un căutător cu o sete
„faustică de cunoaștere”4 care depășește cu mult granițele culturii medievale și chiar
pe cele ale vremii sale. Cantemir a fost creator conștiincios, curajos și migălos al
unui timp universal, un gânditor profund care trece cu mult peste marginile timpului
pentru a cunoaște și înțelege lumea și orizonturile ei, într-o epocă de mari deschideri
spre cunoaștere.
Creația lui Dimitrie Cantemir este considerată ca fiind una ce face autoritatea
în era confluenţei celor două civilizații, în care valorile sunt mai tari ca timpul și
mai vaste ca nemărginirea, generând, după trei secole, un ecou reverberant și actual.
Datorită unicității operei sale, personalitatea cărturarului impresionează ca un simbol
reprezentativ pentru umanitatea întreagă prin formația sa enciclopedică.
În tinerețea petrecută la Istanbul, a inventat prima notație muzicală pentru
întregul Orient, folosind 33 de semne alfabetice arabe pentru cele 33 de sunete
identificate de Cantemir în scara muzicală. Cânta la tambură și compunea arii pentru
derviși, sute de melodii - preludii, a transcris melodii turcești ale vremii cunoscute
și interpretate și azi la radioul turcesc, ca aparținând compozitorului „Cantemiroglu”
(fiul lui Cantemir). Compozitorul turc Sendetin Bey scria despre el: „Opera lui
Cantemir dovedește un adevărat geniu artistic. Frumusețea și forța melodiilor care
ne-au rămas de la el sunt izbitoare”.
În opera sa vastă descoperim că savantul face o sinteză în acea epocă între
cultura și civilizația Orientului și cele ale Occidentului, apropiind astfel popoarele și
contribuind cu demnitate la cultura europeană și universală.
Dimensiunea sa culturală este sustenabilă datorită rolului unic jucat în secolul
al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea în istoria, politica și cultura Moldovei,
Imperiului Otoman, Rusiei, a Prusiei, Marii Britanii și Franței. În urma studiilor
înaintașilor cantemirieni și a celui de față vom constata că Dimitrie Cantemir a fost
domnitor, conducător de oști, romancier, poet, biograf, istoric, traducător, compozitor,
cântăreț, filozof, matematician, desenator, arhitect, teolog, traducător (a fost primul
turcolog și arabist din lume și primul care a tradus Coranul), geograf, etnograf,
scriitor de mare talent, dar și creștin ortodox de profunzime.

4
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4. Europenismul cantemirist
Studiile unor istorici și cercetători evidențiază că europenismul său rezultat
din vocația culturală de punte între Orient și Occident a fost apreciat de mari scriitori
ai timpului, cum ar fi: Voltaire care scria în „Histoire de Charles XII“: „Moldova era
cârmuită atunci de principele Cantemir care întrunea talentul vechilor greci, știința
literelor cu cea a armelor ....”; de asemenea, istoricul rus N. Bantâș-Kamenski îl
considera pe Dimitrie Cantemir „cel mai învățat bărbat de pe timpul lui Petru I”; cel
mai mare critic al literaturii ruse, Visarion Belinski, zicea despre Dimitrie Cantemir
că era „foarte iscusit în filozofie și matematică și avea cunoștințe mari în arhitectură”.
Popularitatea lucrării științifice „Creșterea și descreșterea Imperiului Otoman”,
concepută pe timpul studiilor la Istanbul, tradusă în engleză (1734), franceză (1743),
germană (1745), devenise timp de două sute de ani cartea după care s-a studiat istoria
Turciei în Europa, l-a determinat pe marele poet englez George Byron s-o citeze în
opera sa, pe Victor Hugo l-a inspirat în scrierea ciclului „Orientale”, iar Voltaire o
menționează în „Eseu asupra istoriei universale”.
La 14 iulie 1714 Academia din Berlin avea să-l aleagă membru al ei, fiind
întâiul român ales membru al unei academii străine. Diploma academiei berlineze,
conform lui Gedeon Wiszniowski-1719, îl va considera „principe al geniilor și geniu
al principilor”. Din întreaga discuție făcută în jurul alegerii lui Dimitrie Cantemir ca
membru al Academiei de Științe din Berlin în iulie 1714, reiese că la acel moment,
cărturarul nostru era un nume de prestigiu în Europa sub raportul activității științifice.
În context european el este un egal al învățaților timpului, deschizând seria numelor
de români care au onorat știința mondială. De asemenea, când avea să se discute
candidatura celui ce urma să devină întâiul președinte al Academiei de Științe
din Rusia, care se crea, Petru I va propune numele principelui Dimitrie Cantemir,
cărturarul român care va colabora activ și la reformele țarului pentru modernizarea și
europenizarea statului rus.
În semn de recunoştinţă adus savantului, pe frontispiciul Bibliotecii SainteGéneviève din Paris, alături de personaje celebre ale culturii mondiale şi europene
din toate timpurile, cum ar fi numele lui Leibniz, Newton, Sofocle, Platon, Aristotel
și alți mari gânditori, poate fi citit, cioplit în piatră și numele distinsului cărturar
român - Dimitrie Cantemir, cu numele său latinizat, „Demetrius Cantemirus”.
Pentru Nicolae Iorga, Dimitrie Cantemir înseamnă ,,modul românesc de a
fi în civilizația universală”, iar pentru Mihail Kogălniceanu - ,,prin Cantemir noi
simbolizăm nivelul vechiului cărturar român”. Dar, așa cum tot Nicolae Iorga arată
într-o conferință, ,,opera și ideile lui Cantemir reprezintă cel mai evident document
despre conștiința de sine a neamului românesc de pretutindeni la sfârșitul veacului al
XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea”.
Mare cărturar, figură luminoasă pentru contemporanii săi, Dimitrie Cantemir
rămâne în conștiința românilor de pretutindeni un mare învățat a cărui operă contribuie
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cu demnitate la cultura europeană și universală. Referindu-se la locul și importanța
lui Dimitrie Cantemir în cultura românească, George Călinescu afirma că acesta este
„un Lorenzo Medici al nostru“.
Dimitrie Cantemir, mare om de cultură religioasă, a apărat Ortodoxia în fața
învățăturii papistașe și a tuturor ereziilor. El a scris despre cultul Maicii Domnului,
al sfintelor moaște și cunoștea cu multă aplecare doctrina Bisericii ortodoxe. Astfel,
Patriarhul Daniel sublinia rolul lui Dimitrie Cantemir în cultura noastră, numindu-l
„simbol al unității în deschidere universală, …, un bun român, dar, în același timp,
un european și aș zice chiar mai mult decât european“. Datorită vastei opere literare
și a personalității lui Dimitrie Cantemir, cultura universală, în semn de recunoaștere
internațională, o păstrează pe frontispiciul Universității de la Sorbona.
În cinstea memoriei marelui savant, importante instituții ale statului și
europene l-au omagiat prin diferite acțiuni, astfel: Banca Națională a României a
organizat la 18 iunie 2007 un simpozion intitulat „Dimitrie Cantemir, personalitate
de anvergură europeană”, prezentând comunicări mari istorici contemporani: acad.
Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române (Dimitrie Cantemir un prinț
cărturar), acad. Alexandru Zub (Dimitrie Cantemir: Obsesia adevărului), prof. univ.
dr. Dan Slușanschi (Soarta «Istoriei Otomane» a Principelui Dimitrie Cantemir),
prof. univ. dr. Dan Zamfirescu (Dimitrie Cantemir și condiția europeană a culturii
române), prof. univ. dr. Eugen Negrici (Despre «Divanul» lui Dimitrie Cantemir sau
Kalitropismul ca năzuință), prof. univ. dr. Virgil Stoenescu (Cantemir - oeconomiae
peritus), prof. univ. dr. Cătălin Turliuc (Cantemir, ezoterismul și societățile inițiatice),
lansându-se și un set de monede comemorative dedicate marelui cărturar; la 25 iunie
2007 președinția României a inaugurat la Istanbul, Muzeul Dimitrie Cantemir, aflat
în clădirea din cartierul Fener, unde cărturarul a locuit, dezvelind placa memorială
dedicată lui Dimitrie Cantemir; la 30 noiembrie 2010, în ajunul Zilei Naționale a
României, în sediul Parlamentului European de la Bruxelles a avut loc un Simpozion
internațional unde a fost omagiat cărturarul Dimitrie Cantemir, cu prilejul aniversării
a 300 de ani de la urcarea acestuia pe tronul Moldovei. Tot în incinta acestui for
european, în blocul Spinelli, a fost dezvelit și un bust al marelui nostru înaintaș,
fiind omagiat de oameni politici, savanți de la diverse academii, oameni de cultură
din Europa. Astfel, Dimitrie Cantemir este întâiul cărturar român omagiat într-un
cadru oficial în cel mai înalt for european și recunoscut ca reper pe harta culturală
europeanDecanului studiilor turcologice mondiale, prof. Halil Inalcik afirma în anul
2010 că „prima personalitate care a deschis o fereastră culturii turce spre Occident a
fost un român, principele Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu)”. Turcologul român a
opinat că „datele de istorie politică și culturală ne permit să afirmăm că deschiderea
culturală a Turciei spre Occident a început nu la 1718, la preluarea marelui vezirat
de către Nevșehirli Ibrahim Pașa, cum se admite în prezent, ci după pacea de la
Carlowitz (1699), mai precis, simbolic, în 1703, când principele Cantemir a prezentat
tratatul său de muzică, în stil european, sultanului proeuropean Ahmed al III-lea, prin
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intermediul prietenului său (și colegului de studii) Rami Pașa, negociatorul otoman,
alături de Alexandru Mavrocordat, la Carlowitz și devenit în 1703, mare vizir.”
La Facultatea de Istorie a Universităţii Oxford există Institutul de Cercetare
numit « The Cantemir Institute », fondat în onoarea celor doi prinţi umanişti
moldoveni, Dimitrie Cantemir şi fiul său Antioh (fost ambasador al Imperiului Ţarist
la Londra). Interesul britanic al acestui institut constă în studierea istoriei Europei
Centrale şi de Est prin prisma contextelor spaţiilor eurasiatice, mediteraneene şi
mondiale.
Actualmente, zeci de centre de știință din Europa îi studiază opera, deschizânduse centre «Cantemir» la Londra, Paris, Germania, Elveţia, Austria, Turcia.
Concluzii
În cadrul culturii române, lucrările lui Dimitrie Cantemir au anunțat zorii
modernității în domeniile literatură, istoriografie și filozofie. Academicianul este
prima mare personalitate enciclopedică a culturii române și una dintre primele figuri
importante din Europa orientală cunoscute în lumea savanților europeni.
În ciuda domniei foarte scurte, 214 zile, Dimitrie Cantemir a fost un român de
dimensiune europeană, în ceea ce privește cultura și politica vremii. El a rămas cel
mai prolific domnitor în cultura românească și cea europeană. Concepția sa filosofică
a fost laică și rațională; a subliniat originea latină a poporului român, continuitatea sa
pe teritoriul vechii Dacii și unitatea limbii române.
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CANTEMIRIAN ORIENTAL
EUROPEANISM
Victor AELENEI, PHD
Abstract
In our existence there are scientific events which aim at establishing
some landmarks in the conscience and spirituality of our people. They give
us strength, continuity and sustainability as a nation on the ancient Dacian
land. Remembering the past is important for those who want to know how to
build their future. One of the landmarks of the late medieval history and early
modern one is the personality of Dimitrie Cantemir, a Moldavian ruler who
became a cultural symbol of the Romanian people.
1. The national and international education of the future Moldavian ruler
He was born on the 26th of October 1673 in a Moldavian yeoman family from
Silişteni in Fălciu county, today Dimitrie Cantemir commune in Vaslui County. His
family was poor, but the hardship failed to break their spirit, but made them balanced,
tenacious and strong fighters.
Thus, his father Constantin Cantemir was elected ruler by Moldavian boyars,
because he was a figure subjected to aristocratic oligarchy and had the required
qualities: he was a wise old man with no land, no education, no highly placed
relatives, and was a skillful leader of border guard army and a good warrior.
The early family education began under the direction of Jeremiah Cacavelas a
scholar monk, from Crete, knowledgeable of Greek, Latin, German and Italian. He
studied in Leipzig, Vienna and was a connoisseur of the work of the Renaissance
Flemish philosopher Jan Baptist van Helmont (1577-1644), well instructed in the
Greek culture and a scholar in theology. The monk’s lessons founded Cantemir’s
classical and theological culture.
Prince Dimitrie Cantemir’s training continued at the first princely school
established by Vasile Lupu at the Church of the Three Hierarchs, called Vasilian
Academy.
At the age of 15, he was subjected to imposed exile for 22 years (between
1687 and 1710), the first time as a High Porte guarantee hostage for his father, and
from 1695 to 1700 as a High Porte representative for Constantin Duca, Moldova’s
ruler during that period. There Dimitrie Cantemir had the opportunity to study at
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the Orthodox Patriarchate Academy, the successor of Byzantine University with
well-known professors of the period such as philosopher and geographer Meletius of
Arta, his teacher of Arabic - Nefioglu or Maths and Turkish teacher - Esad Efendi of
Ioannina. Thus he came to know Greek, Latin, Slavic, Turkish, Arabic and Persian,
becoming an exceptional polyglot by vocation. Moreover, he studied history, folklore,
philosophy, Mohammedan religion, and Turkish music, acquiring vast knowledge of
Turkish-Arab culture, which he later wrote about.
Out of the desire to explore everything new, Dimitrie Cantemir got familiar
with the world of diplomats attached to the imperial court in sultans’ kingdom at
Constantinople, enjoying their appreciation; as such he learnt about the culture of
several European countries. Thus, he met French ambassadors, Château-Neuf and
Ferioli , the Dutch one, Colyer, the Russian one P.A. Tolstoi and many others, which
allowed him to make connections between East and West, developing good relations
with both European countries and the Ottoman Empire. Being intellectually endowed
and blessed with rare skills among peers of his time, Dimitrie Cantemir assimilated
vast knowledge as a Byzantinologist, Romanist, Orientalist, continuously enriching
it throughout his life.
The young Cantemir, trained and educated in Constantinopole, had the skill
and the talent to make syntheses, to relate valuable things within a framework
based on both differences and strategic similarities between the two cultures and
civilizations where he shaped himself as an intellectual and where he quenched his
deepest thirst for knowledge.
Byzantium echoes must have been very strong and very appealing while
Renaissance pressures were in fact expansions, opening to a new scientific and
cultural universe foreshadowed in the West. Interested in these relationships, Cantemir
explored everything, wrote and analysed the evolution of the word critically, but
mainly in a constructive way. As an analyst, he was thinking of his beloved country,
his people that he served intelligently and tenaciously. But his approach was not
dogmatic, uniform, lineal, but nuanced, realistic, communicative, broadening the
perspective, based on dialogue and not stuck in slogans, as it a was the habit of the
time. Cantemir explored the world and civilizations from the West to the East and
from the East to the West in never-ending and restless dialectics1.
The young man’s main concern was knowledge and creation, which would
help him become an encyclopedic mind, brilliant representative of the Romanian
Humanism and a forerunner of the Enlightenment and through his extensive work
that has survived up to present times, he succeeded in bringing European peoples
closer to the Eastern ones.
For this reason and many others which will be later developed, Dimitrie
Cantemir is a universal spirit, a scholar of the past that aimed at the future.
Gheorghe Văduva, Dimitrie Cantemir –un spirit peste timp, (Dimitrie Cantemir –a spirit above
times), ProUniversitară Publishing House, Bucharest, 2010, p.3
1
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2. Ottoman and Russian geopolitics versus Cantemir’s reign
During the XVI-XVII th centuries, Central-Eastern Europe was a strategic,
political and cultural receptacle; moreover it was also a defensive and profit-making
or exploitation area for the Ottoman Empire. Its sporadic defense initiatives are
mainly explained by its Adriatic, Baltic and Black Sea borders. These commercial
boundaries represented only an accessory for the Ottoman Empire and for its partners/
opponents. In these circumstances, the geopolitical Ottoman strategies were the ones
which established the development directions for the region.
The Black Sea geopolitical strategy was of paramount importance for the
Ottomans, as they considered it a commercial interest point of the empire, based
on a commercial axis in Western Europe through the Adriatic to the Mediterranean
Sea. In its South, the Asian, African and European seaside areas were controlled
by the Turks. The strategic axis in the Central Europe was controlled throughout
Middle Danube. The Baltic direction had been controlled by Ottomans’ faithful
partner the Polish-Lithuanian Commonwealth for over a hundred years, and together
with which the Ottoman Empire maintained stability in the area after the previous
Sweden agreement. The three Romanian principalities had an advantageous position
within the Ottoman plans. In addition to the agreements with the Porte, the rulers’
hesitations dubbed the extra-Carpathian states as the sultan’s privileged goods. This
lucrative situation for Istanbul, together with the geopolitical position of Romanian
provinces prevents their turning into administrative units directly governed by the
Ottomans. The eighteenth century is important for Central-Eastern Europe due to
the emergence of a new international actor in the Northern Basin of the Black Sea,
namely Russia. Russia’s geopolitical strategy of expansion into Eastern Europe was
based on its claims to be the main candidate to the legacy of the Byzantine Empire,
which was its partner and strategic ally, especially after the conversion of the Slavs to
Orthodoxy. The Russian expansion will push the borders of the empire to the mouth
of the Danube, which was also a result of the first defeat suffered by the Ottomans at
sea (against the Spanish-Venetian fleet) and on land (in Vienna).
After two successful southward Russian advancements, defeating Azov,
and northward, conquering the Swedish ports (the success at Poltava), Russian
geopolitics aims at the Romanian principalities, the targets being the Balkans and
the control over the Mediterranean Sea. The success of this geopolitical plan was
achieved through the consent of geopolitical principalities rulers to sign confidential
treaties with the Russians to support them against the Porte, in exchange for internal
/ external sovereignty of their entire territory and the dynastic continuity.
The first principality in the Russian sphere of influence was Moldova through
Prince Dimitrie Cantemir, who predicted the fall of the Ottoman Empire and the
launch of the Russian Empire. After his father’s death, Cantemir was elected
Moldavian ruler from March 1693 to April of the same year, but because the High
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Porte did not confirm him, he returned to Constantinople to continue his studies. In
this context, his brother Antiochus Cantemir came to the throne. Later, he married
Serban Cantacuzino’s daughter Casandra, who gave birth to several children, among
whom the future Russian poet, writer and diplomat Dimitrievici Antioch Cantemir
(1709-1744). Cantemir was appointed ruler by the Ottoman Empire. He adopted an
authoritarian reign (1710-1711), confronted the almighty boyars and the policy of
turning free countrymen into serfs. During his reign, he signed a secret treaty with
Russian Tsar Peter I, binding the Tzar to help him fight to free Moldova from the
Ottomans, and guaranteed border autonomy and integrity on the land owned during
Stephen the Great reign. Lutsk Treaty was an act of good judgment and through the
balance policy2 and diplomatic sagacity Cantemir aimed at Moldova’s independence
and territorial integrity, enjoying the support of the greatest Christian power that was
to rise in Eastern Europe. Russia’s interests aspired to gain control and free access to
the Bosporus and Dardanelles straits, which were the most important commercial sea
hubs from the Mediterranean to the Black Sea.
After signing the treaty, he joined Peter I the Great in the Russo-Turkish war,
placing Moldova under Russian suzerainty. Defeated by the Turks in the battle of
Stănileşti (July 1711), on the banks of Prut, and being unable to return to Moldova,
he, together with his family, some boyars and loyal 4,000 fighters fled to Russia. He
became Tsar Petru I’s personal adviser on matters of Oriental policy and senator in
Russia. It is during his reign that Cantemir reached the climax of his literary creation.
He was granted a large feudal estate near Kharkov and he was awarded with the title
of Serenissim Prince of Russia on the 1st of August, 1711.
In 1723 during the Tsar’s expedition to the Caspian Sea, Dimitrie Cantemir
fell seriously ill, withdrew to his estate Dimitrievka, at Harkov, where he died before
the age of 50, being buried at the Greek St. Nicholas Monastery in Moscow.
In 1935, his earthly remains were brought home and reburied in the left vault
of the “Three Hierarchs” Church in Iași. Nicolae Iorga’s homage words written on
the 17th of July 1935 are carved on a marble plaque, attached to the wall of the vault
„Here, back home from a long and difficult exile for the freedom of his country, rests
Dimitrie Cantemir, prince of Moldavia and Romanian learned scholar of the past.”
3. The European dimension of Cantemir’s work
Dimitrie Cantemir’s work is a sign of spirituality and a thirst of knowledge
and understanding of the differences. This is because he lived at the meeting point
Dinu C. Giurescu, Istoria ilustrată a românilor (Illustrated History of the Romanian People) , Bucharest, Sport-Turism Publishing House, 1981, p. 166.
“Romanian rulers’ balance policy meant showing a cautious attitude towards the Christian states’
changes and avoiding to make their action plan public. This attitude is motivated by the fact that through the liberation from the Ottoman rule, the Christian powers understood in fact the annexation of
those territories.”
2
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of more directions which interacted and produced since then the later Europeanism,
shaped into certain patterns by the Peace of Westphalia, and revived by the new
confluence spirituality and European integration.
Dimitrie Cantemir was a man eager to learn, a seeker with a “Faust-like thirst
of knowledge” 3 that went far beyond the borders of medieval culture and even those
of his time. Cantemir was the thorough, courageous and scrupulous creator of a
universal time, a deep thinker who went far beyond the limits of time in order to
know and understand the world and its horizons, in an era of great opening towards
knowledge.
Cantemir’s work is regarded as a landmark reference of the civilizations
confluence era, in which the values dominate time and are broader than infinity,
generating even after three centuries, a contemporary and resonant echo. Due to the
uniqueness of his work, his personality impresses as an iconic symbol of humanity
by his inclination towards encyclopaedic knowledge.
In his youth spent in Istanbul he invented the first musical notation for the whole
Orient, using 33 Arabic alphabet signs for the 33 sounds which Cantemir identified in
the musical scale. He played tamboura and composed tunes for dervishes, hundreds
of songs - preludes, he transcribed Turkish songs, well-known at that time, which
are still played on the Turkish radio nowadays, and are introduced as belonging
to Cantemiroglu composer (Cantemir’s son). The Turkish composer Sendetin Bey
writes about him: “Cantemir’s work proves a true artistic genius. The beauty and
strength of the songs that he left to us are striking.”
In his varied work we discover that the artist made a synthesis between the
culture and civilization of the East and the West of that era, bringing nations closer
and contributing with dignity to the European and universal culture.
His cultural dimension is supported by the unique role played in the seventeenth
and early eighteenth century in the history, politics and culture of Moldova, the
Ottoman Empire, Russia, Prussia, Great Britain and France. According to previous
studies on Cantemir’s work, this study included, we find out that Dimitrie Cantemir
was a Prince, army commander, novelist, poet, biographer, historian, translator,
composer, singer, philosopher, mathematician, sketcher, architect, theologian,
translator (he was the first specialist in Turkish and Arabic culture in the world and
the first to translate the Koran), geographer, ethnographer, a writer of great talent, but
also a devoted Orthodox Christian.
About Dimitrie Cantemir’s first book, the “Divan” or “The Wise Man’s
Parley with the World,” written in 1698 and printed in Iaşi, it was said that it
was more than an ethics treatise, being the first essay written in Romanian. In this
Romanian philosophical work we find that the theological reflection is embodied
in the language of the European culture of the time, looking at the dispute between
Istoria filosofiei românești (The history of Romanian philosophy), vol. I, RSR Academy Publishing
House, 1972, p. 61
3

62

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(16)/2013

DIMITRIE CANTEMIR - SPIRIT FĂRĂ TIMP
body and soul (the soul being the wise and the world being the body), which was
a traditional theme in the medieval literature. The book is a Socratic pioneering
work, due to its universality and realism, showing that Cantemir was from the very
beginning a son of the Church and a researcher concerned with the areas of the
rational knowledge of his time.
The second work, published in Latin in Constantinople in 1700, was entitled
“The Image of the Sacred, Undepictable Science” or Sacrosante scientae
indepingibilis imago. It was translated into Romanian later and only partially under
the title “Metaphysics”. The paper classes its author as a forerunner in the Romanian
philosophy.
“The Book of Science of Music” (Kitab-i-Musik), written in Turkish, which is
one of the first works of the scholar prince, includes a complex study of the Ottoman
secular and religious music, questioning the importance of religious music and its
influence in the Byzantine church music.
“The Hieroglyphic History”, written in Romanian in Constantinople (17031705), is considered the first attempt to approach the socio-political novel. The paper
presents the philosophical and political ideas, drawn from historical reality, intensely
lived at the imperial court of the sultan. The work leaves behind established models,
and highlights Cantemir’s scholar learning, vision, ideas, ability to create, to arouse
spirituality, art and knowledge; the book exhibits everything from logic, philosophy,
literature, art to philosophical, logical and linguistic considerations.
The next book, “The Logic”, is the first textbook of this kind written by a
Romanian. The philosophical and political ideas, drawn from the intensely lived
historical reality by the former and the future prince of Moldavia are presented in
the form of literary and allegorical “Hieroglyphic History”. This paper is a political
pamphlet aimed to expose the serious disagreements between the boyar families
ruling both Romanian countries and the negative role played by the Ottoman Porte in
the politics and the life in Moldova and in Wallachia countries, showing characters
taken from fables.
“Descriptio Moldaviae” (“The Description of Moldova”) was written in Latin,
during 1714-1716, at the request of the Berlin Academy. It is created in three parts:
the geographical part, containing a description of landforms, flora, fauna and mineral
wealth, and the presentation of the country fairs and capitals over time. Dimitrie
Cantemir created the first map of Moldova. The political part presents the political and
administrative organization of the country, with detailed references regarding state
organization, enthroning and dethroning of princes, and events related to enthroning
and dismissal, engagement, wedding, funeral customs. The part concerning church
and education in Moldova presents rich information about language in Moldova,
and about the letters used. At the beginning they were Latin, then they were replaced
with Slavonic letters. This part also introduces mythological embodiments such
as: “Doina”, “Frumoasele” “Ursitele”, “Sânzienele”, “Zburătorul”. The work is of
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interest not only for the detailed description of the political and geographical reality,
but also for the ethnographic and folklore- related observations. Dimitrie Cantemir is
the first Romanian that conducted research in these fields and our first cartographer.
Cantemir’s international fame was brought by the work „ The History of
the Ottoman Empire” or “The History of Growth and Decay of the Ottoman
Court” due to the chosen topic, unique approach and novelty of the information
presented in the book, but also because of the subsequent translation of the work into
French and English. In this paper, written in Latin, between 1714 and 1716, Cantemir
described the Ottoman Empire history, and analyzed the causes that could have lead
to its collapse, writing about the possibilities of the oppressed peoples to regain their
freedom.
We can not say for sure if his work “Constantin Cantemir’s life” was,
according to the author, an anticipated chapter of the “The Chronicle of the
Durability of Moldavians-Wallachians” which was believed for a while to be a
continuation of Miron Costin’s „Chronicle”, as can be inferred from the chronology
of the period 1661-1693 described here, or an independent biography about his
father’s reign, as demonstrated by contemporary historians.
Towards the end of his life he was increasingly concerned with theology. One
of his last writings, „Obscure places into Catechism” (“Loca Catehisi obscure” 1722) is devoted to clarifying some controversial issues concerning the true faith, in
relation to Protestant influences from the Russian theology of that time.
Dimitrie Cantemir’s literary activity ends with the „The Chronicle of
the Durability of Roman-Moldavians-Wallachians„ (1719-1722), long-time
considered his major work, the first history of Romanians living across the lands,
from origin to dismounting. Written in Romanian, the work is designed according to
a comprehensive plan with complex information collected from over 150 Romanian
and foreign sources in Latin, Greek, Polish and Russian, works written by historians
from ancient times. It depicted the distant past of our people, the common origin
of all Romanians. Due to the vast work that he created, his progressive ideas and
encyclopedic spirit, Dimitrie Cantemir is considered one of the outstanding figures
of the European culture.
4. Europeanism in Dimitrie Cantemir’s work
The studies of some historians and researchers show that the Europeanism
resulting from the vocation to create a cultural bridge between the East and the West
was praised by the great writers of that time, such as Voltaire, who, in „Histoire de
Charles XII”, wrote: „Moldova was then governed by Prince Cantemir, who embodied
the talent of ancient Greeks, combining the science of letters to that of weapons
.... „. In addition, the Russian historian N. Bantâş-Kamenski considered him” the
most learned man in the time of Peter I”. The most famous Russian literary critic,
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Vissarion Belinsky, stated that Dimitrie Cantemir was „very diligent in philosophy
and mathematics and possessed vast knowledge in architecture.”
The popularity of the scientific work “The History of Growth and Decay of
the Ottoman Court “, written during his studies in Istanbul, translated into English
(1734) French (1743), German (1745), which was for two hundred years onwards the
main book on Turkish history studied in Europe, determined well-known Byron to
quote it. Moreover, it inspired Victor Hugo to write the series “Oriental”, and Voltaire
mentioned it in his “World history essay.”
On the 14th of July 1714, the Academy in Berlin elected Cantemir as its
member. He was the first Romanian elected member by a foreign academy. According
to Gedeon Wiszniowski -1719, the Berlin Academy Diploma named him “prince of
genius and genius of princes.” Considering the discussion on the choice of Cantemir
as a member of the Academy of Sciences in Berlin in July 1714, it is clear that our
scholar was a prestigious name in Europe at that time in terms of scientific activity. In
the European context, he is equal to other genius contemporaries, opening the series
of Romanian names that have honored world science. Furthermore, when it was
decided who to elect the first president of the Academy of Sciences in Russia, which
was created at that time, Peter I nominated Dimitrie Cantemir, the Romanian scholar
who would have an active contribution in the Tsar’s reforms for the modernization
and Europeanization of the Russian state.
As a sign of gratitude shown to the scientist, one can read the name of the
distinguished Romanian scholar, Dimitrie Cantemir, by his Latinized name, Demetrius
Cantemirus, carved in stone on the frontispiece of Sainte-Geneviève Library in Paris,
alongside famous names belonging to global and European culture of all time, such
as Leibniz, Newton, Sophocles, Plato, Aristotle and other great thinkers.
For Nicolae Iorga, Dimitrie Cantemir means, “the Romanian way of being as
part of universal civilization”, and Mihail Kogălniceanu said – “through Cantemir
we symbolize the old Romanian scholar.” According to Nicolae Iorga’s statement in
a conference, “Cantemir’s work and ideas represent the most obvious record of selfawareness of the Romanian people everywhere at the end of the seventeenth century
and the beginning of the eighteenth century “.
A great writer and bright figure for his contemporaries, Dimitrie Cantemir
remains in the conscience of all Romanians as a great scholar, whose work
contributes with dignity to the European and universal culture. Referring to the place
and importance of Cantemir in the Romanian culture, George Calinescu said that he
is “our Lorenzo Medici.”
Dimitrie Cantemir, a man with great religious culture, defended Orthodoxy
against Catholic doctrine and all heresies. He wrote about the cult of the Virgin
Mary, the holy relics and had vast knowledge of the doctrine of our Church. Patriarch
Daniel emphasized Dimitrie Cantemir’s role in our culture, calling him ‘a symbol of
unity in universal openness ... a good Romanian, but at the same time, European and
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I would say even more than European.” Due to his vast literary activity and to his
personality, the universal culture, in sign of international gratitude, keeps his name
on the frontispiece of Sorbonne University.
In honor of the the great scholar, important national and European state
institutions honored him in various events, such as the one on 18 June 2007 when
the National Bank of Romania organized a symposium entitled “Dimitrie Cantemir,
a personality of European dimension”, occasion on which great contemporary
historians gave lectures. For instance, Academy member Dan Berindei, vice president
of the Romanian Academy (Prince Dimitrie Cantemir, a great scholar), Academy
member Alexandru Zub (Dimitrie Cantemir: The Obsession of the truth), Professor
Dan Sluşanschi, Ph.D. ( The destiny of “The Ottoman History” of Prince Dimitrie
Cantemir), Professor Dan Zamfirescu, Ph.D. (Dimitrie Cantemir and the European
condition of the Romanian Culture), Professor Eugen Negrici, Ph.D. (On Dimitrie
Cantemir’s “The Divan” or Striving for Kalitropism), Professor Virgil Stoenescu,
Ph.D. (Cantemir - oeconomiae peritus), Professor Catalin Turliuc, Ph.D. (Cantemir,
esotericism and initiatic societies), Cristian Păunescu, director of the Romanian
National Bank (Back from the long and difficult exile). On the same occasion a set of
commemorative coins dedicated to the great scholar was issued.
On the 25th of June 2007, the presidency of Romania opened to the public
Cantemir Museum in Istanbul, located in Fener neighborhood, in the building where
the scholar lived, unveiling the memorial plaque dedicated to Dimitrie Cantemir.
On the 30th of November 2010, on the eve of the National Day of Romania, a
Symposium was held in the European Parliament in Brussels, where the Romanian
scholar Dimitrie Cantemir was honored, at the anniversary of 300 years from his
ascent to Moldavian throne. Moreover, inside the same European institution, in
the Spinelli building, a bust of our great prince was unveiled, being honored by
politicians, scholars from various academies, artists from all over Europe. Thus, we
may consider Dimitrie Cantemir the first Romanian scholar formally honored in the
highest European forum and recognized as a landmark on the cultural map of Europe.
In 2010 the Dean of universal Turkology studies, Prof. Halil Inalcik said that
“the first person who opened a window for the Turkish culture to the West was a
Romanian, Prince Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu)”. The Romanian Turkologist
stated that “the political and cultural historical data allow us to consider that Turkey’s
cultural opening towards the West did not begin in 1718, on the taking over of the
great vizierate by Nevşehirli Ibrahim Pasha, as it is currently admitted, but after the
peace of Karlowitz (1699), more precisely in 1703, symbolical date when Prince
Cantemir presented his treatise on music to the Proeuropean Sultan Ahmed III in
Karlowitz, through his friend (and school colleague) Rami Pasha, the Ottoman
negotiator, together with Alexander Mavrocordat the Grand Vizier. “
The Faculty of History of the University of Oxford shelters the
Institute for Research named “Cantemir Institute”, founded as a homage
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addressed to the two Moldavian humanist princes, Dimitrie Cantemir and his
son, Antiochus Cantemir (former Tsarist Empire ambassador to London). The
main objective of this British institute is to study the history of Central and
Eastern Europe through Eurasian, Mediterranean and worldwide approaches.
Currently, dozens of science centers in Europe analyse his work. Such
“Cantemir” centers were opened in London, Paris, Germany, Switzerland, Austria,
Turkey.
Conclusions
In the Romanian culture, Dimitrie Cantemir’s work announced the dawn
of modernity in different fields: literature, historiography and philosophy. The
academician is the first great encyclopedic personality of the Romanian culture
and one of the first major figures of the Eastern Europe, well-known in the Western
scientific world.
Despite his very short reign of 214 days, Dimitrie Cantemir was a European
scale Romanian scientist in terms of culture and politics of the time. He remained the
most prolific ruler in Romanian and European culture. His philosophical view was
secular and rationalist. He emphasized the Latin origin of the Romanian people, its
continuity on the territory of ancient Dacia and the unity of the Romanian language.
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INTERES, INFLUENŢĂ ŞI PUTERE
ÎN EPOCA ACCELERĂRII
PROCESULUI GLOBALIZĂRII
Simona Nicoleta VLAD1

Abstract
Secolul XXI evoluează către multipolaritatea lumii, în care afirmarea şi
consacrarea noilor lideri planetari se constituie într-o adevărată competiţie,
iar creşterea gradului de interdependență şi interacțiune dintre statele lumii,
posibilă în urma destructurării sistemului comunist, accentuează transferul
de civilizație dinspre Occident (inclusiv SUA), către Orient (inclusiv Rusia).
Acest fenomen, se circumscrie tendințelor de globalizare, care, prin cele două
dimensiuni ale sale, continentală – gestionată de ţările vest-europene – şi
mondială – controlată de SUA – direcționează și eforturile de integrare în
structurile europene şi euroatlantice ale țărilor ex-comuniste.

Cuvinte-cheie: interes,influenta,putere,hegemonie,societati globale
INTEREST, INFLUENCE AND POWER IN THE ERA OF
ACCELERATED GLOBALIZATION
PhD candidate Simona Nicoleta VLAD
Abstract
The 21st century is evolving towards world multipolarity, where
the assertion and consacration of the new global leaders has become a
true competititon and the increase in the inderdependency and interaction
among states, made possible by the destructuring of the Communist system
is accentuating the civilization transfer from the West (including the US) to
the East (including Russia). This phenomenon takes place within the trends
towards globalization, which through its two dimensions, continental –
managed by West European countries and global – controlled by the US – is
directing the integration efforts of former Communist states in the European
and Euro-Atlantic organizations.
Keywords: interest, influence, power, hegemony, global societies
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enomenul de globalizare, eforturile de integrare europeană şi euroatlantică
ale grupului de state foste socialiste, revigorarea spiritului ofensiv pe arena
internaţională a Rusiei, afirmarea tot mai puternică a țărilor asiatice în viața politică
mondială, la care se adaugă reconsiderarea rolului țărilor arabe în menținerea păcii
în Orientul Mijlociu, condiționează în mod decisiv evoluţia mediului de securitate.
La acestea, se adaugă efectele proceselor naturale la nivel global (încălzirea climei,
lipsa apei potabile, deșertificarea, inundațiile, cutremurele, epuizarea resurselor
naturale, evoluţia demografică etc.), cele ale crimei organizate şi sărăciei, ale căror
consecinţe sunt tot mai prezente şi mai vizibile în viața internaţională.
Schimbările survenite pe arena politică scot în evidență faptul că, prin eforturile
Comunităţii Internaţionale şi implicarea organismelor internaţionale de securitate în
gestionarea crizelor, riscul amenințărilor cu o confruntare militară majoră va
continua să se diminueze semnificativ, cel puțin pe continentul european.
Cu toate acestea, evoluţia evenimentelor din ultimii ani a fost marcată de stări
conflictuale, care au degenerat în conflicte deschise, cu implicaţii majore asupra unei
întregi zone sau regiuni. Viitoarea arhitectură de securitate globală capătă cu greu un
contur definitiv.
Evoluţia tendințelor şi perspectivelor globale
În 1990, la sfârșitul Războiului Rece, subiectele care preocupau lumea erau
bine cunoscute şi făceau obiectul următoarelor dosare:
• Provinciile Republicii Federative a Iugoslaviei, în descompunere accelerată
de la moartea lui Tito: Kosovo, Bosnia, Serbia, Croația, Slovenia şi, într-un mod mai
general, Balcanii, unde nu există nici o perspectivă a unei reglementări globale. În
privința Libanului, se vorbea de o balcanizare a Orientului Mijlociu. Iată că în prezent
ne găsim în fața unei libanizări aflate în proces de extindere, în fiecare porțiune din
Balcani, adică încă o generație de convulsii, de răsturnări de situaţii şi de atrocități
pe cale să se înfăptuiască. Apărarea europeană, dacă va reuși să se organizeze, va
rămâne în mod durabil împotmolită în problemele specifice zonei;
• Irakul şi Orientul Mijlociu, pentru care nu exista nici o rezolvare, deoarece
era îndoielnic că principalii actori (începând cu SUA, devenite Marea Putere tutelară,
rămasă fără nici o contrapondere), ar avea vreun interes real pentru găsirea unei
reglementări pașnice, echilibrate şi durabile.
• Africa, în care războiul persistă într-un stadiu endemic pe o mare parte a
unui continent ce se bucură de privilegiul ironic de a fi un teritoriu „scutit de arme
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nucleare”, în urma tratatului de la Pelindaba, din 1997. O singură teamă se pare că a
fost înlăturată definitiv: masacrul general din Africa de Sud. Mizele sunt însă destul
de mari pentru ca puterile capabile de influenţă să aibă o pondere extrem de grea
asupra actorilor. Există doar rezerva unui viitor încă foarte nesigur şi a unor conflicte
limitate care, fără a aprinde întreg ansamblul, ar putea cunoaște nişte episoade
sângeroase;
• Periferiile Rusiei imperiale, bolșevice sau naționaliste. Pe durată lungă,
variația regimului politic nu pare a avea o importanţă prea mare. Rezistența cecenă
în fața dominației rusești ar trebui să se manifeste din nou, indiferent de formele
ideologice care deservesc drept stindard unora sau altora (naționalismul, islamismul
etc.). Caucazul şi Asia Centrală vor constitui şi ele nişte zone de puternică instabilitate
în urma efectului de joc încrucișat al intereselor locale şi al apetiturilor internaţionale
deschise de promisiunile unor bogății naturale adesea iluzorii;
• Dinamica tensiunilor economice şi militare din Asia creează o neîncetată
alternare a febrelor financiare şi erupțiilor de violenţă brută. Japonia pune în discuție
FMI ca instrument al supremației dogmei neo-liberale din Statele Unite. India
se dotează cu arma nucleară pentru a contracara ameninţările Chinei, în timp ce
Pakistanul îşi întărește arsenalul nuclear pentru a-şi menţine laolaltă existența şi
prestigiul. Coreea de Nord lansează rachete, invocând nişte motive ciudate; acestea
seamănă panică în Japonia, incitând în acelaşi timp şi SUA, care „tânjesc după
un dușman”. Asia sperie din nou spiritul occidental. Un nou avatar al „pericolului
galben”? Nu chiar, mai degrabă o neliniște profundă inspirată de nişte societăți şi
guverne pentru care forţa şi violența armate continuă să reprezinte nişte unelte firești
ale conflictului şi nişte instrumente eficace ale acțiunii politice.
Sfârșitul Războiului Rece şi schimbările în curs, care au eliberat gândirea de
constrângeri ideologice şi de fidelități impuse, ne încurajează să înțelegem mai bine
lumea reală, în afara dogmelor, a doctrinelor şi a schemelor intelectuale scolastice.
Această perioadă excepțională corespunde unei veritabile schimbări de epocă,
ceea ce provoacă Occidentului o nouă spaimă, o indispoziție profundă în societățile
dezvoltate, cu atât mai mult cu cât nimeni nu știe cu ce va semăna era care începe.
„Noi suntem – constata Alexander King, cofondator al Clubului de la Roma – în
toiul unui proces lung şi penibil care duce la apariția, sub o formă sau alta, a unei
societăți globale, cu o structură probabilă încă imposibil de imaginat”.
Proiectului de unificare a lumii sub conducerea Washington-ului i se opune
cu putere înflorirea tuturor particularităților naţionale, religioase, etnice etc. Toate
forțele istorice, încremenite multă vreme din cauza echilibrului terorii, au năvălit ca
un torent în ultimul deceniu.
Națiunile Unite, ca şi întreaga arhitectură internaţională construită la sfârșitul
celui de-Al Doilea Război Mondial, nu par să se fi adaptat noilor provocări şi
amenințări. Speranța unei lumi mai drepte şi mai sigure guvernate, mai exact,
garantate de ONU, s-a prăbușit, în special după eșecurile răsunătoare ale acestei
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organizaţii în Somalia, Angola, Bosnia-Herțegovina sau Ruanda.
În sânul Națiunilor Unite, după ani de existență discretă, Germania şi Japonia
nu mai fac mister din ambiția lor, revendicând la statutul de membri permanenți ai
Consiliului de Securitate, în acelaşi rang cu SUA, Rusia, Marea Britanie, Franța
şi China. Acesta ar fi un corolar politic al dimensiunii de superputere economică
recunoscută.
Ideea de a reforma ONU plutește în aer de ceva vreme; ea a căpătat o nouă
vigoare odată cu sfârșitul Războiului Rece şi cu dispariția URSS.
„Începând cu crearea ONU în 1945 - a constatat Boutros Boutros Ghali, fost
secretar general al ONU – au izbucnit în lume vreo sută de conflicte majore, care
au provocat mai mult de 20 de milioane de morţi. ONU a rămas neputincioasă în
fața celor mai multe din aceste crime din cauza veto-urilor – în număr de 179 –
opuse acțiunii Consiliului de Securitate. Războiul Rece luând sfârşit, veto-urile au
încetat”,
Aceasta a permis însă SUA să dețină puterea efectivă în Consiliul de Securitate
şi să conducă, după bunul lor plac, la adăpostul „recomandărilor ONU” războiul din
Golf sau să numească, la sfârșitul anului 1996, noul secretar general, Kofi Annan şi
șirul exemplelor ar putea continua.
În legătură cu eventualele schimbări în Consiliul de Securitate, s-au avansat
destule ipoteze de „democratizare” a acestuia, începând cu eliminarea veto-ului
şi continuând cu lărgirea sa prin cooptarea unor mari puteri regionale, cu statut
permanent, ca: India, Brazilia, Mexic, Nigeria sau Egipt.
În contextul geopolitic actual, o noțiune fundamentală pare serios alterată: cea
a adversarului, a amenințării, a pericolului. Avea dreptate Alexei Arbatov, consilier
al fostului preşedinte sovietic Gorbaciov, care a pronunțat un avertisment greu de
înțeles la acel moment: „Să vedem ce veți face dumneavoastră (Occidentul, NATO)
când nu veți mai avea în faţă adversarul tradițional.”
Cine este acum dușmanul? Care este pericolul major? Care îi este vectorul?
Întrebări, cărora Occidentul le-a răspuns, timp de șaptezeci de ani, că sunt
„comunismul” și „URSS”, dăinuie pe mai departe fără un răspuns limpede. Or,
aceste răspunsuri rămân fundamentale şi structurante pentru orice regim politic şi, în
special, pentru regimul democratic.
Ele condiționează definiția unui sistem de securitate în stare să se apere şi
să prevină crizele. Ele îi îngăduie, mai ales, să clădească un discurs despre propria
identitate.
Dușmanul principal a încetat să mai fie univoc; de acum încolo e vorba de
un monstru cu mii de chipuri, care poate lua pe rând, înfățișarea bombei demografice,
a drogului, a proliferării nucleare, a fanatismelor etnice, a bolii SIDA, a virusului
Ebola, a crimei organizate, a integrismului islamic, a efectului de seră, a marilor
migrații şi, nu în ultimul rând, a terorismului internaţional, adică orice ameninţare
fără granițe şi de amplitudine planetară, care nu poate fi combătută cu armele
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războiului clasic.
În aceste condiţii, cum îşi poate defini un stat o politică externă nouă, în timp
ce marile probleme sunt globale, nu ţin seama de frontiere şi nu-şi pot găsi soluția
la scară locală?
Încetând să mai fie supusă forței celor două superputeri, lumea se află în
căutarea unei noi stabilități şi suferă din plin de pe urma celor două procese dinamice
şi contradictorii: de fuziune şi de fisiune.
Pe de o parte, unele state încercă să se alieze, să fuzioneze cu altele în
scopul constituirii unor ansambluri, mai ales economice, mai importante, mai puţin
vulnerabile. După pilda Uniunii Europene – „obiect” politic şi nu numai, de tip nou,
nemaiîntâlnit în istorie, îndeosebi după introducerea monedei unice „EURO” –, alte
grupuri de ţări din America de Nord (Acordul de Liber Schimb Nord-American) şi
de Sud (Mercosur), din Africa de Nord, din Asia, din Europa de Est etc. îşi implică
acordurile de liber-schimb, reducând barierele vamale cu scopul de a stimula
comerțul, în acelaşi timp întărindu-şi alianțele politice şi de securitate.
În opoziție cu mișcările de fuziune şi simultan cu ele, ansamblurile
multinaționale (Canada, India, Sri Lanka, China, Congo), cunosc efectele de fisiune,
se fisurează, se dislocă (Cehoslovacia, Etiopia, Somalia) sau suferă fenomenul
imploziei, fragmentându-se (URSS, Balcanii, Caucazul).
Cele trei state federale din Europa – URSS, Iugoslavia, Cehoslovacia – s-au
destrămat, dând naștere la vreo douăzeci şi două state independente!
Un veritabil al șaselea continent. E vorba de un număr mai mare de țări
suverane decât cele apărute după primul război mondial, în urma dezmembrării
celor trei imperii: austriac, țarist şi otoman sau după decolonizările africane din anii
cinzeci şi șaizeci.
Unii văd în aceste fuziuni şi fisiuni, înfruntarea majoră a primelor decenii din
noul mileniu: federalism sau bariere. Forțele de separare par stimulate de renașterea
concepției etnice a statului - națiunea. Ideea – romantică, antirepublicană – că statul
trebuie să-şi exercite autoritatea asupra unei comunități etnice omogene (aceeași
limbă, origine, religie, teritoriu) adunate în totalitate în interiorul unor frontiere
istorice, îi dirijează pe cetățeni şi împinge către clivajul societăților.
O asemenea concepție națională, specifică secolului XIX, stimulează
revendicările iredentiste şi pune pe tapet problema minorităților şi a drepturilor
acestora.
O asemenea concepție despre naționalism se manifestă şi în Europa Occidentală.
Statele naţionale sunt supuse unei duble eroziuni, între super-statul european, căruia
nu încetează să-i transfere din competențe şi diferitele state-regiuni cărora, în numele
descentralizării, le încredințează o parte din ce în ce mai importantă din prerogative.
Astfel de regiuni îşi afirmă, din ce în ce mai distinct, cu mijloace diferite,
personalitatea politică, culturală şi ideologică; este cazul Irlandei de Nord, Flandrei,
Cataloniei, Ţării Bascilor, Scoției, Bretaniei, Corsicii, Alsaciei sau Padaniei.
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În asemenea condiţii, ce devine suveranitatea națională? Ea pare măcinată
progresiv din toate părțile. În primul rând – și în domenii fundamentale, cum sunt
moneda, apărarea şi politica externă –, de obligațiile pe care le impun acordurile
economice şi financiare (apartenența la OCDE, la F.M.I., la EURO, Organizaţia
Mondială a Comerțului etc.), alianțele militare (NATO) sau de securitate (OSCE) şi
tratatele internaţionale.
După criza ideologiilor politice, asistăm în prezent la o veritabilă criză de
soluţii a politicilor economice, modelul neoliberal (impus de Banca Mondială şi
F.M.I.) fiind tot mai contestat pentru rezultatele sale (falimentul de stat din Coreea
de Sud, Indonezia, Turcia, Argentina ... ), tot mai multe state din zona economică
„beneficiară” a asistenței acestor organisme, încercând să le elimine tutela.
În concluzie, ne punem întrebarea dacă fuziunile vor avea câștig de cauză
asupra fisiunilor. Dacă fuziunile se multiplică, în numele mondializării – concept mai
precis decât cel de globalizare –, nu ne îndreptăm oare spre un alt tip de fisiune, de
data aceasta socială, pe care unii o etichetează ca fiind o „fractură”, o „nouă schismă”,
fiindcă, în această privință, lumea, la începutul noului mileniu, se structurează după
modelul arhipelagului: insule, din ce în ce mai numeroase, de săraci, de marginalizați
în Sud; insulițe, din ce în ce mai concentrate, de bogați, de înstăriți, în Nord.
Şi aceasta, pe o planetă unde inegalitățile se adâncesc şi unde, din 5 miliarde
de locuitori, abia 500 de milioane trăiesc în mod confortabil, în timp ce 4,5 miliarde
sunt la limita de jos a sărăciei.
Împotriva unor asemenea inegalități pline de consecinţe grave, armele
tradiţionale ale marilor puteri nu mai sunt eficiente.
În fața unor incertitudini şi pericole atât de numeroase, reconstruirea unei
societăți planetare şi reconsiderarea rolului ONU – sau alte organizaţii cu vocație
mondială – mai puţin dependentă de superputerea actuală (SUA) şi mai atentă la
problemele reale ale planetei şi a celor care o locuiesc este doar o problemă de timp.
Dinamica hegemoniilor mondiale
Imperiile sunt în mod inerent instabile politic, deoarece părțile subordonate
preferă aproape întotdeauna o mai mare autonomie, iar elitele din aceste părţi
acționează aproape întotdeauna pentru a obține o mai mare autonomie. În acest sens,
imperiile nu se prăbușesc ci, mai degrabă, se dezintegrează, de obicei foarte încet,
uneori însă deosebit de repede .
• Imperiul roman a fost întemeiat pe parcursul a aproape două secole şi
jumătate, printr-o susținută expansiune teritorială mai întâi către sud, apoi spre toate
azimuturile, stabilind un control maritim total şi eficient asupra întregii Mediterane.
Roma avea o organizare statală hipercentralizată şi o economie unică şi
autonomă.
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Puterea imperială era exercitară printr-un sistem complex de organizare
politică şi economică în cadrul căruia ca instrument de reglare şi control era folosit
bugetul de venituri şi cheltuieli.
Sistemul strategic de căi de comunicații, rutiere şi navale, având ca punct
de plecare capitala, permitea dislocarea rapidă şi concentrarea legiunilor romane
staționate pe diverse teritorii, în eventualitatea oricărei amenințări militare.
În perioada de apogeu a imperiului , forțele militare desfășurate în afara Italiei
numărau circa 300.000 de oameni, o forță remarcabilă, având în vedere faptul că
tactica şi armamentul de care dispuneau erau superioare oricărui virtual adversar dar
şi faptul că centrul era capabil să ordone redislocări extrem de rapide. Este frapant
să constatăm că, în 1996, SUA, o putere cu un teritoriu mult mai populat, îşi proteja
extremitățile hegemoniei sale cu 296.000 de soldați, dislocați în afara hotarelor.
Puterea imperială a Romei se baza şi ea pe o importantă realitate psihologică:
„civis romanus sum” (eu sunt cetățean roman) – era cea mai înaltă auto-identificare
posibilă, un motiv de mândrie, şi pentru mulţi, o aspirație, o expresie a superiorității
culturale.
Această hegemonie uriașă, în mare măsură neclintită, a dăinuit aproape 300
de ani.
Trei cauze majore au dus la prăbușirea Romei:
• mai întâi, imperiul a devenit prea mare pentru a fi condus dintr-un singur
centru, însă împărțirea lui a distrus automat caracterul de monopol al puterii sale;
• în al doilea rând, lunga perioadă de exagerată încredere în sine a puterii
imperiale, decăderea culturală şi corupția elitei politice l-au măcinat din interior;
• în al treilea rând, inflația prelungită a subminat capacitatea sistemului, în
absența sacrificiului social pe care cetățenii nu mai erau dispuși să-I facă.
După standardele noastre de astăzi, Roma nu era o putere cu adevărat mondială,
ci regională. Cu toate acestea, dată fiind starea de izolare dintre diversele continente,
puterea regională a Romei era de sine stătătoare şi izolată, fără vreun rival imediat
sau chiar îndepărtat.
• Imperiul chinez a apărut aproape în acelaşi timp cu cel roman, deși nici unul
nu avea cunoștință de existența celuilalt.
Pe la 221 î Hr, unificarea celor şapte state existente a dus la formarea primului
Imperiu chinez, care imediat a început construirea Marelui Zid din nordul Chinei cu
scopul de a izola interiorul regatului de lumea barbară.
Următorul imperiu, al Dinastiei Han, care a cunoscut înflorirea după anul 140
î.Hr. era şi mai impresionant prin întindere şi organizare. La începutul erei creștine
nu mai puţin de 57 de milioane de oameni erau supuși autorității sale.
Această cifră uriașă, ea însăşi fără precedent, demonstrează extraordinara
eficacitate a controlului centralizat exercitat printr-o birocrație centralizată şi
represivă. Stăpânirea imperială se întindea până în Coreea de azi, părţi din Mongolia
şi mare parte din litoralul chinez.
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Ca şi Roma, al doilea imperiu chinez s-a prăbușit prin împărțirea sa, în anul
220 d.Hr. în trei regate independente.
Istoria ulterioară a Chinei a cuprins perioade de reunificare şi extindere,
urmate de decădere şi fărâmițare.
În anul 589, a reapărut un nou sistem imperial. Cea mai mare autoafirmare
imperială se produce sub dinastia manciuriană.
În secolul XVIII, China era din nou un imperiu plin de avânt, cu un centru
imperial înconjurat de state vasale şi tributare, printre care Coreea, Indochina,
Thailanda, Birmania şi Nepal.
Stăpânirea Chinei se întindea de la extremitatea estică a Rusiei de astăzi şi
până în sudul Siberiei, până la Lacul Baikal şi în Kazahstanul de astăzi, spre sud,
spre Oceanul Indian şi spre est, peste Laos şi Vietnamul de Nord.
Imperiul era o complexă organizație financiară, economică şi de securitate cu o
populaţie de 300 milioane de oameni. Unitatea sa era întărită, legitimă şi susținută de
o conștiință a superiorității culturale, sporită de confucianism (cu accent pe armonie,
ierarhie şi disciplină).
Imperiul celest era văzut ca centrul universului, având la granițe numai
popoare barbare.
Declinul şi prăbușirea succesivelor imperii chineze s-au datorat, în primul
rând, factorilor interni .
• „barbarii” mongoli şi apoi cei occidentali au învins aceste imperii din cauza
oboselii interne, decăderii culturale, pierderii creativității economice şi militare.
Însă, miezul său etnic, mare şi dominant, i-a dat Chinei posibilitatea să
realizeze refacerea periodică, aproape ciclică a imperiilor .
• Imperiul mongol, întemeiat de Ghinghis- Han şi continuat de urmașii
săi, s-a remarcat printr-un control centralizat asupra teritoriului pe care experții în
geopolitică de mai târziu l-au considerat a fi heartland-ul global sau pivot al puterii
mondiale.
Imperiul mongol eurasiatic se întindea de la țărmurile Mării Chinei până în
Anatolia şi apoi în Europa Centrală. Doar în perioada de vârf a blocului stalinist
chino-sovietic, Imperiul mongol de pe continentul eurasiatic a fost egalat în ceea ce
privește întinderea conducerii centralizate asupra unor teritorii.
Puterea imperială mongolă se baza în mare măsură pe dominaţia militară.
Autoritatea mongolă nu deriva dintr-un sentiment arogant de superioritate culturală;
s-a produs, în fapt asimilarea stăpânirilor de către cei stăpâniți, datorită absenței unei
culturi politice dominante, ceea ce a grăbit dezintegrarea imperiului.
După ce a durat două secole, de la 1206 la 1405, cel mai mare imperiu pe uscat
din lume a dispărut fără urmă.
• Europa a devenit, apoi, centrul de putere mondială, cât şi focarul principalelor
lupte pentru puterea mondială, timp de aproape trei secole .
• Până la jumătatea secolului XVII, Spania a fost puterea europeană supremă.
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De asemenea, ea s-a afirmat ca o importantă putere imperială dincolo de ocean,
nutrind ambiții mondiale. Religia era folosită ca doctrină unificatoare şi ca izvor de
zel misionar imperial.
Concurată de Anglia, Franța, Portugalia şi Olanda, Spania nu a putut niciodată
să atingă o supremație autentică, fie în Europa Occidentală, fie peste oceane.
Franţa va lua locul Spaniei, fiind până în 1815 puterea europeană dominantă,
în timpul lui Napoleon fiind foarte aproape de a stabili o autentică hegemonie asupra
Europei.
Ulterior va deveni la rangul de putere continentală, în cadrul Concertului
european, cu un impresionant imperiu colonial.
Marea Britanie, de-a lungul secolului XVIII şi până la primul război mondial,
a exercitat o dominație maritimă mondială, Londra devenind principalul centru
financiar şi comercial al lumii, iar marina britanică „domnea peste mări”.
Nu a putut domina Europa singură recurgând la o complicată diplomație a
echilibrului de putere şi, eventual, pe o antantă anglo-franceză pentru a contracara
Rusia şi Germania.
În teritoriile de peste mări, şi-a impus şi a fost acceptat modelul cultural
englez. Astfel, în 1914, doar câteva mii de soldați şi funcționari britanici controlau
aproximativ 11 milioane de mile pătrate şi aproape 400 milioane de non-britanici.
Imperiile rus, otoman şi austro-ungar au avut o arie de cuprindere regională,
cu o dominație pulsatorie şi în conformitate cu principiile echilibrului de putere
european.
Ca o concluzie, putem menționa că nici unul din imperiile menționate nu a
exercitat o dominație cu adevărat mondială, în accepțiunea contemporană a acestui
termen .
• Epoca bipolarismului, marcată de dominaţia mondială cvasitotală a celor
două superputeri învingătoare în cel de-Al Doilea Război Mondial, a cunoscut, pe
durata celor cinci decenii, evoluţii contradictorii, adesea conflictuale, însă neatingând
niciodată punctul fierbinte al unei confruntări directe. SUA şi URSS şi-au delimitat
distinct sferele de putere şi influenţă, dar au urmărit în toată această perioadă cu
obstinație să-şi îngrădească adversarul prin complicate sisteme de alianță militare şi
economico-financiare şi să-şi limiteze puterea şi influența mondială
• Sfârșitul Războiului Rece a însemnat şi prăbușirea arhitecturii internaţionale
de securitate clădită pe principiile intimidării, exterminării reciproc-asigurate şi al
spectrului unei confruntări nucleare globale devastatoare.
O pasionantă dispută de idei are loc, în ultimii ani, în America între partizanii
şi adversarii asumării deschise de către SUA a statului de putere imperială.
Esența acestei dezbateri se poate rezuma la întrebarea-cheie care confruntă
pe cei ce sunt răspunzători de politica externă americană: a fost atitudinea militară
activă promovată de Clinton - de la invazia republicii Haiti la misiunile de pace
în Balcani, atacurile cu rachete asupra Sudanului şi a Afganistanului, bombardarea
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Iugoslaviei - trăsătură specifică a administrației sale sau constituie o caracteristică
generală a epocii post-război rece şi, deci, şi a perioadei viitoare?
De obicei, acei care taxează SUA ca fiind un stat „imperialist” folosesc acest
epitet ca o insultă.
Dar, în ultima vreme, un număr de intelectuali de orientare conservatoare,
specialiști în probleme de apărare, argumentează că, de fapt, America acționează
efectiv ca o putere imperială şi ar trebui să-şi asume deschis acest rol.
Ei îşi susțin argumentația atrăgând atenția că, din momentul în care „Războiul
Rece” a luat sfârşit, America şi-a extins continuu prezenţa sa militară globală. La
ora actuală, SUA sunt o putere militară majoră în aproape fiecare regiune a lumii:
Orientul Mijlociu, Europa, Asia Centrală şi de Est, emisfera vestică, Pacific.
În zona Golfului se află 20.000 de militari americani, forțele armate americane
sunt prezente în Europa pe baza tratatului Nord-Atlantic; ele participă la misiunile de
menținere a păcii în Bosnia, Kosovo şi Macedonia; în Coreea de Sud este staționat în
continuare un corp expediționar alcătuit din 37.000 de oameni; avioanele americane
patrulează în văzduhul Irakului şi al Afganistanului şi monitorizează puterea în
ascensiune a Chinei.
În condiţiile în care există o posibilitate redusă ca America să se angajeze întrun război major în viitorul apropiat, o asemenea prezență se circumscrie cerințelor
tot mai evidente ale unei „pax americana”.
Până la un punct, se poate stabili o paralelă cu imperiile roman şi britanic,
fără a se pune semnul egalității cu acestea. Spre deosebire de ele, America este un
imperiu al democrației şi libertății, ea nu are ambiții de a cuceri pământuri străine ori
de a stabili colonii, dar se manifestă ca o prezență globală pe plan militar, economic
şi cultural.
• Pentru partizanii asumării deschise de către SUA a rolului de hegemon
mondial, protejarea perimetrului american va fi principala misiune a forțelor armate
ale SUA în deceniile viitoare în Europa, Golful Persic şi Asia Centrală şi de Est.
Cu cât va recunoaște mai repede guvernul american faptul că gestionează
un nou imperiu, cu atât mai prompt vor putea fi adoptate măsurile necesare pentru
revizuirea politicii sale militare şi externe, potrivit cerințelor acestei misiuni.
Nu există o singură figură proeminentă a vieţii publice americane care să
obiecteze împotriva ideii că SUA trebuie să rămână în vecii vecilor singura
superputere militară.
• Adversarii asumării deschise a acestui statut se referă la reacțiile externe pe
care o asemenea atitudine le va provoca sau chiar le provoacă.
Ei susțin că, în întreaga lume, se conturează coaliţii cu scopul de a pune
stavilă „cursului imperialist” al politicii SUA, exemplificând concret cu alianța
dintre Rusia şi China, cu veleitățile de independență ale Europei care devine tot
mai puţin un aliat şi tot mai mult un competitor şi cu dezvoltarea spectaculoasă
a mișcării antiglobalizare, iar Sandy Berger, fostul consilier pentru problemele
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securității naţionale al lui Clinton, respingând conceptul de imperialism, susține că,
dimpotrivă, ,,America este singura putere globală din istorie care nu se situează pe
poziții imperiale”.
Deși dezbaterea e încă în plină desfășurare, concluzia cea mai potrivită pare
a fi rezumată în cuvintele colonelului în retragere Andrew Bacevich, profesor de
relații internaţionale la Universitate a din Boston: „Problema practică nu este dacă
America va fi sau nu un hegemon global, ci alta, şi anume ce fel de hegemon va fi”.
• În privința principalelor premise politice şi linii directoare ale SUA faţă de
Europa, Zbigniew Brzezinski, fost consilier pe probleme de securitate națională al
președintelui Clinton, emitea un veritabil „Decalog”, care conține următoarele linii
directoare:
1. Europa rămâne aliatul natural şi principal al Americii;
2. O Europă atlantistă este esențială pentru stabilirea echilibrului în Eurasia;
3. Capacitatea de luptă autonomă a Europei, improbabilă în viitorul apropiat,
nu ar trebui să fie opusă S.U.A.; 3
Unitate a politică a aliaților este mai importantă decât creşterea capacităților
NATO;
4. S.U.A. nu ar trebui să ia o decizie privind realizarea unui sistem de apărare
cu rachete până când aliații din NATO nu vor fi de acord;
5. S.U.A. ar trebui să încurajeze extinderea NATO în Europa, dar nu realizarea
unui organism NATO „în afara zonei”;
6. S.U.A. au mai mare interes în extinderea Europei decât în integrarea
Europei;
7. NATO şi UE ar trebui să facă planuri comune pentru viitoarea extindere;
8. Eventual Turcia, Cipru şi Israel ar putea fi incluse în ambele entităţi;
9. Nu ar trebui să existe limitări a priori sau excluderi în privința aderării la NATO
şi UE.
Critica analiștilor vest-europeni asupra acestor „directive de conduită” se
poate rezuma la următoarele concluzii:
• viziunea lui Brzezinski despre viitorul relaţiilor SUA - Europa este, la o
analiză finală, auto satisfăcută şi slabă. Ea poate fi rezumată într-o propoziție:
departe de a deveni un rival pentru SUA, Europa va rămâne o variabilă dependentă,
un instrument util pentru ca strategia SUA să confere stabilitate cât mai multor țări
din jurul Rusiei, prin încorporarea lor într-un organism european: Europa poate fi
simpatizată, dar nu considerată partener egal al Americii;
• Brzezinski are dreptate când afirmă: nu este nevoie ca americanii să intre în
panică din cauza încercării de a accelera în cadrul UE integrarea militară, întrucât
atunci când vor acționa, forțele europene vor trebui să apeleze la resursele SUA şi
probabil chiar să obțină consimțământul SUA;
• analiștii americani se pare că nu înțeleg pe deplin ce înseamnă noua Europă
unită. A conferi puterii militare rolul de test pentru integrarea europeană înseamnă a
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repeta greșeala lui Stalin, care judeca Biserica Catolică prin numărul diviziilor sale;
• americanii încurajau persistent eforturile de integrare europeană în deceniile
Războiului Rece; astăzi hedonismul unicei superputeri mondiale o face să-şi piardă
viziunea de ansamblu;
• este în interesul SUA să pună bazele unui parteneriat cu Europa de mâine.
Supremaţia SUA va mai dura probabil o generație, dar nu va fi pentru totdeauna.
Mâine, Europa va fi probabil mai puternică, iar America mai slabă. Avantajul
temporar trebuie utilizat cât mai bine.
Evoluţii posibile în raporturile mondiale de putere
Comunitatea internaţională va cunoaște, în perspectiva următoarelor două-trei
decenii, o restructurare profundă, devenind o lume multipolară şi regionalizată.
Pe baza tendințelor actuale de mondializare a vieţii şi fenomenelor
internaţionale, a analizelor şi programelor, pot fi scoase în evidență o serie de evoluţii
posibile care vor schimba fața lumii, care, în esență, ar putea fi:
• Conturarea unui sistem tripolar care va înlocui realitatea unei singure puteri
actuale. Pe termen mediu şi lung, este posibilă afirmarea a trei poli principale de
putere: America de Nord, Europa şi Asia de Sud-Est;
• Paralel cu existența celor trei poli mondiali de putere, se vor dezvolta o serie
de formațiuni substatale, structurate după criterii etnico-religioase şi dominate de
clanuri mafiote, care vor tinde să pună mâna pe pârghiile economico-financiare şi să
se substituie puterii oficiale. Globalizarea va facilita transformarea acestor structuri
în formațiuni „suprastatale” şi transnaționale;
• Între cei trei poli de putere se va constitui un parteneriat activ, deja inițiat.
Interesele geostrategice ale Europei şi Americii de Nord vor rămâne convergente,
chiar dacă, pe plan economic, competiția va deveni şi mai acerbă;
• Pacea lumii va depinde, în principal, de dialogul dintre cei doi poli occidentali
şi polul asiatic de putere. Occidentul şi Orientul se vor afla, probabil, în relații
echilibrate, dar interesele lor vor fi, în general, divergente, deoarece ele vor constitui
două mari sfere de interes care se vor putea ciocni;
• Polul european de putere va cunoaște o dezvoltare economică moderată, dar
constantă. Europa va tinde către un nou tip de „federație a regiunilor”, în care statele
se vor menţine dar îşi vor pierde multe din funcțiile actuale, iar frontierele vor deveni
simbolice.
Zona statelor ex-iugoslave, nu va cunoaște mutații considerabile, ea rămânând
instabilă, deoarece pentru uitarea dramelor şi crimelor comise în această zonă trebuie
să treacă timp îndelungat.
Situația va rămâne totuşi sub control, datorită constituirii în jurul zonei critice
a unui cordon de siguranță din care vor face parte România şi Bulgaria.
Având în vedere că tendinţa din majoritatea țârilor nord-europene este de a-şi
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reduce masiv armatele, centrul de greutate al apărării comune se va muta către sudul
continentului, în zona mediteraneeană;
• Cea mai fulminantă evoluție o va avea, probabil, polul asiatic, al cărui lider
va deveni China. În jurul acestei țări, care va dobândi statut de mare putere, se vor
grupa Taiwanul, Singapore, Hong Kong, Coreea şi Vietnam.
• Pakistanul ar putea deveni un satelit important al Chinei, sprijinindu-l pentru
contrabalansarea presiunii Indiei şi implicit a Rusiei. Japonia şi India se vor confrunta
cu această posibilă nouă realitate geostrategică;
• La confluența zonelor de contact dintre spațiile controlate de cei trei poli de
putere, se vor dezvolta câteva puteri regionale, care vor deveni şi ele ținta expansiunii
celor trei „mari”;
• Rusia va evolua spre un astfel de statut. Pe termen mediu şi lung se prevede
o revenire economică a Rusiei, dar aceasta nu va mai avea ca fundament potențialul
militar.
Societatea rusă se va apropia treptat de nivelul civilizației occidentale, fără a
se integra însă pe deplin în aceasta. Rusia se va afla în relații de cooperare şi dialog
critic cu Europa şi în raporturi speciale, cu SUA.
Prin aceste relații multilaterale, Rusia va rămâne probabil sub influența şi
controlul discret ale polului european de putere.
Totodată, este posibil ca vastul teritoriu din estul Rusiei, slab populat şi mai
puţin dezvoltat să fie neglijat de Moscova şi să intre sub influența centrului de putere
reprezentat de China. Deja migrația chineză în Extremul Orient este destul de intensă.
Este de presupus că actualele puncte de instabilitate din zonele periferice ale
Rusiei să se mențină, în special în zonele de interferență cu lumea islamică;
• SUA vor continua să rămână principalul model mondial de democrație
şi dezvoltare, dar este posibilă o diminuare a influenţei şi prezenței americane în
Europa, în condiţiile afirmării tot mai evidente a Uniunii Europene ca factor de
progres şi civilizație;
• America de Sud va forma un pol de putere regională, prin constituirea unor
organisme politice, economice şi militare comune, dar va continua să rămână sub
controlul SUA;
• Continentul african va continua actuala tendință de scindare între zona de
nord, care se va integra în sfera de influenţă a unui spaţiu european lărgit şi partea
centrală şi de sud a continentului, cu mici excepții extrem de săracă şi mult rămasă în
urmă, unde tendințele destructurării statale se vor menţine şi chiar amplifica;
• În cadrul lumii arabe, nu se va realiza o înţelegere şi asociere cu scopul
realizării unor interese comune. Odată cu căderea regimurilor autoritate din Irak,
Libia şi Algeria, este posibil ca fundamentalismul islamic să piardă teren.
• Echilibrul din Golf va depinde de evoluţia relaţiilor dintre Iran, Irak şi Arabia
Saudită.
• Interesele mondiale privind petrolul se vor muta treptat din zona Golfului
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înspre Caucaz, ceea ce va constitui un motiv de scădere a tensiunilor din Orientul
Mijlociu;
• Expansiunea fără precedent a terorismului şi crimei organizate va determina
o nouă filozofie de abordare a amenințărilor la adresa stabilității şi securității.
În aceste condiţii, Comunitatea Internaţională va căuta să atragă la lupta
împotriva terorismului, toate forțele şi statele responsabile, inclusiv Rusia şi China,
în prezervarea valorilor umane universale şi afirmarea democrației şi drepturilor
omului;
• România, țară central-europeană, aflată din punct de vedere geostrategic
în „zona de tampon” conturată între Europa Occidentală, F. Rusă şi Balcani, se va
afirma în sfera de influenţă a polului de putere european.
Chiar dacă România se va integra deplin în structurile politice, economice şi
de securitate europene şi euroatlantice, poziția ei o va face să constituie una dintre
verigile de legătură cu Rusia, cu zona de interes a acesteia, precum şi cu spaţiul critic
din Balcani. În aceste condiţii, interesele europene şi americane în România se vor
împleti cu cele rusești, chiar dacă acestea nu vor fi divergente ci numai concurente cu
acestea. Cu alte cuvinte, ca întotdeauna în istoria ei zbuciumată, România va suporta
din nou presiunile uriașe ale marilor puteri.
La peste jumătate de secol de la crearea sa, NATO are parte, în continuare,
de noi şi noi premiere, care se succed în cascadă. În timp ce experimentul extinderii
spre Est al Alianței este în plină desfășurare, intrarea oficială a SUA în stare de
război – după războiul-fulger care a lovit America la 11 septembrie 2001 – pentru că
atentatele de la New York şi Washington au fost acte de război, pune partenerii vesteuropeni şi organizația în ansamblul ei într-o situație nouă, necunoscută până acum.
Pentru prima oară de la crearea sa, cei 19 membri componenți au invocat, la
19 septembrie, articolul V al tratatului său fondator, potrivit căruia SUA, victimă a
unei agresiuni externe, pot solicita un răspuns colectiv din partea Alianței.
Secretarul general al NATO, britanicul George Robertson, a respins comentariile
privitoare la reacția inițială destul de slabă şi prudentă a Alianței la atacurile din 11
septembrie 2001, explicând că războiul împotriva terorismului implică o abordare
nouă. „Este o noțiune nouă, o noțiune diferită – a spus el. Acum ne confruntăm cu
nişte oameni care recurg la tehnici inimaginabile în urmă cu câteva săptămâni ...
Mijloacele cu care am fost înzestrați până acum nu mai sunt de nici un folos pentru
a contracara aceste amenințări periculoase ale viitorului”.
Cuvinte care traduc necesitatea, unor reevaluări, a unor noi obiective, mijloace,
abordări.
Washingtonul a apreciat solidarizarea firească a NATO cu principalul
său membru, dar nu s-a grăbit să implice direct Alianța în operațiunile militare
din Afganistan. Agenția France Presse merge chiar mai departe cu observația
că „NATO a fost marginalizat de SUA în riposta militară la atentatele de la 11
septembrie, sprijinul său reducându-se la împrumutarea a cinci avioane AWCS şi la
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re poziționarea forței sale navale permanente în Mediterana”.
Participarea cu atât mai limitată cu cât aceste avioane de supraveghere radar nu
au fost desfășurate în zone de conflict, ci în SUA, pentru supravegherea teritoriului
american.
Paul Wolfowicz, numărul doi din Pentagon, le-a declarat pe un ton destul de
tranșant aliaților că SUA ar prefera să se sprijine mai degrabă pe coaliţii cu geometrie
variabilă decât pe o acțiune colectivă a NATO.
Dealtfel, Washingtonul nu a formulat nici o cerere de ajutor specific din partea
Alianței, mulțumindu-se cu solidarizarea politică a aliaților săi vest-europeni. Cum
se explică această rezervă americană? Răspunsuri sunt mai multe:
Marea Britanie, singura țară europeană cu o înzestrare militară capabilă de a
ține pasul cu SUA într-un război, este deja implicată în operațiuni;
Germania are probleme specifice de ordin intern: pe de o parte, implicarea sa
militară internaţională este o problemă delicată, căci, deși a trecut peste o jumătate
de secol de la Al Doilea Război Mondial, Berlinul, o mare putere economică, nu
este şi una politică, diplomatică şi militară pe măsură; pe de altă parte, „verzii”,
componentă a coaliției guvernamentale la acea dată, provin în bună măsură din
rândul militanților pacifiști ai deceniilor trecute;
Franța este prin tradiție un aliat oarecum mai deosebit şi orice modificare a
orientării externe în perspectiva alegerilor prezidențiale poate fi riscantă;
Rusia şi China, pe care America doreşte să-i aibă parteneri şi nu adversari, au
manifestat public rezerve faţă de o implicare militară directă a NATO într-o regiune
a lumii care nu face parte din zona sa de acțiune.
Sub impactul zilei de 11 septembrie, procesul de extindere a NATO va căpăta
noi valențe, care nu erau, la acea dată, pe deplin conturate. Cert este că secretarul
general al Alianței a dat asigurări prompte că extinderea va continua, preşedintele
Bush a găsit de cuviință să repete expresia sa consacrată („Iărgire de la Baltica la
Marea Neagră”), iar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, printr-o mișcare abilă şi
derutantă, a declarat că, în principiu, nu are nimic împotriva extinderii, ba chiar că
s-ar putea referi şi la Rusia, dacă NATO ar deveni o organizație eminamente politică.
Comunitatea internaţională va cunoaște, probabil în perspectiva următoarelor
două-trei decenii, o restructurare profundă, în care factorul de integrare mondială şi
regională va coexista cu tendinţa contradictorie de fragmentare şi ierarhizare a lumii.
Există semnale potrivit cărora se pare că se va intensifica bătălia pentru resurse, iar
tendințele de accentuare a regrupării țârilor şi zonelor în jurul centrilor de putere
care se vor contura din ce în ce mai clar se vor accentua. Este posibil ca, încă din
primele decenii ale secolului, să asistăm la creşterea presiunii centrilor de putere şi,
concomitent, a tuturor țărilor lumii, inclusiv a țărilor mici şi mijlocii, pentru a ocupa
un loc cât mai avantajos în noua ordine mondială. Configuraţia taberelor viitoare
va fi hotărâtă de informaţie, de puterea tehnologică, de accesul la resurse şi de
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comunitatea de interese.
Pe baza tendințelor actuale de mondializare a informației, economiei şi vieţii
sociale, a analizelor şi prognozelor efectuate de numeroase foruri internaţionale şi
institute de studii strategice şi de apărare, se evidențiază unele evoluţii posibile ale
mediului de securitate (global, european, regional şi naţional) cu impact direct sau
nemijlocit în ceea ce privește configurarea conflictului şi a războiului. Unele dintre
acestea au fost deja confirmate de desfășurarea evenimentelor (atacuri teroriste, alte
conflicte asimetrice, acţiuni ale marilor puteri şi organismelor internaţionale pentru
prevenirea şi gestionarea crizelor sau impunerea păcii), altele au rămas doar simple
modele strategice sau evoluţii posibile în situația unor conjuncturi favorabile.
Principalele evoluţii şi reconfigurări predictibile ale mediului de securitate se
înscriu într-o paletă de posibilități din care rezultă:
- Odată cu dezvoltarea societății, au crescut şi s-au diversificat riscurile şi
ameninţările la adresa securității. În aceste condiţii, se impune creşterea rolului
structurilor de securitate (ONU, OSCE, UE) în prevenirea şi gestionarea crizelor.
Aceste structuri, aflate într-un amplu proces de restructurare, s-au dovedit ineficiente
şi, ca atare, marile puteri îşi rezolvă diferendele sau interesele în afara acestor
instituții de securitate.
- Creşterea presiunilor şi intensificarea atacurilor împotriva Statelor Unite ale
Americii, în calitatea lor de superputere mondială şi de principal garant al mediului de
securitate. Aceste atacuri vor veni deopotrivă din partea fundamentalismului islamic
îndeosebi sub forma acțiunilor teroriste, a regimurilor totalitare, a lumii interlope
şi a puterilor regionale care se simt amenințate. De aceea, Statele Unite, probabil,
vor continua să mențină o strânsă unitate cu Europa Occidentală şi un parteneriat
strategic foarte important cu Rusia, cu Turcia, cu Israelul şi cu anumite țări din
zona Golfului Persic. Este însă posibil ca, în perspectiva următoare, Statele Unite să
acționeze şi solitar, dar în consonanţă cu lumea civilizată, împotriva terorismului şi a
oricăror amenințări de tip asimetric. Statele Unite vor continua să joace rolul de lider
al lumii democratice, de forță economică, financiară şi culturală intensă, în măsură
să ofere lumii întregi un model de organizare economică, socială şi militară şi să
rezolve în mod pragmatic şi eficient o mare parte din problemele mediului general
de securitate al viitorului.
- Perioada de unipolaritate nu s-a încheiat. Nici o altă parte din lume, nici
chiar Uniunea Europeană, nu-şi poate asuma încă responsabilitatea împărțirii puterii
şi responsabilității cu Statele Unite. De aceea, America va continua să polarizeze
bogăția şi să-şi asume riscurile pe care le presupune o economie puternică şi flexibilă,
dar foarte dependentă de resursele planetei pe care America nu le are şi nici nu le
stăpânește în întregime. Împotriva terorismului şi amenințărilor asimetrice, Statele
Unite pot acționa în coaliţie sau în mod solitar; însă, în bătălia pentru resurse şi
pieţe de desfacere, nu. Gruparea forțelor, constituirea de coaliţii şi de alianţe se va
continua aproape exclusiv în bătălia pentru pieţe şi pentru resurse.
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- Concomitent cu creşterea puterii economice, culturale şi militare a Statelor
Unite, va continua să se afirme din ce în ce mai clar Uniunea Europeană, ca forță
politică, economică şi culturală, ca factor de stabilitate şi de progres prin care să-şi
poată promova propriile interese.
- Trecerea la multipolarism va contura probabil, într-o primă evoluție, un
sistem tripolar, care va înlocui treptat realitatea unei singure superputeri actuale. Pe
termen mediu şi lung, este posibil ca polii de putere ai planetei să graviteze în jurul
Americii de Nord, Europei şi Asiei de Sud-Est.
Paralel cu consolidarea probabilă a celor trei poli mondiali de putere, este
de așteptat să se dezvolte mai multe formațiuni substatale, structurate după criterii
etnico-religioase şi dominate de clanuri mafiote, care vor tinde să pună mâna pe
pârghiile economico-financiare şi să se substituie puterii oficiale. Globalizarea va
facilita transformarea acestor structuri în formațiuni suprastatale şi transnaționale.
- Construcția celor trei poli de putere deja a început, iar acțiunile antiteroriste
americane, susținute de Pakistan, de Rusia şi de Europa Occidentală, ca şi discursul lui
George W. Bush în fața Congresului privind starea națiunii, au confirmat importanța
strategică a Asiei de Sud-Est, cu imensele sale resurse naturale, cu potențialul său
uman şi civilizațional de excepție, dar şi cu o stare conflictuală extrem de periculoasă.
În această viziune, între cei trei poli de putere se va constitui un parteneriat activ,
care să ducă la un echilibru dinamic, la diminuarea tensiunilor, controlul riscurilor
asimetrice şi prevenirea unui conflict major în zonă. Până la construcția acestor poli,
Rusia va continua, după toate probabilitățile, să fie un partener strategic deosebit
pentru Statele Unite, evoluţia acestor relații speciale, între două superputeri cosmice
şi nucleare având o importanţă deosebită pentru controlul armamentelor strategice şi
prevenirea unui conflict nuclear. Interesele geostrategice ale Europei şi Americii de
Nord vor rămâne de asemenea convergente, chiar dacă, pe plan economic, competiția
va deveni acerbă.
- Pacea lumii va depinde, în principal de dialogul dintre cei doi poli occidentali
şi polul asiatic de putere, Rusia ca putere a două continente, putând să joace un rol de
mediere sau urmându-şi propriile interese în bătălia pentru Asia Centrală. Occidentul
şi Orientul se vor afla, probabil, în relații echilibrate, dar interesele lor nu vor evolua,
după toate aparențele, pe direcții convergente.
- Din strategia economică, culturală şi militară a Uniunii Europene, reiese
că polul european de putere va evolua, în primul rând, spre o construcție politică
şi economică riguroasă şi foarte solidă. În bătălia pentru resurse, îndeosebi pentru
resursele asiatice, Europa poate acționa în tabăra Statelor Unite, în cea a Asiei de
Sud-Est sau, cel mai probabil, împreună cu Rusia (în calitatea acesteia de putere euroasiatică) şi în coaliţie cu Statele Unite. Este posibil ca mijloacele folosite de Europa
în această bătălie să fie cu preponderență economice şi nu militare. Nu este exclus
ca Uniunea Europeană, în situația continuării politicii de forță pentru impunerea
intereselor în bătălia pentru resurse, să-şi consolideze şi să folosească, exact ca în
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secolele XV-XX, de data aceasta alături de Statele Unite, şi puterea militară. Europa
tinde către un nou tip de unitate, fie ca o federație a regiunilor, în care statele se vor
menţine, dar îşi vor pierde multe din funcțiile actuale, iar frontierele lor vor deveni
simbolice, fie ca o entitate de state care cedează o parte din suveranitatea lor în
scopul consolidării entității continentale şi a structurilor europene comune. Zona sudestică europeană va face un efort pentru a trece peste tensiunile ei tradiţionale şi a se
integra în Uniunea Europeană. Există însă opinii potrivit cărora, statele ex-iugoslave
nu vor cunoaște mutații consistente, zona rămânând instabilă, încă traumatizată
de evenimentele sângeroase care au marcat-o, şi în căutarea unui status politic şi
economic favorabil națiunilor respective şi integrării cât mai rapide în comunitatea
continentală. Situația va rămâne totuşi sub control euro-atlantic, datorită constituirii
în jurul zonei critice a unui cordon de siguranță din care fac parte România şi Bulgaria,
despre care am reamintit și în paginile anterioare. Așa cum am subliniat mai sus, se
manifestă destul de pregnant tendința ca statele nordice să-și reducă în continuare
armatele, pe de o parte datorită reducerii amenințărilor și, pe de altă parte, relațiilor
speciale dintre ele, care accentuează stabilitatea și calitatea mediului european de
securitate din această zonă. În acelaşi timp, din cauza menţinerii şi chiar accentuării
unor riscuri îndeosebi asimetrice majore într-o zonă deja conflictuală, cum este cea
a Balcanilor, Uniunea Europeană îşi va concentra probabil eforturile economice
şi militare pentru rezolvarea problemelor de aici, stabilizarea zonei (în primul rând
prin ridicarea ei din punct de vedere economic), oprirea exodului de populații care
migrează spre Europa de Vest şi lichidarea bazelor, punctelor şi coridoarelor de
transportul drogurilor, ale traficului de carne vie şi de spălare a banilor. Din punct de
vedere strategic, Uniunea Europeană va avea de rezolvat şi alte probleme grave, care
au constituit cauza multor conflicte şi chiar războaie, cum sunt cele teritoriale, etnice
şi religioase. Acestea, alături de bătălia pentru resurse şi ridicarea economică a zonei
balcanice, constituie priorități pentru Uniunea Europeană şi, probabil, în următoarele
decenii, acestea vor cunoaște deja o rezolvare. Nu este însă exclus ca, în anumite
conjuncturi defavorabile, tensiunile din zonă să se accentueze şi să degenereze în
conflicte violente, chiar în războaie locale.
- Dezvoltarea rapidă a economiei chineze, puterea economică a Japoniei,
constituirea, în zonă a unui pol nuclear în expansiune – China, Coreea de Nord,
India, Pakistan –, explozia demografică şi existența unor mari resurse, în pofida unor
probleme teritoriale şi etnice nesoluționate şi a unor surse pentru traficul de droguri
şi crima organizată, fac din zonă un remarcabil pol natural de putere. Zonei îi lipsește
doar tehnologia sofisticată, dar nu este exclus ca, în condiţiile în care popoarele
asiatice au o predispoziție recunoscută spre detaliu şi miniaturizare, să asistăm la o
explozie a unei super-tehnologii specifice. De aceea, este de așteptat ca evoluţia cea
mai rapidă spre consolidarea acestui pol de putere deja constituit s-o aibă Asia de
Sud-Est, al cărui lider s-au putea să devină (deja a devenit în mare măsură) China.
În jurul acestei țări, care a dobândit deja statutul de mare putere, este posibil să se
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regrupeze Taiwanul, Singapore, Coreea de Sud şi Vietnamul. Pakistanul ar putea
deveni un satelit important al Chinei, sprijinit de Occident pentru contrabalansarea
presiunii Indiei şi implicit a Rusiei. Japonia şi India se vor conforma probabil acestei
noi realități geostrategice. Nu este însă exclusă nici eventualitatea ca Rusia, India,
Iranul să realizeze un alt pol economic şi nuclear, care, împreună cu polul chinez,
să-şi tranșeze, în interes propriu, în dauna Occidentului şi Statelor Unite, resursele.
- La confluența zonelor de contact dintre spațiile controlate de polii de putere,
se vor dezvolta puteri regionale. Acestea vor deveni, în timp, fie alți poli de putere,
fie ținta expansiunii polilor mai puternici. Este posibil ca, în procesul trecerii la o
nouă ordine mondială bazată pe multipolarism, să asistăm la un conflict (care poate
deveni, în anumite împrejurări, chiar război), între polii de putere (mai mari sau
mai mici) aflați pe diferite trepte ale dezvoltării şi expansiunii. Această confruntare
– care are ca obiectiv obținerea puterii, sporirea influenţei şi, în final, gestiunea
situațiilor de criză, controlul resurselor şi al pieţelor – este generatoare de tensiuni
şi crize. Omogenizarea societății omenești (în sensul democratizării şi prosperității)
poate să treacă, după toate probabilitățile, prin această fază de multiplicare a polilor
de putere. Este puţin probabil ca polii de putere să cedeze locul organismelor
internaţionale; există, mai degrabă, posibilitatea ca polii de putere să-şi subordoneze
aceste organisme, să le influențeze sau să se folosească de ele.
- Rusia este o putere nucleară şi cosmică. Dar, din punct de vedere economic,
ea se comportă ca o țară cu un sistem de finanţare dificil şi cu multe probleme. Pe
termen lung şi mediu, datorită poziției sale de țară a două continente, cu resurse
imense, cu tehnologii spațiale de vârf, în multe privințe mai moderne decât cele
occidentale, şi cu un potenţial nuclear remarcabil, se prevede o revigorare economică
a Rusiei, care va da consistență puterii sale militare şi va face din ea un candidat de
temut la puterea planetară. Candidatura Rusiei la puterea planetară, europeană şi
asiatică este o altă sursă de conflict pe care ceilalți poli de putere vor încerca să
o stopeze îndeosebi prin controlul finanțării. Societatea rusă se va apropia totuşi
treptat de nivelul civilizației occidentale, fără a se integra însă pe deplin în aceasta,
întrucât Rusia îşi are sistemele ei de valori şi interesele ei specifice la care nu va
renunța niciodată. Rusia se va afla, fără îndoială, în relații de cooperare şi dialog
critic cu Europa şi în raporturi speciale cu SUA şi cu Orientul Îndepărtat, altul decât
cel pe care îl controlează ea. Prin aceste relații complexe şi multilaterale, Rusia
va rămâne probabil foarte apropiată de polul european de putere, fără să neglijeze
parteneriatul strategic interesat cu Statele Unite ale Americii şi, pe cât posibil,
cu polul asiatic de sud-est. Este posibil ca vastul teritoriu din estul Europei, slab
populat şi mai puţin dezvoltat să sufere unele influențe din partea centrului de putere
reprezentat de China şi, pe această bază, să se accentueze situația conflictuală (mai
ales între zona europeană şi cea asiatică a Rusiei). Este de presupus ca actualele
puncte de instabilitate din zonele periferice ale Rusiei să se mențină, în special în
zonele de interfață şi de interferență cu lumea islamică. Este posibil ca, pe termen
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scurt şi mediu, Rusia să se mențină ca putere regională, diferită de Europa şi de
Asia, încercând să-şi lărgească sfera de influenţă, să-şi valorifice uriașele resurse de
materii prime şi, pe termen lung, să devină cel de al doilea pol mondial de putere.
Rusia va rămâne un element important al echilibrului mondial de putere şi o zonă de
amortizare a expansionismului demografic asiatic.
- America de Nord, reprezentată în principal de Statele Unite, va continua să
rămână un pol de democrație şi dezvoltare, concomitent cu menținerea semnificativă
a influenţei şi prezenței sale în Europa, în condiţiile afirmării tot mai evidente ale
Uniunii Europene ca factor de progres şi civilizație; disensiunile dintre civilizația
nord-americană, ca notă specifică, particulară a civilizației occidentale şi celelalte
civilizații – îndeosebi sinică şi islamică – se vor accentua, constituindu-se în noi
surse de conflict. Statele Unite ale Americii îşi asumă în continuare rolul de lider
mondial al democrației şi civilizației occidentale, de superputere responsabilă de
gestionarea crizelor şi prevenirea conflictelor, dar şi de principal beligerant în bătălia
pentru pieţe şi resurse. Aceste ipostaze vor spori vulnerabilitățile americanilor, vor
obliga administrația să realizeze un scut de apărare din ce în ce mai costisitor şi mai
sofisticat, ceea ce va relansa competiția tehnologică în domeniul sistemelor de arme
şi va atrage noi atacuri asupra spațiului american şi intereselor acestei superputeri.
Acesta este, la ora actuală, cea mai primejdioasă sursă de conflict, ceea ce a dus la
declanșarea războiului terorist împotriva Statelor Unite, în special, a globalizării,
democrației şi noii ordini mondiale, în general, şi, în consecință, a războiului
antiterorist care, cel puţin declarativ, va fi un război de coaliţie de o formulă cu totul
diferită de ce a existat până acum în materie de război şi de confruntare violentă.
Cum este și cam ce este acest război, deja s-a văzut. Cât este război și cât mod de a
folosi un astfel de pretext pentru controlul puterii și al influenței, deasemenea, s-a
cam înțeles.
- America de Sud va forma un pol de putere regională, prin constituirea unor
organisme politice, economice şi militare comune, dar va continua să rămână sub
controlul democratic şi interesat al SUA. America de Sud, produs al expansiunii
europene, nu este şi nu va fi expansivă. Pe termen scurt şi mediu, America Latină
nu pare a fi o candidată la puterea planetară. Totuşi, problema protecției Bazinului
Amazonului, spiritul latin, numeroase conflicte locale, industria de materii prime
pentru producerea drogurilor sunt probleme grave care fac din acest continent
un spaţiu de confruntare şi de războaie. Este posibil ca, în timp, civilizația sudamericană, cu toate problemele ei interne grave, să se omogenizeze şi să respingă
influențele şi imixtiunile din afară, îndeosebi pe cele nord-americane, ceea ce va
constitui încă o sursă de tensiuni şi de conflicte planetare şi regionale.
- Nici continentul african nu este un candidat la puterea planetară. Mai mult,
aici, se va continua actuala tendință de scindare între zona de nord, care se va
integra în sfera de influenţă a unui spaţiu european lărgit, şi partea centrală şi de
sud a continentului, cu mici excepții extrem de săracă şi mult rămasă în urmă, unde
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tendințele destructurării statale se vor menţine şi chiar amplifica. Continentul african
va continua să fie un teritoriu al disputelor între diferite clanuri mafiote îndeosebi
pentru petrol şi diamante, ceea ce-l va menţine în înapoiere, regimuri dictatoriale
şi numeroase tensiuni. Africa este îndeosebi un câmp de bătaie şi un loc de refugiu
şi de regrupare pentru lumea interlopă care menţine o stare de haos şi de tensiuni.
Continentul cu cea mai tânără populaţie şi una dintre cele mai vechi istorii este supus
unor presiuni asupra cărora este posibil să riposteze asimetric şi complex. În emisfera
sudică, lider regional este Africa de Sud.
- Lumea arabă rămâne, în continuare, extrem de divizată, între fundamentalismul
islamic, tendințele de modernizare, valori tradiţionale şi interesele economice.
Avându-se în vedere experienţa istorică, se poate aprecia că, pe termen scurt şi
mediu, nu se va realiza o asociere şi cu atât mai puţin o integrare majoră în scopul
servirii unor interese comune. Odată cu căderea regimurilor autoritare din Irak, Libia
şi Algeria, este totuşi posibil ca fundamentalismul islamic să piardă teren. Echilibrul
din Golf va depinde de evoluţia relaţiilor dintre Iran, Irak şi Arabia Saudită. Dată
fiind prezenţa americană (probabil, pe termen lung) în Orientul Mijlociu, este de
așteptat ca o parte din interesele mondiale privind resursele de hidrocarburi să se
concentreze asupra Caucazului, Africii şi chiar a Asiei Centrale, ceea ce va constitui
un motiv de reducere a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Nu este exclus ca, sub
presiunile civilizației occidentale, Lumea Arabă, în coridorul islamic tradițional, să
se constituie într-un pol extrem de puternic de putere care va reacționa și acționa,
cu preponderență asupra civilizației occidentale, violent şi expansiv, îndeosebi
prin migrațiune şi însușire specifică a valorilor Vestului. (Spre exemplu, în timpul
atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, în Statele Unite ale Americii se aflau la
studii, în universităţile nord-americane, peste 25.000 de studenți din Arabia Saudită).
Expansiunea fără precedent a terorismului şi crimei organizate va determina
o nouă filozofie de abordare a riscurilor şi amenințărilor la adresa stabilității şi
securității. În aceste condiţii, comunitatea internaţională va căuta să atragă la lupta
împotriva terorismului toate forțele şi statele responsabile, inclusiv Rusia şi China,
pentru prezervarea valorilor umane universale şi afirmarea democrației şi drepturilor
omului. Este totuşi puţin probabil ca terorismul, în sine, să constituie un pol de putere
(celălalt pol fiind coaliția antiteroristă). Mai degrabă, terorismul va continua să fie o
ameninţare permanentă îndeosebi la adresa polilor de putere, manifestându-se atât ca
instrument al clanurilor mafiote şi lumii interlope, cât şi ca factor de presiune politică
violentă care se foloseşte de crima organizată, traficul de droguri (pentru finanţare)
etc.
România, țară europeană aflată, din punct de vedere geostrategic, în zona
de tampon conturată între Europa Occidentală, F. Rusă şi Balcani, se va afirma în
sfera de influenţă a polului de putere european, devenind, în timp, o componentă a
acestuia. Deja, făcând parte din Uniunea Europeană, România se înscrie în această
filozofie de spațiu intern de siguranță strategică, spre est, al UE. Poziţia geografică
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și geopolitică a țării noastre o va face să se constituie, din ce în ce mai mult, în una
dintre verigile de legătură cu estul continentului, cu Ucraina şi, prin aceasta, cu Rusia,
cu zona de interes a acesteia, precum şi cu spaţiul critic din Balcani. Semnarea, la
summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, de către Republica Moldova și Georgia
a acordului de asociere cu Uniunea Europeană nu schimbă esențialmente poziția
geostrategică a României, ci doar o ameliorează. În asemenea condiţii, interesele
europene şi americane în România se vor interfera cu cele rusești. Este posibil ca
astfel de interese să fie, deopotrivă, divergente şi concurente, în funcţie de evoluţia
situației, de rezultatul bătăliei pentru resurse, de atitudinea europeană şi, mai ales, de
atitudinea Rusiei. Situarea României în această zonă sporește riscurile şi ameninţările
la adresa securității ei naţionale, mărește gradul de dependență de polii de putere cu
interese adesea opuse. Gradul de risc este şi mai mare, dacă se au în vedere evoluţia
istorică a relaţiilor cu vecinii, situația de facto a teritoriilor şi gravele urmări pe
termen lung ale dominației şi confruntării imperiilor de odinioară în această zonă.
În fața unei astfel de realități, soluțiile sunt puține: solidaritatea națională, unitatea
zonei şi integrarea ei deplină în Uniunea Europeană.
În loc de concluzie
Afirmăm, în final, faptul că începutul de secol deschide o nouă eră în
politica internaţională, în care securitatea şi implicit competiția pentru afirmarea şi
consolidarea noilor centre de putere, ocupă locul central în determinarea evoluției
lumii şi stabilirea noii ordini mondiale.
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www.rocai.ro
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O POSIBILĂ ZONĂ-PIVOT
GEOPOLITIC ȘI GEOSTRATEGIC
PE SUPORTUL REGIUNII
A PATRU MĂRI
CS I dr. Gheorghe VĂDUVA1

Î

n cercetarea pe care am început-o, încă din anul 2000, în cadrul Centrului
de Studii Strategice de Apărare și Securitate al Ministerului Apărării
Naționale și, pe care am continuat-o în cadrul Institutului de Studii de Securitate
al Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir”, cu privire la importanța strategică a
Zonei Extinse a Mării Negre și a spațiului de conexiuni nemijlocite cu acesta – Marea
Caspică,
zona
Caucazului,
Balcanii
de Vest, Marea
Egee, Marea Adriatică,
Orientul Apropiat și
Orientul Mijlociu – dar
și asupra spațiilor
adiacente, am avut în
vedere următoarea ipoteză: în noile reconfigurări geopolitice și geostrategice pe
care le cer dezvoltarea durabilă, diminuarea conflictualității și ameliorarea
mediului de securitate, este nevoie ca zonele tradiționale de falii strategice să fie
transformate în zone de confluență strategică.
În urma unor analize efectuate de-a lungul câtorva ani, am ajuns la concluzia
că zona cea mai importantă pentru conexiunea geopolitică și geostrategică a celor
două continente esențiale – Europa și Asia - este zona extinsă a Mării Negre, care
poate fi identificată cu zona celor patru mări – Marea Caspică, Marea Neagră,
Marea Egee și Marea Adriatică –, evident cu spațiile lor adiacente și cu țările
care le borduiesc.
Desigur, am studiat și spațiul mediteraneean, dar el are o altă dimensiune și
un alt soi de importanță strategică, în dimensiunea euromed, în consonanță, cu zona
nord-africană, cu cea a Orientului Apropiat și, evident, cu cea definită de țările celor
patru mări.

Preluat din nr. trecut

I. Scopul și obiectivul cercetării
Dezvoltarea, prin articole, studii, volume, conferințe etc., a unui concept
strategic de transformare a regiunii celor patru mări în zonă-pivot de confluență și
1
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conexiune geopolitică și geostrategică euro-asiatică, pe baza căruia să se realizeze
o unitate culturală, politică, economică, civilizațională și strategică a celor două
continente, dezamorsarea suporturilor de conflictualitate și o dezvoltare armonioasă
și durabilă a zonei, a zonelor adiacente și a celor două continente.
Noi am considerat și considerăm că, dacă este posibilă o unitate geopolitic și
geostrategică a celor două continente, apoi ea se poate realiza, în primul rând prin
conexiunea strategică a celor patru mări.
II. Argumente ale demersului
1. Zona se află în partea finală a vechiului Drum al Mătăsii, în zona expansivă,
inter-civilizațională a acestuia;
2. Deasemenea, zona se află în arealul din care debutează trei din cele patru
mari culoare strategice de confruntare Est-Vest:
a. culoarul strategic central european, care începe din Galiția Occidentală,
trece pe la nord de lanțul muntos european și ajunge până în Normandia (”bulevardul
strategic” al Europei);
b. culoarul strategic al Dunării;
c. culoarul strategic maritim: Marea Neagră, strâmtorile, Marea Egee, Marea
Mediterană.
d. Cel de-al patrulea culoar strategic (de fapt, primul, în ordinea Nord-Sud)
este cel baltic.
Prima rocadă strategică între aceste trei mari culoare strategice este situată
la nordul Mării Negre, între Prut și Nistru și se prelungește, prin Belarus, până la
culoarul strategic baltic.
Cele patru culoare strategice (două maritime, unul fluvial și unul terestru) au
devenit, azi, îndeosebi culoare strategice energetice de mare anvergură (pe cele
maritime s-au realizat deja două mari proiecte: North Stream și South Stream, ambele
realizate), iar pe o porțiune a vechiului Drum al Mătăsii s-a realizat oleoductul BakuCeyhan);
3. Zona celor patru mări se situează în cea mai vulnerabilă și cea mai complexă
regiune de contact între Asia Centrală, Rusia, Turcia, Orientul Mijlociu, zona
Carpaților, spațiul mediteraneean și Zona Balcanică, România aflând-se chiar în
centrul ei;
4. Aici se află zona de expansiune la ieșirea din foaierul perturbator (foaierul
migraționist), situat undeva, între Nordul Mării Caspice și Extremul Orient;
5. În această zonă, faliile sunt mult mai puternice decât conexiunile, iar
interesele marilor puteri și marilor actori internaționali nu fac parte nici din categoria
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celor vitale, nici din categoria celor importante.
6. Datorită faptului că, în general, Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Egee și
chiar Adriatica au fost multă vreme în ”custodia” Imperiului Rus, Imperiului Otoman
și Imperiului Austro-Ungar, după destrămarea acestor imperii, zona a rămas într-o
poziție de așteptare strategică destul de tensionată, mai ales în vremea Războiului
Rece, dar de un interes strategic limitat și de o factură geopolitică marginală.
III. Direcții de cercetare:
De-a lungul ultimului deceniu, am avut în vedere următoarele direcții de
cercetare:
1. Identificarea și evaluarea principalelor caracteristici (politice, culturale,
civilizaționale, economice, sociale și militare) ale zonei și ale țărilor care o compun;
2. Identificarea, evaluarea și prognozarea principalelor tensiuni, provocări,
pericole și amenințări la adresa zonei, a componentelor acesteia și a proiectului unui
model de conexiune geopolitică și geostrategică într-un posibil pivot euro-asiatic
constituit aici, în cea mai sensibilă regiune a celor două continente și, evident a
vulnerabilităților la acestea.
3. Identificarea suporturilor de generare a necesității unui astfel de model, a
modului de comprehensiune, a gradului de acceptanță și a nivelului de sprijin.
4. Identificare oportunităților și a gradului de interes pentru un astfel de proiect
și evaluarea nivelului de risc.
IV. Realizări
A. Articole și studii apărute în revista Univers Strategic (ISSN 2068 - 1682
Online, ISSN 2067-7464=, revistă a Institutului de Studii de Securitate din cadrul
Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir”
1. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Yossef Bodansky, Europe’s Latest Tinder
Box: From Broad-Brush Historic Mega-Trends to Imperative Concrete Regional
Undertakings, în Revista Univers Strategic nr. 1/2010, pp. 142-165, http://iss.ucdc.
ro/revista-pdf/us1.pdf
2. Rubrica Geopolitica Mării Negre: General-locotenent prof. univ. dr.
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Teodor FRUNZETI , Consecinţe ale extinderii NATO şi UE asupra securităţii zonei
extinse a Mării Negre, în Revista Univers Strategic nr. 1/2010, pp. 166-192, http://
iss.ucdc.ro/revista-pdf/us1.pdf
3. Prof. univ. dr. Constantin-Gheorghe BALABAN, Efecte ale evenimentelor
din Caucazul de Sud asupra securităţii zonei extinse a Mării Negre, în Revista
Univers Strategic nr. 1/2010, pp. 193- 203, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us1.pdf
4. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Gheorghe VĂDUVA, Un scut
antirachetă pentru un nou echilibru, în Revista Univers Strategic nr. 1/2010, pp.
264-270
5. Rubrica Eveniment strategic: Dr. Gheorghe VĂDUVA, Afganistan.
Forţarea unei soluţii, în Revista Univers Strategic nr. 1/2010, pp. 271-278,
6. Prof. univ. dr. Constantin Gheorghe BALABAN, Politica europeană de vecinătate şi a parteneriatul estic în viziunea Uniunii Europene şi a Federaţiei Ruse, în
Revista Univers Strategic nr. 2/2010, pp. 77-84, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us2.pdf
7. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Gheorghe VÂLCEANU, Zona Extinsă a Mării Negre - o posibilă sinergie de valori, potenţialuri şi interese, , în Revista Univers Strategic nr. 2/2010, pp. 103-115, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us2.pdf
8. Dr. Gheorghe VĂDUVA, Frontierele, securitatea şi efectul de falie, în Revista Univers Strategic nr. 2/2010, pp. 116-126, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us2.pdf
9. Gabriela PLOIEŞTEANU Argumentul geopolitic în filosofia puterii Rusiei,
în Revista Univers Strategic nr. 2/2010, pp. 127-143, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/
us2.pdf
10. Imerio SEMINATORE, L’Afghanistan et le débat stratégique sur
l’engagement de la coalition et les nouveaux enjeux géopolitique en Eurasie, în
Revista Univers Strategic nr. 3/2010, pp. 54-69, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us3.
pdf
11. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Daniela POPA, România - un lider
regional în zona Mării Negre, în Revista Univers Strategic nr. 3/2010, pp. 106-114,
http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us3.pdf
11. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Gheorghe VĂDUVA, Sinapsă
strategică, pivot sau margine? în Revista Univers Strategic nr. 4/2010, pp. 96-109,
http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us4.pdf
12. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dipl. ing. dr. Isabela ANCUŢ, Scenarii
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imposibile – Adjaria, în Revista Univers Strategic nr. 1/2011, pp.83-95, http://iss.
ucdc.ro/revista-pdf/us5.pdf
13. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Gheorghe VĂDUVA, Coridorul
strategic energetic în geopolitica şi geostrategia spaţiului euro-asiatic, în Revista
Univers Strategic nr. 2/2011, pp.93-115, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us6.pdf
14. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Gheorghe VĂDUVA, Geopolitica
Mării Negre, între aspirații şi iluzii, în Revista Univers Strategic nr. 3/2011, pp. 139152, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us7.pdf
15. Iulian LĂZĂRESCU, Complex strategic fluvio-maritim european. Repere
de securitate, în Revista Univers Strategic nr. 4/2011, pp. 33-45, http://iss.ucdc.ro/
revista-pdf/us8.pdf
16. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Gheorghe VĂDUVA, Falii şi efecte
de falie, în Revista Univers Strategic nr. 8/2011, pp. 95-104, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us8.pdf
17. Gheorghe VĂDUVA, O poartă strategică încă nedeschisă, în Revista
Univers Strategic nr. 4/2011, pp. 95-104, , în Revista Univers Strategic nr. 8/2011,
pp. 52-63, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us9.pdf
18. Rubrica Eveniment Strategic: Gheorghe VĂDUVA, Ne aflăm, oare, în
ajunul unui mare război? în Revista Univers Strategic nr. 9/2012, pp. 203-213, http://
iss.ucdc.ro/revista-pdf/us9.pdf
19. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Gheorghe VĂDUVA, Marea
Neagră şi un posibil pivot euro-asiatic, în Revista Univers Strategic nr. 10/2012, pp.
52-61, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us10.pdf
20. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Complexul de Securitate „Zona
Extinsă a Mării Negre”, în Revista Univers Strategic nr. 10/2012, pp. 62-63, http://
iss.ucdc.ro/revista-pdf/us10.pdf
21. Rubrica Securitate și apărare în secolul XXI: Doina-Elena MIHAI,
Posibile consecinţe ale migraţiei externe asupra intereselor naţionale ale României,
în Revista Univers Strategic nr. 10/2012, pp. 114-130, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/
us10.pdf
22. Rubrica Eveniment Strategic: Gheorghe VÂLCEANU, Siria: realităţi şi
scenarii pe marginea prăpastiei, , în Revista Univers Strategic nr. 10/2012, pp. 140145, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us10.pdf
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23. Rubrica Doctrine, strategii și politici de securitate și apărare: Dr.
Gheorghe VĂDUVA, Pumnale geopolitice (Posibile efecte marginalii la revigorarea
unor pivoţi), în Revista Univers Strategic nr. 11/2012, pp. 72-81, http://iss.ucdc.ro/
revista-pdf/us11.pdf
24. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE,
Portul Constanţa şi facilităţile pe care acesta le-ar putea încă oferi, în Revista
Univers Strategic nr. 11/2012, pp. 82-101, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us11.pdf
25. Rubrica Doctrine, strategii și politici de securitate și apărare: General
maior dr. Gabriel GABOR, Securitatea actuală în Orientul Mijlociu, , în Revista
Univers Strategic nr. 11/2012, pp. 26-35, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us12.pdf
26. Rubrica Doctrine, strategii și politici de securitate și apărare: Dr.
Gheorghe VĂDUVA, Spațiul balcanic - falie strategică remanentă de efect
permanent, în Revista Univers Strategic nr. 12/2012, pp. 36-90, http://iss.ucdc.ro/
revista-pdf/us12.pdf
27. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE,
Premise strategice ale coridorului economic între ţările Asiei Centrale şi Europa,
prin România, în Revista Univers Strategic nr. 12/2012, pp. 110-123,http://iss.ucdc.
ro/revista-pdf/us12.pdf
28. Rubrica Puncte de vedere: Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE, Potenţialul
de resurse de materii prime şi produse agricole în regiunea Asiei Centrale, în Revista
Univers Strategic nr. 12/2012, pp. 170-179,http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us12.pdf
29. Rubrica Doctrine, strategii și politici de securitate și apărare: Dr. IoanaBianca BERNA, China - combativitatea partizană a pilierilor conceptuali de politică
externă și de geopolitică pentru excepționalismul discursului identitar, în Revista
Univers Strategic nr. 14/2012, pp. 24-33, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us14.pdf
30. Ana-Maria TUDOR, Alexandru-Marius TUDOR, Riscurile de securitate
Din Bazinul Extins Al Marii Negre, în Revista Univers Strategic nr. 14/2012, pp. 9296, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us14.pdf
B. Articole apărut în revista ”Impact Strategic”, revistă a Centrului
de Studii Strategice de Securitate și apărare din cadrul Universității Naționale de
Apărare ”Carol I” (http://cssas.unap.ro )
1. Dr. V. Gheorghe, China în geopolitica Asiei centrale, Impact strategic nr.
1-2/2003, pp.55-60
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2. General de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva, Efect de falie, vulnerabilităţi,
strategii, Impact strategic nr. 2/2004, pp. 82-87
3. General de brigadă (r) CS I dr. Gheorghe Văduva, Marele Orient Mijlociu –
entitate sau zonă de falie?, Impact strategic nr. 1/2005, pp. 24-27
4. Dr. Gheorghe Văduva, Irak şi Afganistan – două teatre de operaţii încă
fierbinţi, Impact strategic nr. 3/2005, pp. 93-97
5. Dr. Gheorghe Văduva, Marele Orient Mijlociu pe un drum cu sens unic?,
Impact strategic nr. 4/2005, pp. 12-15
6. Dr. Gheorghe Văduva, Marele Orient Mijlociu între proiect şi realitate,
Impact strategic nr. 2/2006, pp. 70-74
7. Dr. Gheorghe Văduva, Un posibil pivot geostrategic eurasiatic, Impact
strategic nr. 2/2008, pp. 92-101
8. Redacțional, Valea Vardarului, între ameninţarea armelor şi speranţa păcii,
Impact strategic nr. 2/2002, pp.62-66
C. Articole apărute în revista Geopolitica (http://www.geopolitic.ro/)
1. Gheorghe Văduva, Xianjiang - falie sau confluenţă strategică, Geopolitica, nr.
2-3/2004
2. Gheorghe Văduva, Geopolitica zonelor de falie, Geopolitica, nr. 7-8 (3)/2004
3. Gheorghe Văduva, Geopolitica islamului: o geopolitică fractală, în mozaic,
Geopolitica, nr. 9-10 (4)/2004
4. Gheorghe Văduva, China dinapoia unui zid cu geometrie fluidă, Geopolitica,
nr.21 (1)/2007
5. Gheorghe Văduva, Areal-forţă sau pivot central în geopolitica Orientului
Mijlociu?, Geopolitica, nr.22 (2)/2007
6. Gheorghe Văduva, Turcia – pivot geostrategic eurasiatic, Geopolitica, nr.25
(1)/2008
D. Volume care abordează direct sau tangențial și această problematică
sau care constituie un suport teoretic și, îndeosebi, strategic de analiză a acestui
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spațiu de falie și, în același timp, de posibilă conexiune geopolitică și geostrategică
1. General dr. Mircea Mureșan, general de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva,
Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura Universității Naționale de Apărare
”Carol I”, București Ediția din 2004 și Ediția II din 2006, 517 pagini, ISBN (10) 973663-336-5; ISBN (13) 978-973-663-336-2
2. General dr. Mircea Mureșan, general de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva,
Strategia de parteneriat, parteneriatul strategic, Editura Universității Naționale de
Apărare ”Carol I”, București 2006, 412 pagini, ISBN 973-663-311-X
3. Teodor Frunzeti, Mircea Mureșan, Gheorghe Văduva, Război și haos,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2009, 439 pagini, ISBN
978-606-524-002-5, http://iss.ucdc.ro/studii-pdf/Razboi%20si%20haos.pdf
4. Constantin Degeratu, Mihai Tudose, Gheorghe Văduva, Război. Cunoaștere.
Adevăr, Editura Nemira, București, 2012, 416 pagini, ISBN 978-606-579-358-3,
http://iss.ucdc.ro/studii-pdf/Razboi%20Cunoastere%20Adevar.pdf
5. Dr. Gheorghe Văduva, Geopolitica. Teorii. Areale. Falii. Confluențe,
Societatea Scriitorilor Militari, București, 2013, 446 pagini, ISBN 978-973-8941-8,
http://iss.ucdc.ro/studii-pdf/Geopolitica.pdf
E. Altele
1. Général Gheorghe Vaduva, L’espace stratégique roumain. Passé, présent
et l’avenir, în volumul QUESTIONS DE DÉFENSE EN ROUMANIE ET EN
FRANCE AUJOURD’HUI, Actes du colloque „Rencontres franco-roumaines sur
la Défense“ Toulouse, 9-10 octobre 1998 organisé par le Centre Morris Janowitz –
Forces armées et Sécurité – sous la direction de Michel Louis MARTIN, Toulouse,
1999, p. 215-225.
2. Gheorghe Văduva, Sécurité et défense de l’infrastructure critique
stratégique: l’impact économique et militaire, Al 56-lea Congres al Asociaţiei
Internaţionale a Economiştilor de Limbă Franceză (AIELF), Târgovişte, 25-27 mai
2009, în Les annales de l’Universite de Targovişte, Section: A Sciences economiques,
XIVeme Anne, No. 28, ISSN 1453-8208
3. Dr. Gheorghe Văduva, Provocări asimetrice în zona Marelui Orient
Mijlociu (pp. 390-400), în volumul PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII ŞI
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GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
STRATEGIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI, SESIUNEA DE COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ – 14-15 APRILIE 2005 –,
SECŢIUNEA: APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ, Editura UNAp „Carol I”,
Bucureşti, 2005, 580 pagini, ISBN 973-663-182-6
Acestea sunt principalele realizări, cu mijloacele de care am dispus până acum
și care constau mai ales în exprimarea și publicarea în reviste, cărți, studii, a unor
concluzii rezultate din analiza informației de importanță strategică, a evenimentelor
strategice, a doctrinelor și politicilor de securitate și apărare, a caracteristicilor
mediului de securitate, a războaielor și conflictelor produse în zonă sau care au
afectat zona.
V. Întrebări la care vom răspunde în perioada următoare
1. Care sunt principalele domenii de consonanță și, pe această bază, de posibilă
confluență culturală în zona extinsă a Mării Negre și în zona strategică a celor patru
mări?
2. Care sunt principalele diferențe culturale, economice, politice, sociale,
militare și de altă natură și în ce măsură pot afecta acestea modelul de conexiune
geopolitică și geostrategică pe care încercăm să-l propunem?
3. Care sunt interesele vitale ale țărilor din zona celor patru mări, în ce măsură
pot fi ele conexate și care sunt zonele conflictuale ale acestor interese?
4. Care sunt punctele forte (culturale și confesionale, economice, politice,
sociale și militare) ale zonei și în ce măsură pot fi ele transformate în centre vitale
ale pivotului euro-asiatic pe care încercăm să-l configurăm, să-l propunem, să-l
argumentăm și să-l justificăm și să-l susținem?
5. Care sunt principalele provocări, tensiuni, pericole și amenințări la adresa
componentelor zonei, a posibilului pivot geopolitic și geostrategic?
6. Care sunt sau pot fi vulnerabilitățile acestui pivot și a componentelor sale?
7. Care poate fi nivelul de risc al unei astfel de construcții (riscul definindu-se
pe intersecția dintre pericole și vulnerabilitățile sistemului la acestea)?
8. În ce măsură realizarea în practică a unui astfel de model poate fi sprijinită de
țările din zonă, de marile puteri, de Uniunea Europeană și de alte state și organizații
internaționale și regionale?
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SECURITATE SAU INSECURITATE?
CÂTEVA REPERE TEORETICE
Dr. Alexandra SARCINSCHI1
Abstract
Actualele caracteristici ale mediului de securitate, precum şi tendinţa
de dezvoltare a acestora, impun analiza securităţii pe mai multe niveluri şi
dimensiuni corelate: pe de o parte, individ, grupuri, state, grupări de state,
iar pe de altă parte, militar, politic, economic, social, cultural, ecologic. În
articolul de faţă este realizată o analiză a cadrului teoretic specific studiilor
de securitate, pornind de la premisa că securitatea şi insecuritatea sunt stări
ce coexistă, neexcluzându-se reciproc.2
sistem

Cuvinte-cheie: securitate, insecuritate, globalizare, matricea insecurităţii,
SECURITY OR INSECURITY? SOME THEORETICAL LANDMARKS
Alexandra Sarcinschi, PhD
Abstract
The current characteristics of the security environment and their trend
of development require a multilevel and multidimensional security approach:
on the one hand individual, group, state and group of states levels, and on
the other military, political, economic, social, cultural and environmental
dimensions. This paper is an analysis of the theoretical framework specific
to security studies, based on the premise that security and insecurity are
coexisting conditions and they do not preclude each other.
Key-words: security, insecurity, globalization, insecurity matrix, system

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţiomale de Apărare „Carol I”
Acest articol este parte a lucrării „Vulnerabilitate, risc, ameninţare. Securitatea ca reprezentare psihosocială”,
autor Alexandra Sarcinschi, Editura Militară, Bucureşti, 2007.
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E

ste evident faptul că definiţia conceptului de securitate conturată între
cele două războaie mondiale s-a schimbat drastic în ultimele decenii.
Deosebirile dintre interesele statelor, corelate cu resursele limitate de care acestea
dispun, au determinat adâncirea diferenţelor dintre problemele, actorii şi soluţiile
specifice/specifici într-o anumită perioadă de timp. Sensul transformării a fost de la un
concept tradiţional specific perioadei Războiului Rece, în cadrul căruia ameninţările
militare şi răspunsul de aceeaşi natură sunt plasate în centrul politicii şi analizei de
securitate internaţională, la unul lărgit, ce accentuează problemele nonmilitare de
securitate, inclusiv cele de natură internă, şi impactul acestora asupra securităţii
indivizilor umani şi a statelor.
Insuficienţa sferei de cuprindere a conceptului tradiţional de securitate a
generat o serie de interogaţii vizând tipul valorilor care trebuie protejate, posesorul/
posesorii acestora, entitatea care le ameninţă, măsurile prin care pot fi protejate,
furnizorul mijloacelor şi instrumentelor pentru realizarea stării de securitate, cel/cei
care suportă costul furnizării securităţii etc.
Mutaţiile intervenite în cadrul mediului internaţional de securitate au influenţat
şi relaţia dintre diferitele dimensiuni ale securităţii, în sensul modificării priorităţilor.
Centrarea atenţiei pe dimensiunea militară a securităţii nu mai este suficientă pentru
a asigura securitatea şi a câştiga războiul împotriva terorismului sau a celorlalte tipuri
de ameninţări asimetrice.
Realizarea securităţii depinde de abordarea concomitentă a tuturor celor şase
dimensiuni ale sale (militară, politică, economică, socială, culturală şi de mediu),
alături de cea psihosocială, în opinia noastră, cea mai importantă dintre ele. Aceasta
deoarece trăim într-o perioadă în care securitatea şi pacea depind de cunoaşterea
profundă a cauzelor conflictului, a instabilităţii sociale şi politice şi a unei întregi
game de alte aspecte ale societăţii noastre globale interconectate, iar eşecul în a
înţelege complexitatea problemelor de securitate nu face altceva decât să le agraveze.
Se pare că, pentru a răspunde, în viitor, nevoilor şi cerinţelor de securitate formulate
de către actorii individuali, naţionali şi chiar internaţionali, este nevoie de o nouă
teorie sau chiar de o nouă paradigmă a securităţii.
Chiar dacă de la clasica formulă a Războiului Rece – „noi şi ei” – s-a ajuns la o
abordare multidimensională, complexitatea şi dinamica rapidă a noilor caracteristici
ale mediului de securitate necesită reevaluarea teoriilor contemporane şi centrarea pe
constantele umane universal valabile.
Analiza securităţii presupune, în primul rând, stabilirea unui obiect de
referinţă, care să se reflecte în definiţia conceptului. De-a lungul timpului au fost
prezente în analiză cel puţin trei categorii de astfel de obiecte: statul, referenţi
alternativi (societatea, economia, mediul etc.) şi, nu în ultimul rând, condiţia umană.
În opinia noastră, acesta din urmă constituie, de fapt, principalul obiect de referinţă al
securităţii întrucât, aşa cum am afirmat, securitatea, la oricare dintre nivelurile sale,
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nu poate fi analizată fără a fi raportată la individul uman.
1. Securitate/insecuritate
Din punct de vedere lingvistic, securitatea este definită ca absenţă a pericolului,
protecţie şi siguranţă3. Dicţionarul Francez de Relaţii Internaţionale4 defineşte
securitatea atât ca stare de siguranţă, cât şi ca fenomen multifaţetat ce presupune
permanenţa activităţilor instituţiilor şi organizaţiilor specifice pentru a proteja
populaţia. În Dicţionarul de Termeni Militari şi Asociaţi5, securităţii îi sunt atribuite
trei sensuri: măsuri, activităţi sau echipamente stabilite de către o unitate militară
pentru a se proteja de toate acţiunile destinate să îi submineze eficienţa; o condiţie
ce rezultă din stabilirea şi menţinerea măsurilor de protecţie destinate asigurării unei
stări de inviolabilitate la acţiuni sau influenţe ostile; referitor la problemele clasificate,
condiţiile care previn accesul persoanelor neautorizate la informaţii oficiale care sunt
protejate cu scopul asigurării securităţii naţionale.
Se observă că, în viziune americană, securitatea reprezintă o stare de
invulnerabilitate a statului la ameninţări şi poate fi realizată printr-o serie de măsuri
cu un caracter puternic armat.
Cele mai simple definiţii ale securităţii şi insecurităţii, specifice cunoaşterii
comune a realităţii, sunt cele existente în lucrări precum ediţia a II-a a Dicţionarului
Explicativ al Limbii Române, însă sfera lor de cuprindere este mult prea largă pentru
a le putea folosi în analizele ştiinţifice exclusiv pe acestea. Mai mult, realizarea
stării de securitate totală este o misiune imposibilă şi, de aceea, orice nivel de
securitate presupune existenţa unui anumit nivel de insecuritate, însă pentru a evita
potenţialele dezbateri filosofice asupra acestei probleme, ne vom referi, în continuare
la insecuritate, ca la antonimul conceptului de securitate.
În definirea securității, trebuie avută în vedere o cerinţă minimă ce se referă la
nivelul de analiză, ce poate fi convenit ca fiind unul dintre următoarele: individual,
grupal, naţional, regional şi global.
De exemplu, la nivel individual, securitatea este adesea înţeleasă ca siguranţă,
iar insecuritatea, evident, ca nesiguranţă. Această stare include absenţa vătămării
fizice sau psihologice, ameninţările la adresa securităţii unui individ producând teamă
sau anxietate. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Articolul 3, stipulează
faptul că toţi indivizii umani au dreptul la ceea ce ONU numeşte „securitatea
persoanei”. Cele mai simple şi des întâlnite forme de protecţie sunt structurile legale
Ediţia a II-a a Dicţionarului Explicativ al Limbii Române (Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu
Iordan”, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998) defineşte securitatea ca reprezentând „faptul de a fi la adăpost
de orice pericol; sentiment de încredere şi linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol; protecţie, apărare” (p.
969), iar insecuritatea, ca „stare de nesiguranţă, lipsă de securitate” (p. 494).
4
Apud V.V. Bruz, „Historiography of Security Problem Studies”, în Military Thought varianta online, iulie-septembrie 2004,
http://www.eastview.com/evpj/evjournals_new.asp?editionid=555.
5
US Department of Defense, Joint Publication 1-02. DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 12 aprilie
2001 (actualizat la 19 septembrie 2006), p. 478.
3
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care protejează indivizii de ameninţările la adresa securităţii lor. Acestea includ,
legile împotriva crimei, vătămării corporale şi psihologice, hoției etc., dar nu sunt
limitate la acestea. Statul îşi asumă responsabilitatea pentru crearea şi implementarea
unor astfel de reglementări. Conceptul de securitate a individului poate fi legat, în
primă fază a analizei, de percepţia acestuia asupra calităţii vieţii şi, din acest motiv,
există tendinţa de a pune semnul de egalitate între starea de securitate şi standardul
de viaţă înalt. Totuşi, într-o analiză mai profundă, este nevoie de studierea atât a
condiţiilor obiective de trai, cât şi a celor subiective create în interacţiunile dintre
oameni, reunite în conceptul de reprezentare socială a securităţii.
Securitatea de grup/grupală este similară celei anterioare, deoarece aşa cum
individul are anumite aşteptări vis-à-vis de securitatea persoanei, la fel se comportă
şi grupul. Însă, la nivel grupal, unul dintre cele mai importante aspecte ale securităţii/
insecurităţii este absenţa/prezenţa discriminării. În timp ce un individ poate fi
marginalizat din cauza afilierii sale religioase, naţionale sau etnice, atunci când
subiectul este un întreg grup, discriminarea este mult mai evidentă şi, în acelaşi timp,
mai uşor de prevenit. Oricare ar fi tipologia, natura grupului analizat, securitatea sa
poate fi definită ca lipsa ameninţărilor la adresa identităţii grupale. La fel ca în cazul
securităţii individului, un anumit nivel de securitate a grupului poate fi asigurat de
legislaţie, chiar dacă şi aceasta poate fi discriminatorie, conducând la declanşarea
unor conflicte.
Nivelul naţional al securităţii este, probabil, cel mai uzitat în definirea securităţii.
Statul-naţiune este actorul care îşi asumă, de obicei, rolul de garant al securităţii
individului, grupului şi, uneori, chiar al securităţii regionale. În schimb, securitatea
statului este definită prin totalitatea condiţiilor politice, economice, sociale, militare
şi ecologice necesare garantării suveranităţii, independenţei şi promovării intereselor
naţionale. Dacă vom conveni asupra naturii acestor condiţii, este evident faptul că
atât ameninţările la adresa securităţii naţionale, cât şi soluţiile de contracarare sunt
de aceeaşi natură.
Analiza securităţii la nivel regional necesită, în primul rând, definirea regiunii.
Există puncte de vedere care consideră că regiunea reprezintă „o zonă fizică în cadrul
unei naţiuni”6, iar altele care o definesc ca un ansamblu de provincii, state sau chiar
oraşe. În studiile de securitate, cea mai uzitată definiţie este cea geografică, conform
căreia regiunea include un ansamblu de state delimitat de repere fizice geografice.
Ameninţările la adresa securităţii regionale se referă atât la cele împotriva intereselor
comune ale acestor state, cât şi la cele privind securitatea statelor ca entităţi separate.
În fine, securitatea globală reprezintă un concept relativ nou, ce este, în acelaşi
timp, o oglindire a imaginii ONU, dar şi un subiect de controversă din cauza sferei
sale uriaşe de acoperire. Securitatea globală poate fi subminată realmente uşor de
preocupările referitoare la asigurarea unui anumit grad de securitate naţională: dacă
o naţiune se simte ameninţată de alta, atunci securitatea globală nu poate exista atâta
6

Omario Kanji, Security, Beyond Intractability Knowledge Base, 2003.
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vreme cât actori ai lumii sunt în dezacord. De asemenea, securitatea globală este
compromisă şi de existenţa atitudinii de respingere şi dezacord afişată de un stat
asupra filosofiei de guvernare a altuia. Din aceste motive, conceptul de securitate
globală nu este consistent. El presupune existenţa unei entităţi supranaţionale care ar
putea lua decizii aplicabile întregii omeniri. Mai mult, în condiţiile în care competiţia
pentru resurse între naţiuni s-a accentuat, este puţin probabil ca securitatea globală
să devină un concept durabil în relaţiile internaţionale.
Nu putem vorbi despre securitate, fără a face referire la conceptul de mediu
de securitate. Acesta constituie o realitate reprezentată de ansamblul condiţiilor,
proceselor şi fenomenelor politice, diplomatice, economice, sociale, culturale,
militare, ecologice şi informaţionale, interne şi internaţionale, care determină nivelul
de protecţie al individului, comunităţii, statului, zonei, regiunii ş.a.m.d., pe timpul
promovării propriilor interese7. Datorită structurii sale complexe şi dependenţei
evoluţiei sale de o multitudine de factori aleatori, mediul de securitate necesită
adaptarea criteriilor clasice de analiză a securităţii, în sensul că sistemul relaţiilor
internaţionale de astăzi şi toate repoziţionările şi evoluţiile ce se înregistrează la
nivel naţional, zonal, regional şi global trebuie descifrate în termeni de putere şi
globalizare.
Dată fiind varietatea nivelurilor de analiză a securităţii/insecurităţii, este
nevoie de un reper comun. Este evident că analiza securităţii, la toate nivelurile sale,
este legată de conceptele de bază ale psihologiei şi sociologiei.
Putem afirma că starea de securitate a indivizilor trebuie să constituie punctul
de pornire al oricărui studiu din acest domeniu, indiferent de nivelul analizat
(naţional, zonal, regional sau global), întrucât omul reprezintă elementul esenţial al
oricărei forme de organizare socială, iar gradul de realizare a securităţii acestuia se
reflectă în securitatea grupului din care face parte.
Așadar, luând în considerare teoriile existente, putem afirma că securitatea
individului uman reprezintă o stare cauzată atât de factori subiectivi precum percepţia
absenţei riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa existenţei, valorilor şi
intereselor acestuia şi ale grupului din care face parte, cât şi de factori obiectivi de
tipul proceselor de formare şi gestionare ale acestei percepţii.
2. Teoreticieni şi curente
Studiile de securitate din anii ‘70, deşi nu au luat amploare în acea perioadă,
sunt deosebit de importante pentru a înţelege evoluţia ulterioară a acestui domeniu:
este prima dată când specialiştii în ştiinţe umane au avansat ideea că sistemul
internaţional va fi supus, în viitorul apropiat, unui proces amplu de transformare
radicală. Specialişti, printre care Immanuel Wallerstein, John Meyer şi Albert
Cristian Băhnăreanu, Resursele energetice şi mediul de securitate la început de secol XXI, Ed. UNAp „Carol I”,
Bucureşti, 2006, p. 7.
7
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Bergesen8, au evidenţiat importanţa combinării analizei puterii şi bunăstării cu cea a
elementelor culturale şi de suveranitate ale statului. De exemplu, Wallerstein afirma
că, datorită dinamismului său inerent, economia capitalistă va căuta să se integreze
şi în blocul socialist. Această idee a deschis o nouă cale pentru cercetare, distincţia
anarhie internaţională – guvernare mondială devenind desuetă. Chiar dacă nu toţi
politologii sunt de acord, sfârşitul Războiului Rece a confirmat teoria de la sfârşitul
anilor ’70, înlocuind temerea declanşării unui conflict nuclear între cele două mari
puteri cu riscuri, pericole şi ameninţări la adresa securităţii naţionale şi internaţionale
generate de: diferenţele de etnie, procesul dificil şi îndelungat de tranziţie economică în
statele fost-comuniste, creşterea numărului imigranţilor şi al refugiaţilor, degradarea
accentuată a mediului, sporirea importanţei apartenenţei culturale şi religioase în
relaţiile internaţionale, integrarea în structurile europene şi euro-atlantice a ţărilor
central şi est-europene etc. Toate aceste tendinţe au generat nevoia de a lărgi şi
adânci înţelesul conceptului de securitate. De la conceptele de pace pozitivă, enunţat
de Johan Galtung9, şi pace stabilă, al lui Kenneth Boulding10, şi de la definiţia lui
Walter Lippmann, publicată în 1962 în studiul Discord and Collaboration. Essays
on International Politics11, care afirma că „O naţiune este în siguranţă în măsura în
care nu se află în pericolul de a trebui să sacrifice valori esenţiale, dacă doreşte să
evite războiul şi, este capabilă, atunci când este provocată, să şi le menţină, obţinând
victoria într-un război”, definiţia securităţii a suferit multe modificări, astfel:
- Ian Bellany scrie că „securitatea, în sine, este o relativă absenţă a războiului”
combinată cu un nou-introdus factor psihologic, reprezentat de „o relativ solidă
convingere că nici un război care ar putea avea loc nu s-ar termina cu o înfrângere”12;
- Laurence Martin subliniază dimensiunea economică: „securitatea este
asigurarea bunăstării viitoare”13. În anii ’60, bunăstarea era considerată ca fiind
rezultatul direct al creşterii economice, însă teoriile sociale şi economice ulterioare au
infirmat această ipoteză, considerând că la fel de importanţi sunt şi factorii culturali
şi psihologici;
- ilustrând explozia numărului studiilor lingvistice din anii ’80-’90, Ole Waever
defineşte securitatea „drept ceea ce se numeşte în teoria limbajului un act de vorbire
... afirmarea însăşi constituie actul ... Pronunţând <securitate>, un reprezentant al
statului deplasează cazul dinspre particular spre o zonă specifică, pretinzând un drept
special de a folosi toate mijloacele necesare pentru a bloca această evoluţie”14.
Peter J. Apud Katzenstein (ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York, 1996.
9
Johan Galtung, „Violence, Peace, and Peace Research”, în Peace: Research, Education, Action. Essays in Peace
Research. Volume 1, Copenhagen: Christian Ejlers Forlag, 1975, pp. 109-134.
10
Kenneth Boulding, Stable Peace, Austin: University of Texas Press, 1978, p. 13.
11
Barry Buzan, Popoarele, statele şi teama. O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după
Războiul Rece, Ed. Cartier, Chişinău, 2000, p. 34.
12
Ian Bellany, Către o teorie a securităţii naţionale, 1981, apud Buzan, Barry, op. cit., 2000.
13
Laurence Martin, Poate exista securitate naţională într-o epocă nesigură?, 1983, apud Barry Buzan, op. cit.,
2000.
14
Ole Waever, Securitatea ca act de vorbire: analiza politică a unui cuvânt, 1989, apud Barry Buzan, op. cit., 2000.
8
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Se observă că fiecare definiţie poate fi plasată într-un anumit context istoric,
problemele de securitate nefiind fixe, ci, din contră, schimbându-se de-a lungul
timpului. De exemplu, la începutul secolului XX, politicile pronataliste erau
considerate a fi cele mai bune modalităţi de întărire a puterii şi securităţii naţionale.
În perioada interbelică, teoria „eugeniei sociale” a marcat o tranziţie parţială de la
numărul populaţiei la calitatea acesteia, tot ca măsură a puterii şi securităţii naţionale.
După anul 1945, s-a produs o schimbare dramatică în înţelegerea politicilor de control
a populaţiei: specialiştii nu le-au mai considerat a fi sursa directă a securităţii, ci a
bunăstării. Un alt exemplu este cel al anilor Războiului Rece, când securitatea a fost
definită în termeni militari, oglindind astfel principalele preocupări ale celor două
blocuri opozante. În perioada imediat următoare, a fost lărgită sfera de cuprindere
a conceptului, fiind incluse şi dimensiuni nonmilitare: politic, economic, social,
ecologic.
Definiţiile prezentate nu fac altceva decât să evidenţieze câteva dintre
caracteristicile securităţii, însă nici una dintre ele nu pare a fi completă. Având în
vedere faptul că diferitele curente şi şcoli de gândire sugerează definiţii diverse
ale securităţii naţionale şi internaţionale, dezacordurile şi dezbaterile aprinse sunt
inerente, fiecare parte considerând că teoria proprie este cea mai bună. În continuare,
vom face o scurtă trecere în revistă a principalelor curente de gândire care s-au
preocupat, de-a lungul timpului, de studiul securităţii.
Pozitivismul promovează studiile strategice şi studiile de securitate, ca
abordări obiective, în care pot fi folosite metodele ştiinţelor naturale. În analizele de
acest tip sunt folosite concepte precum interacţiunile dintre state, numărul forţelor
militare, balanţa de putere etc. Există totuşi o distincţie între abordarea tradiţionalistă
în studiile de securitate, cu o viziune centrată pe stat şi pe dimensiunea militară, şi
abordarea vastă a securităţii, ce doreşte să lărgească agenda de securitate prin analiza
atât a problemelor militare, cât şi a celor nonmilitare.
Constructivismul se bazează pe ideea că lumea este produsul interacţiunii
sociale, ce nu poate fi măsurată şi analizată cu mijloacele ştiinţifice folosite de către
pozitivişti. Această formă de constructivism social foloseşte, în studiul securităţii,
ontologia subiectivă şi epistemologia obiectivă, cu alte cuvinte afirmă că lumea este
construită social.
Postmodernismul este caracterizat de o mare diversitate a studiilor de
securitate. Metodologia aferentă acestui curent de gândire este construită în jurul
credinţei că lumea este produsul interacţiunii noastre sociale şi nu poate fi măsurată
şi analizată cu uşurinţă din cauza naturii contestate a cunoaşterii (ontologie şi
epistemologie subiective). Rezultatele studiilor postmoderniste ridică multe
întrebări referitoare la rolul pozitivismului în studiul securităţii, din mai multe
puncte de vedere: metodologic, istoriografic, epistemologic, ontologic şi normativ.
Adepţii postmodernismului împărtăşesc preocupările constructiviştilor referitoare
la ambiguitatea pozitivismului în studiile de securitate. Analiştii postmodernişti nu
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pregetă să reconsidere critic atât poststructuralismul (Simon Dalby, Jef Huyysmans),
cât şi postmodernismul (Michael Dillon, David Campbell).
Între toate aceste curente de gândire se remarcă Şcoala de la Copenhaga,
ai cărei reprezentanţi – Barry Buzan, Ole Waever şi Jaap de Wilde – sunt adepţii
lărgirii sferei de definire a securităţii. Răspunzând acuzaţiilor aduse de tradiţionalişti,
care afirmau că acest nou model este incoerent, reprezentanţii Şcolii oferă o metodă
operaţională constructivistă, ce presupune, pe de o parte, încorporarea principiilor
tradiţionaliste, iar, pe de altă parte, eliminarea frontierei artificiale dintre securitate şi
economie şi propunerea unor noi modalităţi de studiu a interrelaţionării domeniilor
vieţii sociale. Securitatea este definită în funcţie de perceperea ameninţării la adresa
existenţei unui obiect de referinţă ce este puternic valorizat. Acesta face parte dintr-o
mulţime vastă, ce poate include: actori nonstatali, principii abstracte şi chiar natura,
în sine. De asemenea, sursa ameninţării poate fi identificată în statele agresive,
tendinţele sociale negative sau în diversitatea culturală. În consecinţă, în concepţia
Şcolii de la Copenhaga, ameninţările se pot manifesta într-o varietate de contexte
sau domenii ale vieţii: politic, economic, militar, cultural, demografic, ecologic
etc. În opinia specialiştilor danezi, studiile de securitate ar trebui să fie centrate pe
identificarea, localizarea şi evaluarea celor mai importante măsuri de „securizare”
iniţiate de actorii principali ai vieţii sociale. Ei ilustrează acest cadru de analiză prin
aplicarea sa atât în domeniul militar, cât şi în cele nonmilitare ale securităţii, iar
rezultatul este concretizat într-o „hartă” a problemelor contemporane ale securităţii,
fiecare fiind identificată în funcţie de patru variabile: caracteristica spaţială (local,
regional, global), localizarea sectorială (militar, politic, economic, cultural, ecologic),
identitatea principalului actor (state, actori societali, organizaţii internaţionale) şi
natura obiectului de referinţă (state, naţiuni, principii, mediul înconjurător).
În prezent, dintre preocupările în domeniul studiului securităţii se remarcă
cea a lui James N. Rosenau, care realizează o interesantă corelaţie între teoria
complexităţii şi conceptul de securitate15. Teoria complexităţii reprezintă o modalitate
de investigare a dinamicii sistemelor nonlineare, ce nu este complementară metodelor
lineare destinate măsurării unei lumi neregulate (de exemplu, statistica). Sistemele
nonlineare au următoarele caracteristici: intrările şi ieşirile nu sunt proporţionale;
întregul nu este egal, din punct de vedere cantitativ, cu suma părţilor sale şi, din
punct de vedere calitativ, nu este identificabil prin caracteristicile elementelor
componente; înlănţuirea cauză-efect nu este evidentă; fenomenele din acest mediu
nu sunt previzibile, dar, în interiorul graniţelor proprii, se auto-organizează.
Alvin M. Saperstein scria, în studiul Complexitate, haos şi politica de securitate
naţională: metafore sau instrumente?16, că interacţiunile dintre statele-naţiune,
inclusiv războiul, sunt similare interacţiunilor dintre particule, ce sunt studiate de
James N. Rosenau, Many Damn Things Simultaneously: Complexity Theory and World Affairs, Conference on
Complexity, Global Politics, and National Security, RAND Corporation, 1996.
16
Alvin M. Saperstein, Complexity, Chaos, and National Security Policy: Metaphors or Tools?, Conference on
Complexity, Global Politics, and National Security, RAND Corporation, 1996.
15
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fizică. Din această perspectivă, el analizează succint cele două războaie mondiale. În
Europa premergătoare Primului Război Mondial, asasinarea a doi oameni, în Balcani,
a fost de ajuns pentru a declanşa un carnagiu, care a implicat un întreg continent, a
dus la pierderi uriaşe de vieţi omeneşti, a modificat naţiuni şi guverne. În Europa
de după cel de-al Doilea Război Mondial, uciderea a sute, chiar mii, de oameni, tot
în Balcani, nu a influenţat restul lumii la acelaşi nivel, consideră autorul. În primul
caz, o schimbare redusă a parametrilor sistemului a condus la transformarea majoră
a acestuia (dacă sistemul ar fi fost unul matematic sau fizic, ar fi putut fi aplicată
definiţia haosului). În cel de-al doilea caz, perturbaţiile s-au diminuat pe măsură ce
s-au disipat în sistem (indicator al existenţei unui sistem matematic sau fizic stabil).
În acelaşi timp, James Rosenau studiază evoluţia mediului internaţional
de securitate, înainte şi după Războiul Rece, prin prisma teoriei complexităţii17.
Principala concluzie este că, după Războiul Rece, se naşte o nouă epocă, o epocă
a multiplelor contradicţii: sistemul internaţional este mai puţin dominant, dar mai
puternic; statele se transformă, dar nu dispar; suveranitatea statului este erodată, dar
puternic valorizată; graniţele nu permit trecerea intruşilor, dar sunt caracterizate de
un grad crescut de permeabilitate etc. Din analiza acestor contradicţii rezultă o serie
de interogaţii complexe:
Cum poate fi evaluată o lume caracterizată de ambiguitate? Cum poate fi
studiat un spaţiu politic aflat într-o continuă transformare, în care, simultan, unele
dimensiuni se erodează, iar altele devin mai rezistente? Cum pot fi reconceptualizate
politicile de securitate naţională, astfel încât să includă noţiuni diferite, precum
identitate, afiliaţie şi teritorialitate? Rosenau afirmă că limpezimea unor asemenea
întrebări, dar şi incertitudinea pe care o generează întăresc convingerea că suntem
adânc implicaţi într-un proces de transformare epocală, proces susţinut de o nouă
viziune asupra lumii şi, implicit, asupra mediului de securitate. În miezul acestei
viziuni se află convingerea că ordinea care caracterizează familiile, comunităţile,
ţările şi sistemul global, se bazează pe contradicţii, ambiguităţi şi incertitudini.
Cu toate că această abordare a studiului securităţii este deosebit de interesantă,
până în prezent nu a fost făcută publică o metodologie clară de analiză. Într-adevăr,
lumea este caracterizată de contradicţii şi incertitudini, însă scopul paradigmelor
lineare existente nu este unul radical reducţionist, ci doar de a simplifica complexitatea
pentru a o înţelege.
3. Repere metodologice în analiza de securitate
În ştiinţele politice şi nu numai, conceptele sunt indispensabile, dar nu
suficiente, pentru cel care nu numai că trebuie să analizeze şi să disece realitatea,
ci şi să structureze coerent datele. Numai prin crearea unor cadre logice, analistul
poate realiza o cunoaştere cumulativă. Este nevoie de un set de concepte, propoziţii,
17

James N. Rosenau, op. cit., 1996.
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metode de investigaţie, al căror pronunţat caracter normativ este dezvoltat pentru
a ghida cercetarea în domeniul specificat. Este vorba despre acele paradigme,
evidenţiate de Thomas S. Kuhn în lucrarea Structura revoluţiilor ştiinţifice18 din anul
1962, ce reflectă totalitatea realizărilor dintr-un domeniu disciplinar, larg acceptate
de comunitatea ştiinţifică respectivă şi care oferă modelul problemelor de cercetare
şi al soluţiilor explorate.
Aceste aserţiuni sunt valabile şi pentru studiul securităţii. La fel ca ştiinţele
politice, în ansamblul lor, analiza de securitate se confruntă, în prezent, cu pericolul
menţionat de Joseph LaPalombara19, adică acela al adâncirii prăpăstiei dintre teoriile
prea generale pentru a fi vreodată testate şi cercetarea empirică abandonată sieşi.
Studiul securităţii se află într-un moment al existenţei sale în care speculaţiile
şi observaţiile simţului comun au luat locul enunţurilor teoretice fundamentale,
metodelor şi tehnicilor de culegere a datelor empirice, tehnicilor şi procedeelor
de prelucrare a datelor, procedeelor de analiză, interpretării şi construcţiei sau
reconstrucţiei teoretice.
Cadrul teoretic în care este desfăşurată analiza de securitate poate porni de
la principiul postmodernist, conform căruia lumea este un produs al interacţiunilor
sociale, dar natura complexă a cunoaşterii face imposibilă măsurarea exactă
a acesteia. Cu toate acestea, postmoderniştii sunt printre puţinii care au reuşit să
concretizeze o metodologie pertinentă pentru realizarea studiilor de securitate,
aparatul ştiinţific incluzând o gamă largă de concepte (vulnerabilitate, securitate,
insecuritate, risc, pericol, ameninţare, criză etc.) şi de elemente metodologice diferite.
Preocupări de elaborare a unei metodologii a analizei de securitate există şi în
prezent, deoarece foarte puţine dintre construcţiile de până acum satisfac cerinţele
unei metodologii ştiinţifice.
Metodologia este normativă, indică spaţiile constitutive ideale ale domeniului
teoretic de referinţă şi este menită să orienteze căile cele mai bune de raportare a
cercetătorului la realitatea socială, pentru a ajunge la formularea de propoziţii
ipotetice, testabile empiric şi integrabile în teorii coerente. Teoria este scopul şi
premisa cercetării, metodologia este sistemul de norme, tehnici şi metode prin care
teoria este testată, controlată şi dezvoltată empiric. Prima descrie, reconstruieşte,
explică realitatea în termenii limbajelor naturale şi/sau artificiale. Totuşi, în opinia
noastră, o astfel de propoziţie este limitativă, întrucât metoda de cercetare nu este
integral independentă de teoria în raport cu care se dezvoltă şi care îi solicită ajutorul
pentru raportarea cercetătorului la lumea empirică.
Istoria ideilor politice şi a teoriilor ştiinţifice este caracterizată de o mare
varietate a abordărilor, însă un posibil punct de pornire în clasificarea teoriilor
ştiinţifice despre societate şi securitate ar putea fi analiza a patru paradigme esenţiale20,
Thomas S. Kuhn, Structura revoluţiilor ştiinţifice, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, 296 pag.
Joseph LaPalombara, „Macrotheories and Microapplications in Comparative Politics: A Widening Chasm”, în
Comparative Politics, vol. 1, nr. 1/1968, pp. 52-78.
20
Gibson Burrel şi Gareth Morgan, Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heineman, London,
18
19
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bazate pe diferite seturi de asumpții metateoretice referitoare la natura ştiinţei sociale
(dimensiune obiectivă/subiectivă) şi natura societăţii (în termeni de reglementare/
schimbare radicală).
SCHIMBARE RADICALĂ

Umanism
radical

Structuralism
radical

SUBIECTIV

OBIECTIV
Interpretativă

Funcţionalism

REGLEMENTARE

Figura nr. 1: Principalele patru paradigme în analiza teoriilor sociale
Cele patru paradigme sunt fundamentate pe viziuni exclusiviste ale lumii
sociale. Fiecare dintre ele generează analize distincte ale vieţii sociale, însă, luate
împreună, furnizează o imagine clară a similitudinilor şi diferenţelor dintre teorii.
Această clasificare poate fi folosită drept cadru pentru explicarea determinării
asumpţiilor teoretice din analiza de securitate. Un exemplu este cel al lui Ortwin
Renn21, care foloseşte două axe (subiectiv/obiectiv şi reglementare/schimbare
radicală) în studiul teoriilor asupra riscului, concluzionând că diversele abordări ale
riscului pot fi tratate ca una dintre posibilele cauze ale variatelor condiţii de existenţă
a stării de securitate. Profesorul Renn avertizează, în acest caz, asupra existenţei
unei dileme politice în gestionarea riscului: dacă decidenţii definesc politicile în
concordanţă cu percepţia riscului şi dorinţele populaţiei, probabil că vor fi făcute
mai multe sacrificii decât este necesar, iar dacă vor urma doar sfaturile experţilor
în domeniu, vor pierde sprijinul public. Dilema este, de fapt, o reflectare în planul
politicilor a vechii dileme dintre obiectiv şi subiectiv, a dificultăţii alegerii între
pozitivism şi constructivism în analiza de securitate.
În cele ce urmează, vom demonstra că această distincţie are doar o importanţă
operaţională, de fapt, despre securitate fiind imposibil să se vorbească în termeni
exclusiv obiectivi sau exclusiv subiectivi. Vom demonstra această afirmaţie prin
prezentarea şi analiza a două repere metodologice importante în analiza de securitate:
extinderea sferei de analiză a securităţii, pe de o parte, şi crearea matricei insecurităţii
şi globalizarea insecurităţii, pe de altă parte.
1979.
21
Ortwin Renn, „Risk Communication: Towards a Rational Discourse with the Public”, în Journal of Hazardous
Materials, nr. 29/1992, pp. 465-519.
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3.1. Extinderea sferei de analiză a securităţii
Fiecare naţiune sau societate multinaţională, care are propriul său stat, trebuie
să acorde o atenţie deosebită securităţii la toate nivelurile sale şi în toate domeniile de
manifestare. Conform teoriilor clasice, precum cele enunţate de Niccolo Machiavelli
în Principele (1513), Thomas Hobbes în Leviathan (1651) sau Adam Smith în
Bunăstarea naţiunilor (1776), aceasta este prima şi probabil cea mai importantă
funcţie a statului de la începutul existenţei sale. Există o multitudine de abordări
teoretice implicite şi explicite ale analizei de securitate naţională şi internaţională în
diverse ţări din întreaga lume şi, din acest motiv, scopul prezent nu este de a trece în
revistă toate abordările existente, ci de a identifica cele mai importante metodologii
ce au fost şi sunt folosite în analiza de securitate. Se observă că extinderea sferei de
cuprindere a conceptului de securitate se desfăşoară de-a lungul unor axe ce reflectă
interogaţiile referitoare la această stare apărute în timp. Analistul danez Bjørn Møller22
identifică aceste axe: Securitatea cui? Aceasta este o întrebare despre obiectul de
referinţă al securităţii. În studiile contemporane, se lucrează cu trei astfel de entităţi:
statul, colectivitățile umane şi indivizii; Securitatea a ce? În funcţie de securitatea
cui este avută în vedere, ea va deveni o problemă referitoare la absenţa sau prezenţa
ameninţărilor la adresa diferitelor valori, cu conotaţii diferite; Securitatea faţă de
cine sau ce? Această interogaţie se referă la sursa ameninţării. Diversele valori pot fi
puse în pericol de către diferiţi actori şi ameninţări structurale ce nu sunt provocate
de aceşti agenţi (de exemplu, încălzirea globală).
Modelul lui Bjørn Møller poate fi ilustrat astfel:
Gradul de
extindere

Nivel

Securitatea cui?
(Obiectul de
referinţă)

Securitatea a ce?
(Valoarea expusă)

Securitatea faţă de
cine sau ce? (Sursa
ameninţării)

Zero

Securitate
naţională

Stat

Suveranitate,
integritate teritorială

Alte state, actori
nonstatali

Incremental

Securitate
societală

Naţiuni,
grupuri sociale

Unitate naţională,
identitate

Naţiuni, emigranţi,
culturi alienate

Radical

Securitate
umană

Indivizi, umanitate

Supravieţuire,
calitatea vieţii

Stat, globalizare,
natură

Ultraradical

Securitate a
mediului

Ecosistem

Sustenabilitate

Omenire

Figura nr. 2: Extinderea sferei de cuprindere a conceptului de securitate
Bjørn Møller, „National, Societal, and Human Security”, în What Agenda for Human Security in the Twenty-first
Century?, UNESCO, Paris, 2000.
22
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Acest model pare a fi extrem de simplist. Nu numai că nu ia în calcul elemente
precum actorul responsabil de asigurarea securităţii şi mijloacele de realizare a
acestei stări, dar nici nu ţine cont de totalitatea nivelurilor şi domeniilor în care se
manifestă securitatea. Securitatea poate avea ca obiect de referinţă nu numai statele,
colectivităţile umane, indivizii şi ecosistemul, ci şi entităţile suprastatale şi, de ce nu,
toate domeniile vieţii sociale.
În sfera mai largă a securităţii, există, pe de o parte, „noua securitate” (new
security) reprezentată de Barry Buzan şi Şcoala de la Copenhaga. Noua gândire de
securitate a câştigat o mare popularitate mai ales printre analiştii think-tank-urilor
influente implicate în procesul decizional ce se desfăşoară la nivel guvernamental.
Pe de altă parte, cea mai coerentă alternativă la Şcoala de la Copenhaga a devenit
cea cunoscută cu numele de „analiza critică a studiilor de securitate” (critical
security studies analysis), reprezentată de Şcoala de la Aberystwyth. Studiile critice
de securitate au încercat să definească o agendă care prioritizează descrierile şi
prescrierile centrate pe modalităţile în care securitatea poate fi îmbunătăţită la nivel
social, pe baza premisei centrale conform căreia statele nu sunt în mod necesar cei
mai buni furnizori de securitate.
În trasarea distincţiei de mai sus, este necesar, ca parte a demersului critic de
securitate în cadrul căruia este plasată analiza, să studiem cum deosebirile dintre
aceste două abordări prezentate au condus la formularea discursului academic
promovat de studiile critice de securitate, care, la rândul său, a dus la reevaluarea
tuturor vechilor priorităţi guvernamentale. O altă preocupare se referă la modalitatea
în care anumite studii critice de securitate au fost încadrate din punct de vedere
metodologic, ceea ce permite formularea discursului. Referitor la aceasta, se pare
că unele dintre studiile critice de securitate reactivează nexus-ul stat-societate, care
presupune existenţa unui stat puternic sau, cel puţin, a unui stat care are un set de
politici adresate tuturor cetăţenilor.
Premisa de bază folosită de aceste studii este ilustrată de Krause şi Williams:
„Trebuie să identificăm geneza şi structura problemelor specifice de securitate, aşa
cum sunt ancorate în condiţiile şi practicile istorice concrete şi nu aşa cum apar din
aserţiunile abstracte ale actorilor raţionali şi din metodologiile ştiinţifice. Trebuie să
înţelegem geneza conflictelor şi crearea dilemelor de securitate ca fiind bazate pe
practicile reflexive şi nu pe nişte structuri atemporale”23. Aceste afirmaţii subliniază
atât necesitatea de a acorda o atenţie deosebită subiectelor cu rădăcini istorice, cât şi
nevoia constantă de a reflecta critic asupra teoriilor emise de către mediile academice.
În opinia noastră, o asemenea abordare este limitativă, întrucât oamenii răspund
nu doar la aspectele obiective ale unei situaţii, ci şi la cele subiective. Astfel, revenim
la afirmaţia anterioară, ce reprezintă un leit-motiv al acestei lucrări, conceptul de
securitate este strâns legat de acela de reprezentări sociale.
Keith Krause şi Michael C. Williams (coord.), Critical Security Studies: Concepts and Cases, University of
Minnesota Press, Minneapolis, 1997, p. 50.
23
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3.2. Matricea insecurităţii şi globalizarea insecurităţii
Pentru domeniul securităţii, în special al securităţii umane, caracteristicile
globalizării au consecinţe importante, deoarece oamenii de pe tot globul pot
interrelaţiona mai intens, mai profund şi mai rapid, ceea ce înseamnă că sunt expuşi,
în acelaşi timp, atât oportunităţilor, cât şi riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor
ce derivă din alte zone ale lumii. Mai mult, lipsa controlului asupra procesului de
globalizare are efecte negative la nivelul acestei lumi interconectate24.
Realitatea demonstrează că globalizarea este motorul amplificării insecurităţii.
În acest context, clasica matrice a securităţii, propusă de specialiştii Institutului
Watson pentru Studii Internaţionale, reprezintă, mai degrabă, o matrice a globalizării
insecurităţii, întrucât ilustrează modalitatea în care riscurile, pericolele şi ameninţările
se propagă de la nivelul individului uman la nivelul global şi viceversa.
Nivel

24

Reţea

Global

Războiul

Războiul
împiedică
dezvoltarea
umană.

Războiul
poate răsturna
un regim,
poate slăbi
infrastructura
guvernamentală sau
poate conduce
la eşec
economic şi
politic.

Războiul
distruge
relaţiile de
cooperare şi
diplomaţia
dintre state,
destabilizând
sistemul
internaţional.

Existenţa
unui război
încurajează
crearea a
diferite
forme de
supraveghere
şi cenzură
care inhibă
dezvoltarea
reţelelor.

Războiul,
în special
potenţialitatea
unui război
nuclear,
ameninţă
existenţa
umană şi a
întregii societăţi
omeneşti.

Terorismul şi criminalitatea afectează din
ce în ce mai mult civilii, putând cauza
restrângerea libertăţilor civile de către state.

Terorismul şi
criminalitatea
pot cauza
distrugeri
importante în
infrastructura
unui stat şi pot
slăbi încrederea
cetăţenilor în
acesta.

Activităţile ilicite transnaţionale modifică
radical mediul strategic internaţional,
subminând întregul sistem.

Cyber-terorismul şi hackerii, de exemplu, pot
destabiliza instituţiile ce operează cu vaste
reţele transnaţionale de calculatoare.

Sistem

Terorismul şi criminalitatea

Uman

Statal

Risc
Pericol
Ameninţare

Un atac terorist,
în special unul
nuclear, ameninţă
existenţa
întregii societăţi
omeneşti.

Vasile Popa, Implicaţiile globalizării asupra securităţii naţionale, Ed. UNAp, Bucureşti, 2005, p. 14.
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Statele eşuate

Statele
eşuate sunt
incapabile
să furnizeze
serviciile
sociale
necesare
indivizilor
umani.

Conflictul
pentru resurse

Conflictul
pentru
resurse
poate priva
indivizii
umani de
bunurile
necesare,
cauzând
sărăcie,
foamete,
inegalitate.

Epidemiile

13 milioane
oameni
mor anual
din cauza
bolilor
infecţioase
şi 3,1
milioane din
cauza HIV/
AIDS.

Statele eşuate
furnizează
refugiaţi
grupărilor
teroriste
transnaţionale, organizaţiilor
criminale care
slăbesc statul.

Statele eşuate
ameninţă
legăturile,
destabilizând
sistemele
şi forţând o
reconstrucţie
a relaţiilor
dintre actori.

Modelele în reţea ale interacţiunilor dintre
actorii globali se bazează în mare parte pe
stabilitatea statului.
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Evoluţia
unei societăţi
globale este
impietată de
consecinţele
eşuării statului.

Conflictul
pentru resurse
poate declanşa
război şi poate
eroda influenţa
statului.

Consumul
sporit de
resurse,
corelat cu
diminuarea
rezervelor,
poate conduce
la modificarea
intereselor
strategice.

Buna
funcţionare
a reţelelor
depinde de
furnizarea
continuă de
resurse.

Competiţia
pentru resurse
concentrează
eforturile
actorilor unul
împotriva
celuilalt,
impietând
dezvoltarea
unei societăţi
globale.

Extinderea
bolilor printre
cetăţeni
afectează
resursele
statului şi
limitează
performanţa
guvernului.

Statele slăbite
din punct
de vedere al
resurselor
umane
influenţează
negativ
mediul de
securitate,
forţând o
schimbare
în dinamica
politică şi
economică.

Epidemiile
determină
statele să
reglementeze
circulaţia
peste graniţe,
limitând
eficienţa
reţelelor.

Bolile precum
HIV/AIDS şi
SARS afectează
toţi indivizii
umani, la nivel
global, fără
a ţine seama
de naţiuni sau
state.
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Mediul

Condiţiile vitrege de vreme pot afecta
sănătatea, condiţiile de locuit şi
existenţa oamenilor de pretutindeni.
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Proliferarea
armelor de
distrugere în
masă (ADM)

Armamentul
nuclear,
chimic,
biologic şi
radiologic
poate
vătăma/
ucide un
număr
nelimitat de
oameni.

Războiul
informaţional

În tentativa
de a
controla şi
regulariza
fluxurile de
informaţii,
statele pot
restrânge
libertăţile
civile.

Dezastrele
ecologice
pot restrânge
resursele
economice şi
politice ale
statului.

Dezastrele
ecologice
necesită o
schimbare
rapidă a
priorităţilor
sistemului
pentru a putea
răspunde
naturii globale
a crizei.

Dezastrele
ecologice
pot distruge
nodurile unei
reţele.

Schimbările
semnificative
ale climei
au impact
asupra tuturor
aspectelor
societăţii
umane,
inclusiv asupra
bunăstării
economice şi
sociale.

ADM pot
distruge o
mare parte a
populaţiei unei
ţări şi pot slăbi
instituţiile şi
întregul aparat
guvernamental.

Existenţa
centrelor
de putere în
sistem poate
determina
şi alţi actori
ai scenei
internaţionale
să
achiziţioneze
ADM.

Înăsprirea
reglemen
tărilor
împotriva
proliferării
nucleare
ţinteşte
reţelele
şi inhibă
fluxurile
transnaţionale.

Atacurile
nucleare
multiple
pot distruge
continente
întregi.

Războiul
informaţional
poate provoca
un recul, o
schimbare
sistemică
cauzată de
dezinformare.

Războiul
informaţional
ţinteşte
reţelele de
informaţii,
iar statele
pot răspunde
prin limitarea
capacităţilor
şi libertăţilor
caracteristice.

Proiecţia
mediatizată a
noastră înşine şi
a celorlalţi este
esenţială pentru
înţelegerea
securităţii.

Războiul
informaţional
poate
determina un
stat să practice
dezinformarea.

Figura nr. 3: Matricea securităţii25
Se observă că, alături de nivelurile „tradiţionale” de realizare a securităţii –
uman, statal, global –, au fost introduse alte două – sistem şi reţea –, ce ilustrează
mai fidel complexitatea lumii actuale, în special caracteristicile sale la nivel regional.
Sistemul a fost definit iniţial de Samuel von Pufendorf, drept un grup de state
25

Watson Institute for International Studies, Global Security Matrix, http://www.watsoninstitute.org.
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care sunt conectate într-o asemenea măsură încât par a constitui o singură entitate,
deşi membrii săi îşi păstrează suveranitatea (în lucrarea De sytematibus civitatum,
1675). În prezent, globalizarea determină introducerea şi altor actori în acest grup,
precum mişcările de eliberare naţională, organizaţiile transnaţionale ale societăţii
civile şi corporaţiile multinaţionale. Astfel, securitatea sistemului a devenit prioritară
celei a statului şi chiar a individului uman, punând în discuţie eficienţa existenţei
şi respectării drepturilor şi libertăţilor individuale în contrapondere cu viabilitatea
ordinii furnizate de sistem.
Reţeaua completează clasificarea nivelurilor de realizare a securităţii,
oferind o viziune mai detaliată a complexului de relaţii existente între actorii scenei
internaţionale. Definită de Kevin Kelly drept un comportament organic în matricea
tehnologică (în lucrarea New Rules for the New Economy, 1998), o reţea produce
efecte în aceeaşi măsură în care transmite informaţii. Reţeaua poate fi un multiplicator
de forţă, aşa cum o demonstrează şi războiul bazat pe reţea sau terorismul în reţea26.
Diverşii actori interconectaţi într-o reţea „traversează” cu uşurinţă graniţele politice,
economice, religioase, culturale, având nu numai putinţa de a schimba modalitatea de
ducere a războiului sau de înfăptuire a păcii, ci şi capacitatea de a îngreuna realizarea
unei distincţii clare între război şi pace. În acest context, statele dezvoltate se bucură
de avantajul conferit de capacitatea de supraveghere, de dezvoltarea mass-media şi
a reţelelor militare, în timp ce o parte a celorlalte ţări ale lumii, dar şi al actorilor
nonstatali de tipul grupărilor teroriste, bandelor criminale şi diverselor ONG-uri,
exploatează potenţialul politic al folosirii tehnologiilor în reţea pentru colectarea,
transmiterea şi stocarea informaţiilor în scop distructiv.
Observăm că transformarea conceptului de securitate a fost determinată, în
mare măsură, de globalizare. La nivel global, interdependenţele s-au dovedit a fi mai
mult decât economice, comportând şi aspecte politice, culturale şi chiar militare. Ca
o consecinţă a globalizării, ea însăşi o sursă de tensiune între cei care beneficiază
şi cei care sunt dezavantajaţi prin efectele sale, interesele actorilor statali, zonali şi
regionali au devenit inseparabil legate de cele ale actorilor naţionali şi internaţionali
din alte zone şi regiuni, de stabilitatea şi securitatea întregii lumi. Cu alte cuvinte,
securitatea unui actor este dependentă de securitatea altuia, de aici luând naştere
nevoia de cooperare internaţională multilaterală.
În aceste condiţii, globalizarea este cea mai importantă şi puternică forţă în
crearea unei noi matrice a securităţii internaţionale. Ea este asociată cu creşterea
insecurităţii, în principal, din cauza uneia dintre caracteristicile sale, anume creşterea
interdependenţelor. Evoluţia acestui proces nu numai că a transformat caracteristicile
riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor deja existente, ci a creat altele noi, specifice
unei lumi în care timpul şi spaţiul par a se contracta.
Războiul, de exemplu, a evoluat de la definiţia clasică (conflict armat deschis,
Gheorghe Văduva, Războiul bazat pe reţea în fizionomia noilor conflicte militare, Ed. UNAp, Bucureşti, 2005,
pp. 9-13.
26
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adesea prelungit, ce implică violenţă organizată între naţiuni, state sau facţiuni,
motivată politic), la interpretări care ilustrează noile caracteristici ale mediului
de securitate influenţat de globalizare, de terorism şi de inovaţiile tehnologice
surprinzătoare. Aceste definiţii contemporane iau în considerare diversificarea
actorilor şi modificarea formelor de violenţă, referindu-se la un act de violenţă
realizat de un stat, o organizaţie criminală, o grupare teroristă, un grup revoluţionar
sau o coaliţie de state cu scopul de a-l determina pe inamic să se supună unor anumite
reguli, să accepte o ideologie specifică sau pentru a preveni ori a permite o activitate
criminală27. Este evident că s-a petrecut o modificare de substanţă şi în sursele
războiului, de la expansiune geopolitică şi aspecte ideologice, la conflicte asupra
resurselor şi identităţilor. Începând cu 1945, puţine războaie au fost duse între state
suverane. În unele cazuri, inclusiv India şi Pakistan, Grecia şi Turcia, Israel şi statele
arabe, acestea au fost soluţionate prin intervenţia unei superputeri. De fapt, în cea mai
mare parte a secolului XX, războaiele au implicat fie blocuri de state (Războiul Rece),
fie naţiuni şi grupări ce au luptat pentru auto-determinare (Rusia - Cecenia, Israel Palestina) sau grupuri etnice (Asia Centrală), rasiale şi tribale (Africa), religioase
(Orientul Mijlociu şi Asia de Sud) ce au declanşat genocide şi războaie civile, ca
urmare a eroziunii controlului de stat asupra forţelor armate. Emergenţa noilor
actori transnaţionali în „războaiele” secolul al XXI-lea demonstrează multiplicarea
puterilor care pot lupta pentru a realiza, îmbunătăţi sau conserva capacitatea lor de a
funcţiona ca actori independenţi ai sistemului internaţional.
În ceea ce priveşte terorismul şi criminalitatea, în ultimii ani s-a accentuat
dimensiunea lor transnaţională. Deşi sunt considerate a fi ameninţări distincte cu
efecte incomparabile, ambele reprezintă activităţi umane ilicite desfăşurate, în
principal, de actori nonstatali din interiorul sau din afara graniţelor unui stat.
Majoritatea organizaţiilor criminale transnaţionale au motivaţii economice şi implică
diverse forme de contrabandă, piraterie, activităţi financiare ilegale, deşi interesul
comunităţii internaţionale este concentrat cu preponderenţă asupra celor cu motivaţii
politice, precum grupările teroriste. Ambele forme se pot intersecta în practică,
cum ar fi, de exemplu, contrabanda cu armament şi folosirea activităţilor criminale
transnaţionale pentru a finanţa operaţii teroriste.
Criminalitatea transnaţională bazată pe o logică economică implică o variată
gamă de activităţi: de la traficul ilegal cu armament, droguri şi substanţe radioactive
până la comerţul cu oameni. Asemenea fluxuri transfrontaliere pun la grea încercare
capacitatea statelor şi a actorilor internaţionali de a evalua şi gestiona activităţile
economice din lume. Puterea acestui tip de organizaţii de a genera teamă şi de a
provoca distrugeri a devenit evidentă după 11 septembrie 2001.
De la naşterea statului-naţiune, existenţa ameninţărilor a fost mereu discutată
la nivelul actorilor statali. Apariţia terorismului a mutat dezbaterile la nivel
internaţional, indicând faptul că statul nu mai reprezintă singurul actor capabil să
27

Michael Forsyth, Finesse: A Short Theory of War, în Military Review, July/August 2004, p. 17.
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iniţieze un conflict militar. Chiar dacă sursele terorismului sunt multiple şi complexe,
globalizarea se evidenţiază atât ca scop, cât şi ca mijloc prin care terorismul capătă
noi puteri. Grupările teroriste transnaţionale au răspuns la globalizare aidoma
corporaţiilor multinaţionale care şi-au reevaluat funcţiile şi resursele.
Din împletirea criminalităţii transnaţionale cu terorismul rezultă o ameninţare
deosebit de importantă la adresa securităţii: armele de distrugere în masă.
Potenţialitatea unui atac din partea unui grup criminal transnaţional care posedă astfel
de armament creşte odată cu sporirea permeabilităţii graniţelor şi cu dezvoltarea
tehnologiei specifice. În acelaşi context, cyber-terorismul reprezintă un risc ce
preocupă comunitatea internaţională, în condiţiile în care grupările teroriste îşi pot
centra acţiunile asupra sistemelor în reţea ale ţărilor şi organizaţiilor internaţionale.
Proliferarea armelor de distrugere în masă a devenit una dintre cele mai
importante şi, în aceeaşi măsură, dramatice caracteristici ale noului mediu de
securitate. Armele chimice, biologice, radiologice şi nucleare reprezintă o ameninţare
de maximă importanţă la adresa păcii şi stabilităţii internaţionale, un pericol de primă
mărime chiar pentru existenta vieţii. În ansamblul sistemelor de distrugere în masă,
armamentul nuclear îşi păstrează pe mai departe poziţia de primă mărime, constituind
instrumentul capabil să realizeze cea mai rapidă, masivă şi radicală anihilare a
resurselor umane şi materiale. Mutaţiile intervenite la nivelul înaltei tehnologii
contemporane au extins an de an atât puterea distructivă a încărcăturilor nucleare,
cât şi capacitatea operaţională a vectorilor, cu precădere a sistemului de rachete.
Informatizarea accentuată a domeniului militar a contribuit la creşterea considerabilă
a preciziei şi la diversificarea procedeelor de ofensivă şi de apărare. Trebuie adăugat
şi faptul că, în contextul schimbărilor provocate de globalizare, o serie de state şi
regimuri dictatoriale şi-au fixat drept obiectiv prioritar crearea unei puteri nucleare
capabilă să contracareze tendinţele şi încercările marilor actori de a le modifica prin
mijloace violente sau presiune economico-diplomatică, statutul lor internaţional28.
Războiul informaţional, spre deosebire de celelalte riscuri, pericole şi
ameninţări din matrice, poate influenţa înţelegerea chiar a noţiunilor de risc, pericol
sau ameninţare la adresa securităţii, prin manipularea şi reconstrucţia reprezentărilor
sociale ale oamenilor. Mai mult, dacă sistemul internaţional, statele sau grupările
vizate sunt privite ca nişte constructe sociale, atunci şi inamicii pot fi reprezentaţi
în aceeaşi manieră, imaginile lor fiind create reciproc prin intermediul proiecţiilor
mediate ale riscurilor, pericolelor, ameninţărilor şi chiar ale conflictului. În acest
context, imaginea, uneori confuză, creată de mass-media reprezintă ea însăşi o
ameninţare la adresa reprezentării noastre vis-à-vis de securitate.
Globalizarea insecurităţii este accentuată şi de existenţa statelor eşuate („failed
states”). Sărăcia, lipsa stabilităţii economice şi incapacitatea de a furniza bunăstare
socială şi securitate în acest tip de state, pot crea condiţii favorabile revoltelor şi
Cristian Băhnăreanu, „Armele de distrugere în masă”, în Lumea 2005. Enciclopedie politică şi militară, coord.:
Teodor Frunzeti şi Vladimir Zodian, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2005, pp. 177-190.
28
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mişcărilor transnaţionale de insurgenţă. Mai mult, statele eşuate pot găzdui grupări şi
activităţi teroriste şi reprezintă adesea sursa crizei refugiaţilor, extremismului religios
şi politic, degradării mediului şi acţiunii organizaţiilor criminale.
Problema resurselor şi a competiţiei pentru resurse reprezintă un alt aspect
important al globalizării insecurităţii. Interdependenţele dintre resurse, pe de o
parte, şi dezvoltare, prosperitate, putere, pe de altă parte, au modelat decisiv evoluţia
politică a lumii. Revoluţia industrială a adus în atenţie ideea, promovată în zonele în
care resursele erau vitale, că acestea, îndeosebi cele naturale, se găsesc acolo unde
„nu trebuie” şi în posesia „celor care nu le merită”. Pe măsura „aşezării” geografiei
politice a lumii în cadrul unor graniţe mai mult ori mai puţin recunoscute, dar a
căror nerespectare provoacă reacţii beligerante, această idee a căpătat o mai mare
amploare29. Din aceste motive, este evident că cea mai puternică motivaţie pentru
război este stăpânirea, accesul ori controlul resurselor critice. Pe măsură ce populaţia
planetei continuă să sporească, va creşte şi consumul de resurse vitale, generând
sărăcie, inegalitate şi violenţe intra şi interstatale. Raritatea resurselor precum apa
şi hrana pot produce disfuncționalități nu numai la nivel individual şi comunitar, ci,
mai ales, la nivelul întregii comunităţi internaţionale. De asemenea, lipsa resurselor
energetice, în special a petrolului, reprezintă o preocupare majoră a multor state,
întrucât consumul în creştere, corelat cu rezervele în scădere, va conduce la o
reformulare dramatică a intereselor strategice în lume. Din aceste motive, lumea
dezvoltată ar putea fi atrasă într-un conflict pentru resurse cu ţările care le posedă şi
care doresc să îşi protejeze interesele.
Un alt element al matricei insecurităţii este reprezentat de epidemii. Securitatea
umană, precum şi societatea globală, sunt ameninţate de extinderea relativ rapidă
la nivel global a HIV/AIDS, tuberculozei, malariei, antraxului sau a sindromului
respirator acut sever (SARS) şi gripei aviare, dar și a altor maladii apărute în mod haotic
sau provocate în mod conștient. Situaţia este cu atât mai complexă, cu cât realitatea
demonstrează că ţările care înregistrează cele mai mari creşteri demografice sunt
cele sărace, fără posibilităţi de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi de implementare
a măsurilor necesare pentru eradicarea acestor boli. Mai mult, unele ameninţări
biologice la adresa oamenilor sunt transmise de către animale, făcând şi mai dificil
controlul extinderii bolilor respective. Un exemplu recent este reprezentat de gripa
aviară care a determinat Organizaţia Mondială a Sănătăţii să elaboreze urgent planuri
pentru prevenirea şi combaterea virusului. Cu toate acestea, şi la începutul anului
2006, au apărut noi cazuri de gripă aviară chiar şi în Europa Occidentală.
Problemele de mediu sunt şi ele strâns legate de globalizarea insecurităţii.
Numeroase organizaţii ecologice internaţionale şi agenţii guvernamentale au sesizat
că, în ultimul deceniu, au avut loc schimbări semnificative ale climei. În anii ce
vor urma, aceste schimbări vor afecta toate aspectele activităţii umane, şi, prin
urmare, bunăstarea economică şi socială a statelor. Tendinţa actuală de deteriorare
29

Nicolae Dolghin, Geopolitica. Dependenţele de resursele energetice, Ed. UNAp, Bucureşti, 2004, p. 4.
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a mediului, cel puţin în ţările industrializate30, constituie o agresiune împotriva
sistemelor ecologice ce distruge capacitatea ecosistemului de a menţine existenţa
umană şi nu numai. Chiar dacă dezastrele ecologice şi schimbarea climei au impact
asupra mediului de securitate, acest efect nu este distribuit în mod egal între state.
Gravitatea unui astfel de eveniment şi capacitatea de a-i face faţă diferă de la o ţară
la alta, ceea ce va provoca pagube economice şi sociale diferite de la un caz la altul.
În ultimă instanţă, o astfel de situaţie poate conduce şi la exacerbarea tensiunilor
existente între state.
Aşadar, se observă o puternică tendinţă de globalizare a insecurităţii. Nu avem
pretenţia că matricea prezentată constituie paternul de bază al acestui proces. Ea
constituie doar o variantă de sistematizare a unui proces atât de complex, precum cel
analizat.
Globalizarea generează anumite efecte de natură economică, politică, socială
(demografică, culturală, religioasă), militară şi ecologică, ce implică diverse riscuri
şi beneficii. Înţelegerea acestor aspecte este deosebit de importantă deoarece
interacţiunile dintre ele pot fi distructive şi pot crea noi riscuri, pericole şi ameninţări
la adresa securităţii.
Dacă avem în vedere dimensiunile globalizării, cea economică şi cea culturală
au cel mai mare impact asupra omenirii.
În realizarea securităţii, în viziunea ONU, dezvoltarea economică şi socială
şi respectarea drepturilor omului reprezintă elemente esenţiale şi interrelaţionate.
Dezbaterile referitoare la dezvoltare au evoluat în jurul a două şcoli de gândire: una
care consideră că dezvoltarea sau lipsa acesteia este, în principal, o consecinţă a
acţiunii forţelor naţionale, iar alta, care, în timp ce recunoaşte importanţa acestor
factori, îi aduce în prim-plan pe cei internaţionali ce tind să perpetueze inegalităţile
existente. În acest context, specialiştii ONU au identificat principalele trei asimetrii
ale lumii globale31, cu impact major asupra stării de securitate/insecuritate a lumii:
1. Concentrarea extremă a progresului tehnic şi tehnologic în ţările dezvoltate,
ca sursă principală a creşterii lor economice. Este vorba despre concentrarea nu
numai a cercetării ştiinţifice, ci şi a sectoarelor productive relaţionate de schimbarea
tehnologică (acele sectoare care sunt componente dinamice ale fluxurilor comerciale
mondiale şi ale structurii producţiei internaţionale şi care primesc cele mai mari
fonduri pentru inovare). Progresul tehnic din ţările dezvoltate, adică din „centru”,
trimite impulsuri de creştere către ţările mai puţin dezvoltate sau în curs de dezvoltare,
adică „periferice”, prin patru canale principale: cererea derivată pentru materii prime;
relocarea către ţările în curs de dezvoltare a sectoarelor de producţie considerate
Prin Protocolul de la Kyoto, devenit activ din februarie 2005, ţările industrializate sunt constrânse să reducă, până
în 2008-2012, emisiile de carbon cu 5% sub nivelul înregistrat în anul 1990, în timp ce ţările în curs de dezvoltare
vor fi finanţate în scopul dezvoltării sustenabile a domeniilor energetic, industrial, al producerii tehnologiilor „curate” şi al gestionării deşeurilor toxice.
31
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Globalization and Development, ONU,
2002, http://www.onu.org.
30

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(16)/2013 123

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
„mature” în ţările dezvoltate; transferul tehnologic per se, inclusiv tehnologiile
încorporate în echipamentele de producţie; posibila participare a ţărilor în curs de
dezvoltare la cele mai dinamice domenii de producție.
Este evident faptul că disponibilitatea oportunităţilor economice pentru ţările
în curs de dezvoltare continuă să fie determinată, în mare parte, de poziţia acestora în
ierarhia internaţională, iar această situaţie constituie una dintre cele mai importante
implicaţii ale asimetriilor identificate în economia mondială. Cu siguranţă, progresul
tehnic este distribuit dinspre centru spre periferie pe canalele mai sus menţionate,
însă, acest transfer continuă să fie relativ scăzut şi neregulat, iar beneficiile sale sunt
repartizate inegal în ţările în curs de dezvoltare.
2. Vulnerabilitatea macroeconomică ridicată a ţărilor în curs de dezvoltare la
şocurile externe. Asimetriile macroeconomice existente sunt atribuite atât faptului că
valutele internaţionale aparţin ţărilor dezvoltate, cât şi naturii prociclice a fluxurilor
de capital către ţările în curs de dezvoltare. Acest patern este determinat de percepţia
vis-à-vis de gradul mare de risc ce caracterizează pieţele ţărilor în curs de dezvoltare,
supuse unor cicluri financiare în care fazele marcate de apetit pentru risc alternează
cu cele orientate spre calitatea bunurilor. Efectul acestor factori este asimetria
macroeconomică acută.
3. Contrastul dintre gradul înalt de mobilitate a capitalului şi mobilitatea
internaţională a muncii, în special forţa de muncă necalificată. Această asimetrie
este considerată ca fiind specifică celui de-al treilea val al globalizării, deoarece nu a
fost observată nici în primul, în care factorul de producţie era foarte mobil, nici în cel
de-al doilea, în care ambii factori au fost caracterizați de mobilitate redusă.
Așadar, în ţările dezvoltate, globalizarea a dus la alocarea mult mai eficientă a
resurselor, ceea ce a determinat creşteri substanţiale ale veniturilor. Totuşi, statisticile
referitoare la regiunile mai sărace, în care rata de creştere a populaţiei este ridicată
şi unde mediul se degradează constant şi epidemiile se extind, demonstrează că
globalizarea are şi efecte negative. Au fost declanşate numeroase dezbateri referitoare
la faptul că acest proces exacerbează sărăcia în diverse părţi ale lumii. Prin urmare,
capacitatea globalizării economice de a crea probleme de securitate este evidentă.
La sfârşitul anilor ’90, multe ţări s-au confruntat cu o perioadă de recesiune
economică din cauza vitezei, volatilităţii şi retragerilor bruşte de capital financiar.
Criza financiară asiatică din iulie 1997 constituie un exemplu clasic. Efectele sale s-au
extins în toată regiunea şi au determinat şi intensificarea tensiunilor şi instabilităţii
din Indonezia, ceea ce, în ultimă instanţă, a condus la intervenţia ONU în Timorul
de Est. Mai mult, distribuţia inegală a investiţiilor străine directe în lumea în curs de
dezvoltare accentuează prăpastia veniturilor atât între ţările dezvoltate şi cele în curs
de dezvoltare, cât şi între acestea din urmă.
Este evident faptul că modificarea bruscă a nivelului şi distribuţiei veniturilor
în cadrul statelor, dar şi între acestea, poate influenţa negativ stabilitatea politică. Ca
regulă generală, globalizarea oferă mai multe şanse economice elitelor şi clasei de
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mijloc. Dacă veniturile sunt distribuite masiv către aceste clase sociale, iar corupţia
este unul dintre factorii contribuitori, guvernul îşi poate pierde legitimitatea, aşa
cum s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă în Indonezia. Efectul este dramatic şi dacă
guvernul îşi izolează în mod voit cetăţenii de globalizare şi restricţionează fluxul
liber de informaţii. Exemple sunt mişcările de protest ale studenţilor şi comercianţilor
chinezi şi iranieni.
Tensiunile sociale ce ameninţă stabilitatea politică şi coeziunea comunităţii
sunt strâns legate de alte forme de insecuritate, ce îşi au rădăcinile în globalizare.
Aceasta conferă noi caracteristici conflictului. Ceea ce alimentează aceste conflicte
este traficul global de armament, care aduce în prim-plan noi actori politici din diverse
părţi ale lumii. În vacuumul de putere imediat Războiului Rece, companii militare şi
armate mercenare şi-au oferit serviciile unor guverne şi corporaţii, ameninţând grav
securitatea umană.
Problema aşa-numitelor state „ticăloşite” („rogue states”) derivă şi ea din
globalizare. Caracteristici ale acestui proces, precum accesul la informaţie şi la
tehnologia de comunicaţii, mobilitatea persoanelor şi a bunurilor, apariţia unor noi
pieţe ce oferă expertiză ştiinţifică şi armament, maturarea tehnologiilor duale şi
presiunile comerciale de acces pe o anumită piaţă, au facilitat activitatea statelor
şi organizaţiilor „ticăloşite”. Această trăsătură apare deoarece globalizarea pare a
ameninţa capacitatea statelor respective de a-şi susţine puterea naţională tradiţională.
Ea reduce capacitatea statelor de a menţine monopolul asupra informaţiei şi folosirii
forţei, accentuează permeabilitatea graniţelor şi permite actorilor nonstatali să
acumuleze necontrolat capital. Din aceste motive, procesul de globalizare pare a
spori oportunităţile pentru statele „ticăloşite”, concomitent cu diminuarea capacităţii
celor democratice de a se apăra.
Cu toate acestea, conceptul de state „ticăloşite” nu este acceptat la nivelul
întregii comunităţi internaţionale. În viziunea SUA, ce promovează acest concept,
statele „ticăloşite” sunt caracterizate de câteva trăsături comune, cum ar fi: sunt
regimuri autoritare care guvernează fără consensul populaţiei; tind să îşi definească
interesele în opoziţie cu cele ale SUA, şi se află pe lista statelor care sponsorizează
terorismul, elaborată de Departamentul de Stat american; sunt izolate de normele
politice şi evoluţia lumii.
Această definiţie nu a fost acceptată în afara graniţelor SUA, deoarece nu
reprezintă un cadru neutru de analiză şi clasificare a acestor state.32
În domeniul politic, globalizarea aduce şi altfel de modificări. Politicile erau
şi sunt sarcina sistemelor politice naţionale, iar guvernele naţionale au fost şi sunt
responsabile de asigurarea securităţii cetăţenilor lor. Odată cu accentuarea globalizării,
activitatea politică se desfăşoară din ce în ce mai mult la nivel internaţional, prin
intermediul unor structuri politice integrate, precum Uniunea Europeană, sau
N.R. Mai mult, dacă prin stat se înțelege teritoriul, populația, resursele, organizarea și modul de viață din acel
perimetru și nu doar regimul politic, atunci este cu totul neavenit și nedrept ca, din cauza unor regimuri dictatoriale
c are, la un moment dat, pot guverna acel stat, întregul stat să fie etichetat drept ticăloșit sau ticălos.
32
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organizaţii interguvernamentale, precum Fondul Monetar Internaţional şi Banca
Mondială. De asemenea, activitatea politică poate transcende graniţele naţionale
prin mişcările globale şi organizaţiile nonguvernamentale. Organizaţiile societăţii
civile acţionează global, formând alianţe cu structuri din alte ţări, folosind sistemele
de comunicaţii globale şi făcând lobby direct în faţa celor internaţionale, fără
intermedierea guvernelor lor naţionale.
Dimensiunea culturală a globalizării este şi ea deosebit de importantă. Cultura
populară a facilitat învăţarea limbii engleze, ce a devenit o limbă a comunicării
internaţionale, înlesnind şi accelerând fluxul global de idei. Cu toate acestea, elitele din
ţările cu identitate naţională slabă sau recent formată, ce au preluat practici culturale
străine, în special americane, au început să se teamă că propria lor identitate culturală
se va eroda până la dispariţie. De asemenea, globalizarea a întărit conştientizarea
faptului că şi în cazul culturilor tradiţionale există pericolul extincţiei, deşi cele care
au capacitatea de a împrumuta şi adapta influenţele străine se comportă mult mai bine
în faţa derulării acestui proces.
Globalizarea facilitează expansiunea ideilor religioase. Puterea valorilor şi a
instituţiilor religioase a ajutat oamenii din multe regiuni ale lumii să reziste stării
de insecuritate asociată declinului autorităţii tradiţionale şi schimbărilor economice
rapide specifice acesteia. Mulţi specialişti afirmă că, de cele mai multe ori, violenţa
aşa-numită religioasă este, de fapt, un recul politic al globalizării. Acest proces
accelerează, fără îndoială, renaşterea identităţilor culturale şi religioase.
Însuşi fenomenul globalizării este o cauză a creşterii criminalităţii
transnaţionale şi a terorismului, deoarece sporeşte inegalităţile economice, ceea
ce determină predispoziţia actorilor statali sau nonstatali de a participa la astfel de
forme de acţiune criminală. De asemenea, globalizarea a contribuit la intensificarea
activităţilor antisociale atât prin accelerarea fluxurilor de oameni, bunuri şi informaţii,
cât şi prin conferirea unei dimensiuni internaţionale corupţiei.
Nu trebuie uitată dimensiunea militară a globalizării. Chiar dacă numărul
conflictelor intra şi interstatale a scăzut în ultimii ani, conflictele zonale sunt o
trăsătură definitorie a sfârşitului de secol XX şi începutului de secol al XXI-lea,
natura lor fiind preponderent etnico-religioasă.
Concluzii
Așadar globalizarea nu aduce doar integrare şi stabilitate. De fapt, pe termen
scurt şi mediu, globalizarea pare să contribuie la generarea unor procese simultane
ce creează tensiuni, care, la rândul lor, modelează mediul de securitate: fragmentare
– integrare; localizare – internaţionalizare; descentralizare – centralizare; cooperare
– concurenţă.
Globalizarea sporeşte ritmul în care se desfăşoară integrarea, dar, în acelaşi
timp, furnizează un mediu favorabil tendinţelor de dezintegrare sau fragmentare.
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Astfel, ea creează un nou context pentru exerciţiul formal sau informal al puterii
naţionale. Instituţiile regionale şi internaţionale, actorii nonstatali (în special
corporaţiile transnaţionale şi organizaţiile nonguvernamentale) şi chiar guvernele
locale se folosesc de unele instrumente ale globalizării pentru a diminua monopolul
statului-naţiune asupra puterii. Parte a puterii este transferată către scena
internaţională, parte către nivelul local, iar o altă parte este folosită de către ONGuri şi corporaţii pentru a putea influenţa politicile naţionale. Specialiştii33 remarcă
faptul că, în Europa, America Latină şi Asia, acordurile economice regionale devin
expresii dominante ale relaţiilor dintre state, conferind structurilor de acest nivel
o personalitate „geopolitică”. Globalizarea conduce, de asemenea, la apariţia unor
noi reglementări internaţionale şi extinde rolul şi statutul unor organizaţii precum
Organizaţia Mondială a Comerţului. Prin urmare, sunt create noi instrumente pentru
reglementarea conflictelor pe probleme economice, politice sau de securitate. Totuşi,
în afara comunităţii transatlantice, astfel de aranjamente regionale de securitate se
dezvoltă mult mai încet şi există pericolul de a rămâne informale şi prea flexibile
pentru a avea un puternic caracter normativ.
Globalizarea nu elimină preocupările geopolitice tradiţionale. Guvernele
naţionale şi diverşi actori nonstatali nu sunt motivate/motivaţi doar de câştigul
economic, ci există, încă, multe crize şi conflicte politice asupra teritoriului,
graniţelor, competiţiei militare, resurselor, diferenţelor culturale şi etnico-religioase.
Globalizarea reduce uneori aceste tensiuni, însă, în multe cazuri le exacerbează. De
exemplu, globalizarea finanţelor şi pieţelor determină integrarea economiei mondiale,
în timp ce, accentuarea problemelor geopolitice poate duce la fragmentare regională.
În ansamblu, globalizarea conduce la o nouă structură internaţională, divizată
între acele ţări care sunt integrate în economia globală şi cele care fie sunt lăsate în urmă,
fie se opun normelor unei ordini globale. Acest nou sistem internaţional reprezintă
pentru optimişti, speranţa pentru extinderea globală a democraţiei, economiei de
piaţă şi cooperării multilaterale, în timp ce, pesimiştii îl percep drept un sfârşit adus
de crizele economice şi noile forţe geopolitice şi socioculturale polarizante. Un astfel
de colaps economic mondial ar putea declanşa extinderea naţionalismului extremist,
conflicte regionale şi, în final, dezordine globală. Scenariul mult mai moderat este
cel în care lumea va rămâne aşa cum este în prezent, împărţită între Nordul bogat şi
Sudul sărac.
Problema cea mai dramatică este că, de fapt, toate aceste scenarii de evoluţie a
sistemului internaţional par a fi posibile. Din acest motiv, decidenţii politici ar trebui
să promoveze progresul, să caute metode şi instrumente pentru a contracara noile
riscuri, pericole şi ameninţări la adresa securităţii.

Richard L. Kugler şi Ellen L. Frost (coord.), The Global Century. Globalization and National Security, Institute
for National Strategic Studies from National Defence University, SUA, 2002.
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SECURITATEA ENERGETICĂ
ŞI VIITORUL ENERGETIC
AL PLANETEI
Dr. Cristian BĂHNĂREANU1
Rezumat
Resursele energetice au influenţat permanent şi în mod covârşitor
evoluţia societăţii umane şi dezvoltarea ei economică. În acest sens, ONU
în Agenda 21 din 1992 preciza că „energia este esenţială pentru dezvoltarea
economică şi socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii”. Petrolul şi gazele
continuă să fie motiv de cooperare, dar şi de confruntare şi dispute între actorii
sistemului internaţional, pe marginea deţinerii şi controlului lor, accesului la
ele, aprovizionării, distribuţiei şi utilizării lor, şi modelează din ce în ce mai
mult economia, securitatea, politica externă şi priorităţile statelor.
În ciuda reactivării viziunii clasice „catastrofiste” din secolul al
XIX-lea, ce atrage atenţia asupra anarhiei globale şi epuizării unor resurse
materiale, viitorul energetic al planetei nu este atât de sumbru având în vedere
că se valorifică un procent relativ minor de resurse energetice în raport cu
disponibilul planetei (atmosferic, solar, la nivelul scoarţei terestre, în
adâncime etc.). Problema unui viitor nu prea îndepărtat nu va fi deci aceea că
omenirea nu va mai avea resurse de energie, ci de cum va fi gestionată această
competiţie continuă pentru hidrocarburi şi cum vor fi armonizate interesele
energetice naţionale, regionale şi mondiale.2
Cuvinte cheie: securitate; securitate economică; resurse energetice; securitate
energetică; risc energetic; „armă energetică”
ENERGY SECURITY AND THE ENERGY FUTURE OF EARTH
Abstract
Energy resources strongly and permanently influenced the evolution of
human society and its economic development. In this regard, in 1992 UN’s
Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadul Universității Naționale de Apărare „Carol I”
Parte din acest articol a fost publicată în cartea Cristian Băhnăreanu, Resurse energetice, crize, conflicte, Editura
Militară, Bucureşti, 2008.
1
2
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Agenda 21 stated that “energy is essential to economic and social development
and improved quality of life”. Oil and gas continue to be the cause of both
cooperation and disputes/confrontation between the actors of the international
system on their ownership and control, access to them, supply, distribution
and use, having a greater role in shaping economy, security, foreign policy and
priorities of the states.
Despite reactivation of classical “catastrophist” vision of the 19th
Century, drawing attention to global anarchy and depletion of material
resources, the Earth’s energy future is not as bleak since it is exploited a relatively
minor percent of energy resources in relation to the available resources of our
Planet (atmospheric, solar, in the Earth’s crust, deep underground, etc.). The
problem of a not too distant future will be not that mankind will have no more
energy resources, but how this continue competition for hydrocarbons will be
managed and how energy interests will be harmonized on national, regional
and global level.
Key-words: security; economic security; energy resources; energy security;
energy risk; “energy weapon”
1. Problematica energetică
1.1. Conceptul de securitate energetică

S

ecuritatea energetică, alături de securitatea alimentară, securitatea
transporturilor, securitatea telecomunicaţiilor, securitatea financiarbancară şi valutară, securitatea comercială, securitatea infrastructurilor, face parte
dintr-un concept mai larg al problematicii securităţii naţionale şi individuale, şi anume,
securitatea economică. Fiind profund interdependente, orice disfuncţionalitate în unul
dintre aceste domenii influenţează semnificativ celelalte componente ale securităţii
economice.
Pentru cei mai mulţi specialişti, securitatea energetică înseamnă producerea
energiei necesare în propria ţară şi o dependenţă cât mai redusă de importurile
externe. Ea este adesea percepută ca o „umbrelă” ce acoperă multe preocupări legate
de energie, creştere economică şi putere politică.
Viziunea asupra securităţii energetice depinde în mare măsură de poziţia
ocupată de actorul respectiv în circuitul economic. Astfel, consumatorii şi industriile
energofage doresc preţuri rezonabile şi se tem de întreruperi ale aprovizionării.
Ţările mari producătoare de petrol consideră securitatea veniturilor şi a cererii părţi
esenţiale ale oricărei discuţii despre securitatea energetică. Companiile de petrol şi
gaze afirmă că accesul la noi rezerve, abilitatea de a dezvolta o nouă infrastructură şi
regimuri de investiţii stabile sunt elemente critice în procesul de asigurare a securităţii
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energetice. Ţările în dezvoltare sunt vital interesate de capacitatea de a plăti resursele
necesare dezvoltării economice şi de şocurile în balanţa de plăţi. Companiile
puternice sunt preocupate de integritatea întregii reţele. Atenţia decidenţilor este
îndreptată asupra riscurilor de subminare a aprovizionării şi securității infrastructurii,
datorită terorismului, conflictelor sau dezastrelor naturale. Deasemenea, factorii de
decizie politico-economică sunt foarte atenţi la mărimea capacităţii excedentare,
rezervele strategice şi surplusul de infrastructură. Prin urmare, de-a lungul circuitului
economic, preţurile şi diversitatea surselor de aprovizionare reprezintă componente
critice ale securităţii energetice.
Marii actori ai scenei energetice au percepţii diferite asupra securităţii
energetice. Pentru SUA, termenul înseamnă în primul rând reducerea dependenţei
de resursele din Golful Persic. Europa poate avea securitate energetică doar în
condiţiile în care Federaţia Rusă se obligă să asigure hidrocarburile necesare, iar
Federaţia Rusă înţelege prin aceasta acces la pieţele occidentale. În viziunea Chinei,
securitatea energetică însemnă atât securitatea aprovizionării prin acces la resursele
energetice globale, cât şi securitatea cererii printr-un consum energetic eficient şi
protecţie a mediului. Asigurarea securităţii energetice depinde în mare măsură de
provocările pe care le aduce cu sine procesul de globalizare, orice disfuncţionalitate
sau vulnerabilitate dintr-o parte a mapamondului (a unei surse energetice) afectând
consumatorii din întreaga lume. De exemplu, o explozie produsă pe un câmp petrolifer
din China va determina guvernul chinez să cumpere mai mult petrol, ceea ce va duce
la creşterea preţului internaţional al petrolului şi implicit şi al benzinei în SUA. Ea
nu este ameninţată doar de terorism, tulburări politice, conflicte armate, piraterie, ci
este vulnerabilă şi la uragane, inundaţii, cutremure sau distrugeri provocate de om.
În opinia noastră, securitatea energetică (sau, dimpotrivă, insecuritatea
energetică) este strâns legată de orice acţiune sau inacţiune a oricărui actor al lanţului
deţinător-exploatator-producător-transportator-distribuitor-consumator, legată direct
sau indirect de resursele energetice, ce are scopul de a influenţa sau controla alţi
actori (conceptul de „armă energetică” ce va explicat mai jos). Securitatea energetică
constă în:
- securitatea accesului la resurse;
- securitatea ofertei, a surselor şi resurselor;
- securitatea alimentării şi transportului;
- securitatea cererii şi a distribuţiei;
- securitatea/stabilitatea preţurilor;
- securitatea plăţilor şi a veniturilor;
- securitatea infrastructurii.
Daniel Yergin, preşedintele Cambridge Energy Research, susţine că, în
procesul de asigurare a securităţii energetice, trebuie să se ţină cont de zece principiicheie:
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- diversificarea surselor de aprovizionare energetică reprezintă punctul de
pornire al asigurării securităţii energetice;
- existenţa unei singure pieţe a petrolului;
- importanţa existenţei unor capacităţi excedentare, stocuri de urgenţă şi a unui
surplus de infrastructură critică;
- bizuirea pe pieţele flexibile şi evitarea tentaţiei de a le gestiona la scară mică
poate facilita ajustări rapide şi chiar minimizarea daunelor pe termen lung;
- înţelegerea importanţei interdependenţei reciproce dintre companii şi guverne
la toate nivelurile;
- dezvoltarea relaţiilor dintre furnizori şi consumatori ca recunoaştere a
interdependenţei reciproce;
- crearea unui cadru de securitate fizică proactiv care să implice atât
producătorii, cât şi consumatorii;
- furnizarea de informaţii de bună calitate publicului înainte, în timpul şi după
ce intervine o problemă;
- realizarea cu regularitate a unor noi investiţii în transformarea tehnologică în
cadrul industriei specifice; obligaţia de a cerceta, dezvolta şi inova pentru o stabilitate
energetică pe termen cât mai lung şi în perioade de tranziţie3.
Dacă ar fi aplicate, aceste principii ar putea asigura pe piaţa mondială a energiei
o mai mare conlucrare şi cooperare a actorilor implicaţi şi chiar o interdependenţă
benefică părţilor. Lipsa unor măsuri adecvate pentru asigurarea securităţii energetice
poate conduce treptat la insecuritate în privinţa asigurării şi aprovizionării regulate
cu hidrocarburi a activităţilor economice.
Prin urmare, securitatea energetică înseamnă energie sigură, în cantitate
suficientă şi la preţuri accesibile. Ca parte integrantă a oricărei strategii naţionale de
securitate, ea se traduce prin: securizarea surselor şi rutelor existente, identificarea şi
valorificarea unor surse şi rute alternative, dependenţă cât mai redusă de importuri,
protecţia mediului.
1.2. Riscul de natură energetică
Orice definiţie a securităţii energetice, ca o componentă strategică a
securităţii economice, include termeni ca „risc” şi „nesiguranţă”, iar tot mai desele
disfuncţionalităţi, crize, scurtcircuitări şi întreruperi ale livrărilor de energie aduc şi
mai mult în atenţie problematica complexă a securizării alimentării. Riscul energetic
este, adesea, asociat cu posibilitatea producerii unor evenimente sau procese ce pot
cauza perturbări drastice a funcţionării normale a economiei unei ţări, a activităţilor
şi obiectivelor agenţilor economici şi a intereselor consumatorilor casnici, ceea ce, în
final, poate cauza insecuritate economică. Noţiunea de risc al alimentării cu energie
Daniel Yergin, Energy Security and Markets, în „Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy”,
Jan H. Kalicki and David L. Goldwyn (eds.), Woodrow Wilson Press, Johns Hopkins University Press (co-publisher), 2005.
3
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incumbă câteva caracteristici fundamentale, precum:
- orice participant la procesele şi circuitele economice, indiferent de anvergura
activităţii sale, se confruntă, continuu, cu riscuri de natură energetică pe care trebuie
să fie capabil să le gestioneze;
- riscul este o permanenţă cu care se confruntă orice economie dependentă de
resurse energetice externe, indiferent de gradul său de dezvoltare;
- odată ce devine concret, riscul energetic poate produce pagube atât de natură
economică, cât şi financiară;
- riscul are o acţiune ireversibilă, în sensul în care efectele sale, odată produse,
nu mai pot fi înlăturate decât cu nişte cheltuieli suplimentare costisitoare;
- impune permanent analiză şi mijloace pentru prevenirea şi combaterea lui.
Riscurile politice la adresa securităţii alimentării cu energie sunt generate de
presiunile exercitate de unii actori asupra altora prin anumite pârghii legate de preţ,
cantitate, calitate, monopol etc. Riscurile economice înglobează disponibilitatea şi
accesibilitatea resurselor de energie, preţurile energiei, siguranţa cererii, stabilitatea
veniturilor producătorilor şi exportatorilor de energie etc. Riscurile fizice pot decurge
din conflicte armate, terorism, dezastre naturale sau antropice, naţionalizare, rivalităţi
geopolitice etc.
Analiza acestor riscuri trebuie să aibă în vedere dependenţele, interdependenţele
şi interacţiunile pe scena energetică naţională şi internaţională dintre actori, dintre
pieţe, dar şi dintre actori, resurse şi pieţe. Este evident faptul că riscurile energetice
externe sunt mai greu de controlat şi gestionat, deoarece cauzele care le generează
sunt mai puţin cunoscute sau greu de evitat.
Ideal ar fi ca fiecare actor al sistemului internaţional să fie capabil să-şi
acopere necesarul de energie din surse proprii. Dar ce s-ar întâmpla dacă toţi aceştia
şi-ar asigura consumul energetic din producţia internă? Cel mai simplu am putea
răspunde că ar dispărea un motiv de diferite „jocuri” geopolitice, geoeconomice
şi geostrategice, dar şi de tensiuni, dispute, crize între statele lumii, în care unele
câştigă şi altele pierd. În acest scenariu, alte mărfuri ar deveni probabil subiect al
unor „jocuri” şi dispute de aceeaşi natură.
De aceea, credem că resursele energetice, ca şi capitalurile, trebuie să „circule”
pentru a asigura dezvoltarea societăţii globale. Prin urmare, securitatea energetică a
unui stat depinde în mare măsură de capacitatea acestuia de a-şi asigura acces regulat
la resursele energetice, dar şi de poziţia pe care statul respectiv o ocupă în circuitul
mondial al resurselor: producător, intermediar, consumator.
Lipsa unor măsuri adecvate pentru contracararea riscurilor la adresa securității
energetice poate conduce treptat la insecuritate în privinţa asigurării şi aprovizionării
regulate cu hidrocarburi al activităţilor economice, cu consecinţe dintre cele mai
dezastruoase, ceea ce întăreşte şi mai mult valabilitatea enunţului: „nu energia este
scumpă, ci lipsa de energie”.
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1.3. „Arma energetică”
În contextul accentuării competiției pentru putere şi influenţă în arena
mondială, resursele materiale, în special cele energetice, joacă un rol din ce în ce
mai important în poziţia ocupată de un stat şi rolul acestuia în sistemul relaţiilor
internaţionale. Distribuţia inegală şi previzibila epuizare a resurselor de hidrocarburi,
resurse ce rămân deocamdată motorul economiei mondiale, au dus la amplificarea
jocurilor pe marginea acestora şi au permis unele „monopoluri” în ceea ce priveşte
controlul surselor şi rutelor, al pieţelor şi preţurilor.
Securitatea energetică nu mai constituie doar un obiectiv oarecare de politică
economică, ci a devenit, pentru comunitatea internaţională, o preocupare constantă.
La începutul secolului XXI, aceasta este pusă în pericol de şase mari ameninţări:
- natura finită a resurselor de petrol şi gaze naturale;
- transformările globale ale climei;
- întreruperi ale fluxurilor de aprovizionare;
- costurile mari ale energiei pentru ţările în dezvoltare;
- utilizarea veniturilor din energie pentru susţinerea regimurilor nedemocratice;
- folosirea energiei ca instrument de presiune4.
În accepțiunea noastră, utilizarea hidrocarburilor ca instrument de presiune sau
„armă energetică” este strâns legat de exercitarea puterii economice, componentă
importantă în complexul puterii unui stat, şi am putea să o definim ca orice acţiune sau
inacţiune a unui actor al lanţului deţinător-exploatator-producător-transportatordistribuitor-consumator, legată direct sau indirect de resursele energetice, ce are
scopul de a influenţa sau controla alţi actori. Prin urmare, „arma energetică” poate fi
utilizată pe tot lanţul respectiv, de oricare dintre „verigile” implicate în acest proces.
Dar pot fi resursele energetice într-adevăr o „armă”? Dacă resursele energetice
sunt folosite ca mijloace de presiune în cadrul competiţiei şi concurenţei economice
libere, acestea reprezintă doar un mod acceptat de a promova sau câştiga ceva, la fel
ca resursele financiare (împrumuturile), importurile etc. În cadrul pieţei caracterizată
de liberă concurenţă, orice tranzacţie este un joc cu sumă pozitivă în care fiecare parte
are de câştigat, reglându-se astfel distribuirea armonioasă a resurselor între agenţii
economici. Pe această piaţă, producătorul privat de energie, fie el şi de monopol, nu
poate exista dacă nu obţine profit prin satisfacerea consumatorului final. La fel şi
consumatorul final de energie poate renunţa şi înlocui producătorul respectiv dacă
nu este satisfăcut.
Dacă în această ecuaţie intervine statul, atunci putem spune că energia devine
un instrument al puterii politice folosit în cadrul relaţiilor internaţionale pentru
atingerea propriilor interese. Agenţii economici controlaţi de stat sunt mai puţin
motivaţi să satisfacă consumatorul final, mai ales atunci când deţin şi monopolul întrun anumit domeniu al industriei energetice. De altfel, pe o piaţă caracterizată printr-o
4

Dick Lugar, Energy Security is National Security, http://lugar.senate.gov/ energy/security/index.cfm.
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concurenţă de tip monopol, lipseşte competiţia sau aceasta este limitată.
Întotdeauna, guvernele au pe agendă obiective strategice prin care se vizează
poziţii de putere şi dominaţie în sistemul relaţiilor internaţionale. Numai în „mâinile”
guvernelor controlul direct sau indirect al unor resurse energetice poate deveni un
instrument de şantaj şi cu adevărat o „armă” eficientă. Astfel, dacă factorul de decizie
consideră, la un moment dat, că este profitabil politic să folosească această armă,
chiar dacă asta poate costa enorm din punct de vedere financiar, nu poate fi împiedicat
să o facă.
Utilizarea „armei energetice” în relaţiile internaţionale reprezintă o formă de
şantaj, o acţiune ce o putem încadra în categoria tehnicilor clandestine, acoperite
sau discrete pentru a realiza obiective politice, economice, militare etc. Prin urmare,
credem că „arma energetică” este un instrument suplimentar al presiunilor politice
exercitate de state/comunitatea internaţională asupra unei ţări, un instrument
subversiv folosit pentru a slăbi puterea politică, economică sau militară a unei naţiuni
prin subminarea moralului, loialităţii sau încrederii cetăţenilor.
2. Viitorul energetic al planetei
La sfârșitul secolului al XX-lea, eliberată de coşmarul Războiului Rece,
omenirea spera, încă, în întronarea unei „epoci de aur”, de pace consolidată,
fraternitate, consumism, dezvoltare, dispariţie a conflictelor şi războaielor etc.
Privind în urmă la aceste dorinţe profund legitime, ne stăruie în minte întrebarea:
Cum de se puteau hrăni astfel de iluzii idealiste, pe fundalul prăbuşirii zgomotoase
şi adeseori sângeroase a URSS şi RSF Iugoslavia? Mai mult, teoreticieni precum
Francis Fukuyama predicau chiar „moartea istoriei”5 şi „sfârşitul ideologiilor”.
În practică, sfârşitul Războiului Rece a inaugurat o perioadă istorică de
remodelare şi de reaşezare a lumii, de amplificare a globalizării şi regionalizării,
dar şi de conflicte multiple, fragmentări de state şi de reactivare a terorismului
internaţional şi fundamentalismului religios.
Lumea şi istoria mergeau înainte, înlăturând vechi riscuri, pericole şi
ameninţări şi descoperind altele noi. Este un mers firesc, aparent cu nimic deosebit
de alte intervale istorice de tranziţie din trecutul apropiat.
Poate, spre deosebire de acest trecut, niciodată extremele n-au fost mai bine
puse în evidenţă şi mai periculoase. De o parte, superdezvoltarea, revoluţia Hi-Tech,
expansiunea cunoaşterii, globalizarea economică, politico-militară şi culturală, de
altă parte, adâncirea decalajelor economice, agravarea sărăciei, consumul masiv
de resurse, degradarea mediului, demografii scăpate de sub orice control etc. De o
parte, companii internaţionale şi cooperare globală, de alta, raporturi inechitabile şi
dependenţe economice şi energetice foarte periculoase.
Pe acest fundal complicat, problematica securităţii individului, ca și cea a
5

Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Editura Paideia, Bucureşti, 1992.
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securității naţionale şi internaţionale, a devenit de maximă acuitate. S-au elaborat
noi teorii, paradigme, strategii, politici de securitate la nivelurile local, regional
şi global. Au fost inventariate riscurile, ameninţările, pericolele, corelându-se cu
vulnerabilităţile economice, sociale, politice, militare. Au fost aprofundate cercetările
asupra tensiunilor, crizelor şi conflictelor şi modalităţile lor de soluţionare. Decidenţii
actuali oscilează între scenariul hiperputerii SUA, care ar menţine ordinea globală şi
ar răspândi democraţie şi securitate, şi un concert mondial al marilor puteri, fie şi sub
„umbrela” Consiliului de Securitate al ONU.
De altfel, la nivel politic, nu se constată o competiţie între blocuri asemănătoare
cu cele din secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Pe de o parte, chiar şi hegemonismul
american nu se bazează pe un bloc economic, politic, ideologic şi militar, condus
de SUA, NATO rămânând doar un instrument militar de promovare a unor interese
politico-economice care nu poate, în mod practic, să declanşeze şi să susţină războaie
de „cucerire a lumii”.
Pe de altă parte, celelalte puteri nucleare – Federaţia Rusă, China, India – dau
semne că s-au acomodat cu pretenţiile americane de primat tehnologico-militar. În
mod concret, după 2003, atât Federaţia Rusă, cât şi China şi Uniunea Europeană, au
impus o anumită restrângere a libertăţii de acţiune politico-militară americană, în
Iran şi în Coreea de Nord, de exemplu.
Bineînţeles, în ipostaza în care Federaţia Rusă ori China s-ar orienta
pronunţat pe direcţia afirmării sau reafirmării primatului regional prin instrumente
militare, pericolele de război s-ar reactualiza. Asia de Est – acolo unde se întâlnesc
convergenţele şi divergenţele dintre China, Federaţia Rusă, Japonia şi SUA – pare
să devină o regiune cu pericol de confruntare în curs de acumulare: dacă China
atacă Taiwanul, dacă Japonia se înarmează în ritm accelerat, dacă Moscova se simte
ameninţată în Siberia de Est etc.
În ultimii ani, pe lângă ameninţările politico-militare explicite la adresa
securităţii internaţionale au fost reliefate şi ameninţări provocate de consumul
intensiv de resurse naturale în unele părţi ale lumii şi lipsa acestora în altele sau
riscuri naturale şi antropice la adresa acestora. În acest context, specialiştii,
politicienii şi publicul avizat au început să citeze lucrările clasice „catastrofiste” din
secolul al XIX-lea, atât pe cele ce atrăgeau atenţia asupra anarhiei globale cauzate
de epuizarea unor resurse materiale sau suprapopularea planetei, cât şi pe cele ce
anticipau „limitele creşterii”.
Sentimentele lor de teamă au fost alimentate de expansiunea formidabilă a
producţiei, creditului şi consumului din Occident şi de ascensiunea fulminantă a
economiilor cu dinamică mare de dezvoltare, de la „tigrii asiatici” la ţările BRICS6.
Totodată, s-au înmulţit semnalele referitoare la dimensiunile politico-militare ale
competiţiei pentru materii prime.
S-a ajuns, astfel, la o adevărată psihoză a epuizării rapide a resurselor,
6

Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud.
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întreţinută interesat şi de mass-media, afacerişti, speculatori financiari şi politicieni.
Materiile prime energetice, consumate cu „lăcomie”, vor fi printre cele dintâi rezerve
epuizate. Actorii de pe scena internaţională se vor arunca în nesfârşite războaie pentru
resurse şi energie, pentru a-şi satisface necesităţile în creştere vertiginoasă. De altfel,
nu odată asemenea semnale de alarmă şi „isterii” bine calculate au justificat politic şi
economic rafinate operaţii de control politico-militar.
Studiile ştiinţifice de specialitate conturează, însă, un tablou oarecum diferit
de cel prezentat mai sus. Este adevărat că societatea modernă presupune riscuri
diferite faţă de cele din trecut, poate mai insidioase şi mai neaşteptate, dar nu
mai periculoase prin comparaţie cu distrugerea nucleară reciprocă. Unele riscuri
provin din dezvoltarea normală a ştiinţei, tehnologiei, economiei şi societăţii, altele
din rezistenţa opusă direcţiilor actuale de dezvoltare. Anumite vechi riscuri sunt
acum mai bine conştientizate, de exemplu, cel al unui „cataclism cosmic” sau al
controversatei „încălziri globale”. Cu toate acestea, riscurile noi, corelate unor noi
ameninţări şi pericole, se contracarează prin mijloace noi. În cazul celor asociate
progresului ştiinţific şi tehnologic, mijloacele de apărare sunt clar furnizate tot de
ştiinţă şi tehnologie.
Între spaimele acestui început de mileniu figurează, la loc central, epuizarea
resurselor energetice ale planetei. Cercetările aprofundate nu pun, totuşi, accentul pe
această problemă. Specialiştii sunt convinşi că resursele de energie cunoscute sunt,
în mare măsură, limitate la un consum de 100-200 ani7, în ritmul alert al dezvoltării
actuale.
Resursele puţin cunoscute, cunoscute dar parţial inaccesibile şi, îndeosebi,
necunoscute întrec, însă, cu mult volumul resurselor energetice folosite în mod
curent. Problema unui viitor nu prea îndepărtat nu va fi deci aceea că omenirea nu va
mai avea resurse de energie.
e exemplu, energia solară aproape că nu se foloseşte, combustibilii bazaţi pe
hidrogen la fel, energia nucleară se află, încă, la începuturile sale, benzinele pe bază de
carburi au pe mai departe numeroase costuri prohibitive etc. Întrebările fundamentale
par a fi altele: Ce economii, state, grupări regionale vor dispune de capacităţi
ştiinţifice, tehnologice, financiare, industriale să producă energii alternative la cele
dependente de cărbune şi hidrocarburi? Cum vor fi abordate, la nivelurile regional
şi global, temele identificării şi valorificării „democratice” a surselor de energie?
Se va ajunge la planificări de strategii şi politici energetice regionale şi globale? Ce
instituţii şi norme globale vor reglementa pieţele şi consumurile energetice? Cum se
vor armoniza interesele energetice naţionale, regionale şi mondiale?
În acest context, securitatea energetică se afirmă puternic ca o latură aparte a
securităţii naţionale, regionale şi globale. Dezbaterea asupra securităţii energetice
nu se mai poate centra doar pe dimensiunea economică. Asigurarea securităţii
Unele studii privind consumurile actuale şi creşterea acestora în viitor avansează ideea că rezervele de petrol
se vor epuiza în următorii 45-50 de ani, gazele naturale în 60 de ani, iar cărbunele peste 100 de ani. Alţi specialişti
susţin că resursele energetice actuale sunt limitate la o perioadă de întrebuinţare de maxim 100-200 de ani.
7
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energetice, implică astăzi, mai mult decât în trecut, corelaţii cu aspectele politice şi
militare ale securităţii în ansamblul său. Starea de securitate energetică presupune
depăşirea unor vulnerabilităţi, pericole, ameninţări şi riscuri pe o arenă internaţională
aflată în tranziţie de la lumea bipolară spre o nouă fizionomie a sistemului relaţiilor
internaţionale. Hegemonia unei singure puteri economice, politice şi militare, la
nivel global, s-a dovedit, însă, la începutul mileniului al treilea, o ipostază greşită.
Certă rămâne tendinţa de reaşezare a echilibrelor globale şi regionale şi de constituire
a unor grupări de actori ai scenei internaţionale, în conformitate cu noile interese şi
opţiuni, specifice epocii noastre.
Competiţia pentru resurse energetice în lumea contemporană constituie o
sursă importantă de crize şi conflicte atâta timp cât cererea creşte mult mai rapid
decât oferta, iar rezervele majore de hidrocarburi sunt localizate în zone caracterizate
de profunde dezechilibre politico-economice şi instabilitate. Însă, în cazul în care
competiţia economică pe piaţa mondială a petrolului şi a gazelor naturale se derulează
după reguli concurenţiale clare, aceasta nu atrage automat după sine declanşarea de
crize şi conflicte politico-militare.
În acest sens, s-au obţinut, totuşi, schimbări reale faţă de trecut. Astfel,
comunitatea internaţională exclude oficial războiul ca modalitate de soluţionare
a disputelor şi conflictelor economice; statele au suveranitate, în principiu şi în
practică, deţinând controlul asupra resurselor în discuţie; activităţile partenerilor
de pe pieţele naţionale, regionale şi de pe cea globală sunt reglementate juridic;
iniţiativele clasice protecţioniste nu se mai bucură de atenţia de odinioară; a crescut
considerabil gradul de interdependenţă economico-politică dintre state, regiuni şi
continente; s-au dezvoltat structuri regionale de cooperare şi structuri de integrare
economică, precum Uniunea Europeană etc.
Dincolo de aceste înnoiri remarcabile, ce îşi pun amprenta asupra epocii
noastre, se menţin grave decalaje economico-sociale între state şi se măreşte distanţa
dintre forţa tehnologică, economică, politică şi militară a statelor post-industriale
şi cea a majorităţii ţărilor lumii. Sărăcia, proasta guvernare, corupţia, înapoierea
economică, resentimentele faţă de statele şi naţiunile dezvoltate şi faţă de globalizare
alimentează, într-o măsură majoră, terorismul internaţional şi mulţimea de conflicte
locale.
Scenariul materializării unei securităţi energetice complete, perfecte ţine de
domeniul irealului. Ca urmare, pot fi examinate alte scenarii, precum:
1) asigurarea securităţii energetice prin mijloacele ONU şi crearea unui
„dispecerat” mondial şi a unei legislaţii internaţionale adecvate;
2) asigurarea securităţii energetice în cadrul unor blocuri economice,
politice şi militare regionale, capabile să se echilibreze în dinamica schimburilor
internaţionale;
3) asigurarea securităţii energetice în favoarea unui grup de economii
foarte avansate („directorat mondial”) şi în detrimentul ansamblului comunităţii
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internaţionale;
4) explorarea unor noi surse de energie, care ar împinge problematica
hidrocarburilor în plan secundar.
Prin urmare, o nouă ordine mondială va trebui să asigure, între foarte multe
altele, în proporţii rezonabile, și stabilitatea şi securitatea energetică a comunităţii
internaţionale, prin dialog, întrajutorare şi cooperare, într-un spirit de conlucrare
radical diferit de practicile din epoca Războiului Rece. Probabil că soluţia adecvată
epocii actuale o constituie democratizarea şi securizarea surselor prin mijloace nonmilitare, iar calea cea mai viabilă de rezolvare a consumului din ce în ce mai mare
pare să fie interdependenţa, nu independenţa energetică. De altfel, sporirea gradului
de interdependenţă şi interacţiune în plan economic, tehnologic, cultural şi politic
determină o evoluţie similară şi în planul securităţii în ansamblul său, cu implicaţii
importante în domeniul creşterii stabilităţii relaţiilor internaţionale.
Analiza proceselor în curs din spaţiul Marea Neagră–Caucaz–Asia Centrală
(Caspica) şi în Uniunea Europeană poate oferi câteva schiţe de răspuns la întrebările
anterioare. În spaţiul ponto-caspic, evoluţiile se plasează între tendinţele unei mari
puteri de a controla resursele energetice şi cele de acces liber la aceste resurse. În
Uniunea Europeană, dependentă de importurile de hidrocarburi, se disting tendinţe
de normare a unei pieţe energetice unice – bazată pe o strategie şi o politică energetică
comună – şi de menţinere a prerogativelor statelor membre asupra problemelor
energetice.
Crizele şi conflictele politico-militare se vor intersecta şi în viitor cu competiţia
pentru resurse energetice. În vecinătatea României, în spaţiul ponto-caspic, competiţia
pentru energie se intersectează cu disputele locale etnice, politice, militare, religioase
şi cu confruntările dintre marile puteri. Spaţiul UE se caracterizează prin stabilitate
economico-socială şi mecanisme de rezolvare a disputelor şi crizelor interne. Este,
însă, această ultimă situaţie o premisă pentru realizarea unei securităţi energetice
a statelor membre? În mod normal, toţi actorii internaţionali din regiune ar avea
interesul să reglementeze în comun asemenea conflicte. Din păcate, principalii actori
internaţionali exploatează în interes propriu tensiunile şi conflictele ponto-caspice.
În lipsa unei politici energetice comune reale, statele au încă largi
responsabilităţi de asigurare a securităţii energetice naţionale. Probabil, UE va reuşi
să preia serioase şi largi responsabilităţi energetice, în principal, în măsura în care va
obţine securizarea aprovizionării cu hidrocarburi din Federaţia Rusă şi din alte zone.
Cu cât UE se va afirma mai puternic drept putere ştiinţifică şi economică, cu atât
va atrage mai mulţi parteneri energetici stabili. În acelaşi timp, poziţia UE pe piaţa
energetică internaţională nu se va putea consolida în afara relaţiilor transatlantice şi
a dezvoltării NATO şi ONU.
Pe fundalul schiţat, România pune la punct, tot mai coerent, strategii şi politici
de securitate energetică. Vechile modele din anii 1970-1989 nu mai corespund
realităţii de astăzi. Nici sistemul tranziţiei, din perioada 1990-2006, nu mai este,
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în linii mari, de actualitate. Statul rămâne în continuare proprietarul resurselor
energetice, dar valorificarea lor se realizează prin companii private, în majoritate
străine (occidentale). Legislaţia economică europeană a devenit obligatorie şi în
România. Industria energetică şi de hidrocarburi se remodelează, iar piaţa internă se
dezvoltă. România s-a integrat în reţelele energetice central, est şi sud-est europene.
Devine clar că, în condiţiile date, securitatea energetică a României nu
mai depinde doar de resursele proprii, de potenţialul ei economic sau de puterea
ei naţională. Devine, de asemenea, evident că scopurile şi obiectivele acestei
securităţi trebuie negociate la Bruxelles, cu cele mai importante companii străine din
energetică, cu producătorii şi consumatorii, cu partenerii sociali din economie. Prin
urmare, de cea mai stringentă actualitate ar fi stabilirea raporturilor în planificarea şi
conducerea energeticii dintre decidenţii politici de la Bucureşti şi cei de la Bruxelles,
fixarea rolurilor statului, al companiilor producătoare, al partenerilor sociali,
consumatorilor industriali şi individuali din piaţa energetică, armonizarea intereselor,
uneori contradictorii, ale acestor actori etc. În acest sens, un început s-a realizat în
anii 2005-2007. Ulterior, criza economico-financiară globală declanşată în a doua
jumătate a anului 2008 şi efectele ei au frânat acest proces. Urmează, cu siguranţă,
noi aprofundări pe linia factorilor politici şi economici de decizie şi noi dezvoltări
în energetică. Sub unghiul evidenţiat, dorita securitate energetică poate fi obţinută
preponderent în cadrul interdependenţelor energetice europene.
3. Concluzii
În principiu, putem afirma că resursele energetice constituie factori de
securitate pentru cei care le posedă şi factori de insecuritate pentru cei care nu le
deţin. Practica, însă, ne arată că resursele materiale, deci, şi cele energetice, sunt în
primul rând factori de producţie şi, prin urmare, nu pot fi considerate un „stimulent”
al securităţii sau al insecurităţii. Aşa cum am arătat mai sus, pe termen scurt şi mediu
omenirea nu se va confrunta cu pericolul real al epuizării resurselor energetice. În
momentul de faţă se valorifică un procent relativ minor de resurse energetice în raport
cu disponibilul planetei (atmosferic, solar, la nivelul scoarţei terestre, în adâncime
etc.). Desigur, accesul la resursele aşa-numite neconvenţionale presupune capital
financiar şi uman, organizare, tehnologie de vârf. În consecinţă, puterea tehnologică
a statelor şi a economiilor controlează şi va controla accesul la resursele respective.
În al doilea rând, resursele energetice fac obiectul concurenţei economice între
companii. Din acest punct de vedere, valorificarea lor în procesul de producţie şi
de consum se raportează în mod obiectiv şi la problematica securităţii individului,
la cea naţională şi internaţională. În situaţiile în care actorii economici recurg la
mijloace non-economice (politice sau militare) pentru accesul la resurse materiale,
pentru valorificarea şi comercializarea lor, securitatea naţională şi securitatea
internaţională sunt grav afectate. Prin urmare, înlăturarea pericolelor ce decurg
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din această situaţie reclamă instaurarea unei ordini politice şi economice globale
echitabile şi cooperarea pe baze egale la nivel regional. În prezent şi în viitorul
apropiat un astfel de sistem de ordine internaţională rămâne încă un deziderat.
În concluzie, posesia sau controlul resurselor energetice nu garantează
securitate pe toate planurile de manifestare a acesteia. A avea securitate energetică nu
înseamnă eliminarea vulnerabilităţii la terorism, la arme de distrugere în masă, crimă
organizată sau alte riscuri şi ameninţări ale epocii moderne. Probabil că viitorul
paşnic al Terrei va fi strâns legat de realizarea unei securităţi energetice cooperative.
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DETERMINĂRILE ŞI IMPACTUL
RĂZBOIULUI YOM KIPPUR ASUPRA
RELAŢIILOR ARABO-ISRAELIENE
Dr. Mirela ATANASIU1

Rezumat
În lucrarea de faţă, intenţionăm să realizăm o analiză a evoluţiei relaţiilor,
cu predilecţie militare, arabo-israeliene înaintea şi după Războiul din 1973. De
asemenea, intenţionăm să identificăm şi să descriem consecinţele principale ale
războiului asupra relaţiilor dintre aceste state şi modalitatea în care cele din urmă
afectează cadrul geopolitic al Orientului Mijlociu. Unul dintre subiectele ce necesită
a fi abordate pe parcursul cercetării noastre îl constituie și modalitățile şi domeniile
de cooperare dintre principalii actori geopolitici, SUA şi Federaţia Rusă, care sunt
interesaţi în obţinerea preeminenţei proprii în regiune, şi dezvoltarea relaţiilor dintre
acestea referitor la asumarea intereselor în Orientul Mijlociu.
Cuvinte-cheie: state arabe, Israel, război, consecinţe, Orientul Mijlociu,
conflict, rezolvare, diplomaţie.

R

ăzboiul arabo-israelian cunoscut şi ca „Războiul Yom Kippur” sau
„Războiul din Octombrie” s-a constituit ca un conflict armat între Israel,
pe de o parte, şi Egipt şi Siria (coaliţie de ţări arabe) iniţiat printr-un atac surpriză pe
6 octombrie 1973.
1. Determinări şi consecinţe ale Războiului din 1973 asupra securităţii
Orientului Mijlociu
Opiniile sunt împărţite în legătură cu statele care fac parte din Orientul
Mijlociu şi cu regimurile lor politice. Unii specialiști consideră că Orientul Mijlociu
*
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include 7 din cele 19 cele mai opresive regimuri din lume, aici fiind şi cele mai multe
state ce deţin arme de distrugere în masă2, iar Israelul este singura democraţie din
regiune3. Se mai consideră că „jumătate din grupările teroriste ale lumii au o agendă
anti-israeliană şi că majoritatea statelor din lumea arabă nu recunosc Israelului
dreptul de a exista”4. De asemenea, există şi oameni de ştiinţă arabi care consideră
că „problematica legată de conflictele arabo-israeliene sunt în mod voit şi uzual duse
în senzaţional de mass-media, care creează unele iluzii cu intenţia de a redirecţiona
percepţia societăţii civile, a populaţiilor către existenţa unor caracteristici diametral
opuse între unele tipuri civilizaţionale – cum ar fi unele care separă americanii de
arabi din prisma orientării lor religioase în musulmani şi creştini, arabi vis-a-vis
americani”5.
Considerăm că Războiul Yom Kippur a avut loc datorită reminiscenţei
„Războiului de Şase Zile” în care Israelul a cucerit unele teritorii arabe în Peninsula
Sinai şi Înălţimile Golan. De asemenea, deşi părţi arabe în acest război au fost
doar Siria şi Egiptul, ţările arabe au mai trimis 100.000 de soldaţi pe front6. După
terminarea războiului, lumea arabă părea să fie vindecată din punct de vedere
psihologic datorită succeselor vremelnice obţinute în conflict. În ceea ce priveşte
Israelul, în pofida realizărilor impresionante operaţionale şi tactice de pe câmpul de
luptă nu a existat nicio garanţie că acesta va domina întotdeauna statele arabe din
punct de vedere militar. Totuşi, la sfârşitul Războiului Yom Kippur, au urmat, în
1978, Acordurile de la Camp David care au dus la reîntoarcerea Peninsulei Sinai în
Egipt, normalizarea relaţiilor prin recunoaşterea paşnică a Israelului de către o ţară
arabă şi continuarea separării Egiptului de influenţa Uniunii Sovietice, între timp
acesta părăsind în totalitate sfera de influenţă a Rusiei.
2. Relaţiile israeliano-egiptene actuale
În plan internaţional, Egiptul este considerat a fi cel mai important factor
geostrategic din zonă în configuraţia politică şi economică a Orientului Mijlociu,
prin rolul jucat în medierea relaţiilor israeliano-palestiniene dar şi prin deţinerea
unei rute esenţiale de transport maritim, Canalul Suez, prin forţa sa economică şi
influenţa sa istorică asupra lumei arabe. De asemenea, este cel mai populat stat al
regiunii având 80 milioane locuitori7. Pe lângă elementele deja menţionate, influenţa
Middle East Regimes and Terrorism, http://www.middle-east-info.org/gateway.html, accesat la 21 noiembrie
2013.
3
Israel, http://www.middle-east-info.org/league/israel/israel.htm, accesat la 21 noiembrie 2013.
4
Idem.
5
Lara Aldag, Arab-Israeli Conflict: Perspectives from Palestine, EDGE Final Paper, Stanford University, p. 2.
Mai multe detalii la: www.stanford.edu/.../Arab%20Israeli%20Conflict%20-%20Perspectives..., accesat la 21 noiembrie 2013.
6
Abraham Rabinovich, The Yom Kippur War: The Epic Encounter That Transformed the Middle East, Schocken
Books, New York, 2004, p. 55.
7
UNFPA Egypt, Because everyone counts, http://egypt.unfpa.org/english/Staticpage/89ee0417-6c84-4410-8317f41518c07273/Population_and_Development.aspx, accesat la 22 noiembrie 2013.
2
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culturală a Egiptului nu poate fi neglijată în cadrul regiunii.
Mai este cunoscut şi ca fiind primul stat ce a demonstrat curaj la semnarea
păcii cu Israel în 1979 şi, în prezent, continuă să fie mediatorul-cheie al conflictului
israeliano-palestinian. Această poziţie a constituit un punct de cotitură pentru
securitatea regională ce a marcat ultimele decenii. Astfel, s-a permis Israelului să îşi
devieze resursele spre fronturile volatile cu Siria, Liban şi Teritoriile Palestiniene.
Din perspectiva relaţiilor internaţionale, Egiptul a fost un aliat devotat şi
activ al Occidentului împotriva flagelului terorist şi programului nuclear iranian. De
asemenea, Egiptul a jucat un rol important în negocierile cau au dus la desfăşurarea
Conferinţei de la Madrid din 1991, care, sub presiunea exercitată de Statele Unite
ale Americii şi de Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, din acea vreme, au
adus împreună toate părţile din regiune, incluzând pentru prima dată o delegaţie
palestiniană în discuţiile referitoare la pacea din Orientul Mijlociu. Pentru Egipt,
aceste acţiuni au deschis drumul spre sponsorizări de miliarde de dolari sub forma
ajutorului militar american.
Acest sprijin a continuat, iar preşedintele Hosni Mubarak a intervenit personal
pentru promovarea negocierilor de pace. În 1996, Egiptul a găzduit, la Sharm ElSheikh, „Summitul Pacificatorilor”, la care a participat preşedintele de atunci al
Americii, Bill Clinton, dar şi alţi lideri ai lumii.
În anul 2000, Egiptul a găzduit două summituri, unul la Sharm El-Sheikh şi
altul la Taba, intenţionându-se să fie reluate negocierile de la Camp David suspendate în iulie 2000 şi, în iunie 2003, Mubarak l-a găzduit pe George W. Bush pentru
un alt summit având ca temă procesul de pace din Orientul Mijlociu. Un alt summit
s-a stabilit să se desfăşoare în Sharm El Sheik la începutul anului 2005, la care au
participat Egiptul, Israelul, Autoritatea Palestiniană şi Iordania. Șeful Serviciului de
Informaţii Egiptean de atunci, generalul Omar Suleiman, a avut un rol substanţial
în negocierile dintre israelieni şi palestinieni şi era foarte respectat de ambele părţi.
Egiptul a înregistrat îmbunătăţiri semnificative cu privire la dezvoltarea sa
socio-economică. În ultimele două decenii, Egiptul a înregistrat o creştere a PIB-ului
său cu o medie de 7% în ultimii 3 ani, a ratei de alfabetizare şi alte îmbunătăţiri ale
domeniilor sănătăţii, educaţiei şi a altor servicii sociale. În pofida acestor câştiguri,
există disparităţi vădite de dezvoltare între mediile urban şi rural, între Egiptul Superior şi cel Inferior şi între bărbaţi şi femei, ca şi între provincii şi oraşe.
În ultimii 40 de ani, Egiptul a încercat să-şi gestioneze relaţiile cu Israelul,
folosind un format restrictiv denumit adeseori ca fiind „o pace rece”. Aşadar, pe
perioada președinției lui Sadat şi a lui Hosni Mubarak, sectorul public uriaş al Egiptului a iniţiat un boicot, împidicând firmele israeliene de a câştiga avantaje, pe măsură ce diferitele sindicate şi comitete au impus limite stricte cu privire la dezvoltarea
relaţiilor bilaterale.
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În prezent, Israelul urmăreşte în tăcere şi cu atenţie tulburările din vecinătatea Egiptului în acelaşi timp cu menţinerea de contacte strînse cu forţele militare
egiptene pe probleme ce privesc escaladarea crizei ce i-ar putea slăbi în lupta comună împotriva militanţilor islamici în Peninsula Sinai.
Deşi relaţiile diplomatice nu au fost restrânse niciodată, cele două forţe militare au avut relaţii bune. Aceste legături s-au întărit când preşedintele Hosni Mubarak a fost eliminat ca urmare a unei răzvrătiri acum doi ani şi jumătate. Cu ambele
armate care se luptă cu grupurile jihadiste extremiste în Peninsula Sinai, lângă graniţa israeliană, oficialii israelieni din securitate au afirmat adesea că contrapartida lor
egipteană este mai puternică ca niciodată.
Având o miză aşa de mare în joc, Israelul a rămas tăcut până ce armata egipteană l-a eliminat pe succesorul islamist al lui Mubarak, pe 3 iulie 2013. Morsi, care
a devenit primul preşedinte ales democratic, provine din Frăţia Musulmană, un grup
islamist considerat ca fiind organizaţia paternă a militanţilor palestinieni Hamas care
conduc Fâşia Gaza şi pe cel mai provocator inamic al Israelului. În termeni de relaţii
militare, armatele israeliană şi egipteană au conlucrat îndeaproape în anii recenţi
pentru a contracara ameninţarea comună constituită de grupurile cu legături cu Al
Qaeda care operează în Sinai.
3. Contextul relaţiilor arabo-israeliene în Israel
Israel are o poziţie unică pe hartă, fiind situat în zona de contact dintre Asia
şi Africa. Israelul este format din două regiuni principale, Galileea şi Negev. Galileea
este una dintre regiunile cele mai dinamice8, iar Negev cuprinde 62% din teritoriul
Israelului9.
Proiecţia cronologică stabilită cu privire la relaţia evrei-arabi în Israel a
parcurs trei faze: prima ține de începuturile conflictelor, a doua fază a fost cea „între
război şi pace” şi a treia este situaţia prezentă caracterizată de căutarea unei rezolvări
paşnice a conflictului. Această „rezolvare pașnică” este însă un efect al unui război
îndelungat, al unei confruntări extrem de dure și de nemiloase.
Rădăcinile conflictului modern arabo-israelian stau la începuturile
Sionismului şi naţionalismului arab, către sfârşitul secolului 19, deoarece „teritoriul
este privit de poporul evreu ca fiind pământul lor istoric dar şi de mişcarea pan-arabă
ca aparţinând în trecut, dar şi în prezent, arabilor palestinieni”10.
Iniţial, conflictul a început ca o formă de antipatie religioasă şi s-a transformat
Discover Israel through its Periphery. Leading Social Initiatives in Israel’s Periphery, Ayalim, p. 6. Vezi: http://
www.googleadservices.com/pagead/...
9
Idem, p. 24.
10
The Palestinian National Charter, 19 July 1967, http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/
the%20palestinian%20national%20charter.aspx
8
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în conflict politic odată cu desfăşurarea Congresului Sionist de la Zurich, în 1935,
proclamând un nou plan de înlocuire a simbolicului „leagăn evreiesc al Palestinei”
în denumirea de „Stat evreiesc peste întreaga Palestină”, acest act reprezentând
„intenţia evreilor de a coloniza Palestina şi de a termina cu majoritatea populaţiei de
origine arabă”11. În pofida justiţiei arabe care s-a implicat încă din forma incipientă
a conflictului, Palestina a fost dată sioniştilor care au proclamat, în1946, Statul
Israelian. Drept consecinţă, a apărut anti-Sionismul ca o nouă constantă a vieţii
politice a ţărilor arabe.
După terminarea celui de-Al Doilea Război Mondial, lumea arabă s-a văzut
a fi într-o nouă poziţie ce implica ameninţări dar şi perspective noi. Modificarea
intervenită în statu-quo-ul unor colonii şi protectorate arabe a schimbat şi harta
geopolitică şi de securitate a Orientului Mijlociu. Aceste regiuni nou reconfigurate au
început a fi actori ai unor dispute şi ameninţări. De aceea, au apărut reacţii generate
de două sentimente principale: primul, cel de neîncredere, chiar ură, la adresa fostelor
puteri colonialiste şi, al doilea, sentimentul de mândrie şi încredere în propriile forţe
şi posibilităţi. Aşadar, în drumul lor spre definire a propriilor naţiuni, multe dintre
aceste state aleg să rămână neutre sau nealiniate cu alte tendinţe de securitate.
Considerăm că cea de-a doua fază „între război şi pace” a demarat după
Conferinţa de la Bandung din 1955, în urma căreia a început să se răspândească în
lumea arabă expresia de „neutralitate pozitivă”12. Aşadar, principala politică abordată
de statele arabe a fost aplicarea principiilor coexistenţei şi neutralităţii pozitive.
În 1945, Liga Arabă a fost creată de către englezi, cu intenţia de a armoniza
statele care aderă la aceasta, dar, pe măsura emancipării guvernelor lor, statele arabe
au transformat această Ligă într-un sistem de garanţii reciproce chiar şi împotriva
federaţiilor parţiale, împotriva ambiţiilor rivale dar şi din dorinţa de a deghiza
disputele dintre regimurile şi dinastiile arabe13.
În ceea ce priveşte faza actuală a relaţiilor arabo-israeliene în Israel, în ultimul timp, numărul de voluntari arabi care funcţionează în serviciile naţionale israeliene este în creştere. Există studii care arată că „numărul de voluntari arabi a crescut
de la 100 în 2003 şi 240 în 2005, la 2.700 în februarie 2013. Acest număr se prevede
să crească la 3500 în anul 2014”14. Aceşti voluntari prestează o largă varietate de servicii precum „servesc ca ajutoare în instituţiile de sănătate, în şcoli, şi în facilităţile
siguranţei publice precum pompieri, prim ajutor şi staţii de poliţie”15. Pe scurt, aceşti
voluntari ajută la furnizarea serviciilor critice către vârstnici, copii şi publicului larg
Faust Brădescu, Doctrine politice, vol. I, “Drept şi politică internaţională”, Editura Majadahonda, Bucureşti,
1999, p. 86.
12
Acest termen este utilizat pentru a descrie realitatea aplicării unei politici independente în mediul internaţional.
Mai multe detalii în Faust Brădescu, op. cit., p. 88.
13
Idem, p. 90.
14
Norman Cantor, A ray of light in Israeli Arab-Jewish Relations?, March 12, 2013. A se vedea: http://blogs.
timesofisrael.com/ a-ray-of-light-in-israeli-arab-jewish-relations/, accesat la 26 noiembrie 2013.
15
Idem.
11
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indiferent dacă persoanele respective sunt arabi sau evrei.
Suntem de acord că serviciul naţional nu reprezintă o soluţie pentru întreaga gamă de fricţiuni şi tensiuni existente între arabi şi evrei în Israel, dar dorinţa în
creştere a numărului tinerilor arabi de a căuta o modalitate de integrare în ansamblul
societăţii şi, simultan, de a promova bunăstarea generală reprezintă o acţiune pozitivă luată spre o rezolvare paşnică.

4. Fundamente şi acţiuni ale implicării Statelor Unite ale Americii şi
Federaţiei Ruse în conflictul arabo-israelian
Întreaga arie politică a Orientului Mijlociu s-a afirmat pe scena internaţională ca un mediu caracteristic pentru situaţii conflictuale fiind şi obiectul mai multor
iniţiative diplomatice şi străduinţe pentru pace ale părţilor interesate din interiorul
şi exteriorul regiunii. Sfârşitul Războiul Rece a generat consecinţe profunde asupra
Orientului Mijlociu, pe când superputerile şi-au diminuat competenţele în termeni
de influenţare a politicilor promovate de puterile regionale, datorită faptului că, din
ce în ce mai mult, comunitatea internaţională urmărește, mai degrabă, un impact
preponderent asupra intereselor regionale decât asupra celor globale.
Interesele statelor se manifestă cu precădere în două direcţii importante: relaţiile arabo-israeliene şi problemele palestiniene. Aşadar, în conformitate cu interesul fiecărui actor, SUA, Rusia, Japonia, Coreea de Nord, Franţa, China şi Marea
Britanie, dar și Uniunea Europeană, s-au implicat în regiune.
Războiul Yom Kippur a constituit unul din acele momente grave de criză în
relația tensionată dintre SUA şi Rusia, care a dus cele două superputeri aproape de
o confruntare nucleară. Pentru SUA, Orientul Mijlociu este o sursă importantă de
resurse energetice, iar pentru Rusia o zonă de interes strategic major. Drept pentru
care, s-a realizat cea mai importantă mutaţie geopolitică datorată „schimbării politii
externe a SUA prin translatarea interesului lor strategic din Europa către Orientul
Mijlociu – regiunea Golfului –, aceasta însemnând repoziţionarea SUA în noua competiţie în care se pare că viitorii lor competitori vor fi aliaţii lor actuali”16. De aici,
vine implicarea SUA în instaurarea păcii şi securităţii în regiune între Israel şi statele
arabe.
Mai mult, SUA a menţinut o politică ambivalentă cu privire la Orientul Mijlociu. Pe de o parte, prin parteneriatul strategic semnat cu Israelul în căutarea păcii şi
securităţii regionale şi, pe de altă parte, prin stabilirea unui parteneriat ce urmăreşte
securitatea în regiunea Golfului bazată pe cooperarea cu statele arabe. Minimizarea
riscurilor împotriva păcii, accentuată prin diminuarea mijloacelor militare şi econoIoan Mircea Paşcu, Sergiu Nicolae Vintilă, Teoria Relaţiilor Internaţionale – note de curs, Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice, p. 80.
16
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mice de influenţare a evenimentelor, este privită ca fiind un efort împotriva proliferării rachetelor balistice şi răspândirii extremismelor care, cel puţin la nivel teoretic,
pot degenera din simple tulburări în conflicte grave, cu urmări imprevizibile.
Considerăm că principalul element de contribuţie a SUA în Orientul Mijlociu este legat de dimensiunile de securitate. Americanii conlucrează cu țările din
zonă și cu partenerii lor strategici pe suportul unei viziuni pozitive în ceea ce privește
securitatea regională. Acțiunile SUA urmăresc securizarea statului Israel, ca şi pe cea
a unora dintre statele arabe, ca modalitate de acces la resursele de petrol ale regiunii.
Politica SUA în regiune a urmărit unele direcții de acțiune, dar și o anumită precauție
în acțiunile întreprinse împotriva fundamentalismului arab şi promovarea reformei şi
dezvoltării economice în regiune.
Politica externă pro-israeliană a SUA a fost justificată de grupurile de interese americane existente care au făcut lobby în favoarea israelienilor, insistând
pe lângă liderii americani să adopte o poziţie pro-israeliană chiar şi în momente în
care se cerea o orientare politică pro-arabă. Aşa-numita „relaţie specială” americanoisraeliană a fost fundamentată pe împărtăşirea „unor valori şi principii reciproce”,
Israelul fiind considerat „singurul stat democratic din Orientul Mijlociu”17.
Rusia a dezvoltat relaţii multilaterale cu statele arabe ale Orientului Mijlociu
din aria sa de influenţă. În prezent, Federaţia Rusă este eliminată de pe harta statelor
cu forţe militare agresoare şi destabilizatoare din regiune şi a devenit o importantă
forţă politică şi un contributor pozitiv la menţinerea securităţii regionale în perioada
post-Război Rece; aceasta a refuzat continuarea susţinerii regimurilor radicale arabe
şi şi-a deschis porţile pentru evreii ce doreau să emigreze din Israel18. De asemenea,
în 1987, fostul preşedinte al Rusiei, Mihail Gorbaciov, a subliniat necesitatea de a
rezolva paşnic conflictul arabo-israelian. Totuşi, Uniunea Sovietică a fost percepută
de statele vestice ca un actor ce a beneficiat în urma conflictului arabo-israelian tocmai prin dorinţa sa de a-şi promova propriile interese în regiune legate de eliminarea
din Orient a tuturor elementelor occidentale. A vizat şi diminuarea influenţei vestice,
urmărind să se instaleze ca putere dominantă în regiune, câştigând de partea sa, în
acea vreme, ţările producătoare de petrol.
Interesele Rusiei în Orientul Mijlociu manifestate la nivel economic şi în
Michael N. Barnett, Identity and Alliances in the Middle East, chapter 11, in Katzenstein P. J. (ed.), The Culture
of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York: Columbia University Press, 1996, pp. 400401.
18
Între 1968 şi 1973, aproape toţi emigranţii evrei s-au restabilit în Israel. Totuşi, între 1975-1976, o mare majoritate a evreilor au optat pentru stabilirea în Statele Unite ale Americii. Liderii evrei au sprijinit “libertatea de
alegere” – dreptul tuturor emigranţilor evrei sovietici de a-şi alege ţara de reşedinţă. De asemenea, în 1989, când
Mihail Gorbaciov a permis emigraţia liberă a evreilor sovietici şi mai mult de 90% au preferat să meargă în Statele
Unite ale Americii, liderii evreilor americani au sprijinit politica guvernului de a limita intrarea evreilor sovietici ca
refugiaţi politici. Mai multe detalii în Fred A. Lazin, Refugee Resettlement and ‘Freedom of Choice’: The Case of
Soviet Jewry, Center for Immigration Studies, July 2005, URL: http://cis.org/ RefugeeResettlement-SovietJewry,
accesat la 23 noiembrie 2013.
17
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domeniul capabilităţilor nucleare au fost puse în aplicare prin cooperare militară
strânsă cu statele arabe, deşi, pentru mulţi observatori, Moscova a devenit un adversar de facto al arabilor, devreme ce a furnizat capital uman Israelului19.
În prezent, este în creştere convingerea în rândul aliaţilor americani arabi şi
a statului israelian că SUA nu mai este un partener de încredere pentru rezolvarea intrigilor sinuoase şi rivalităţilor vicioase ale Orientului Mijlociu, drept pentru care se
speculează o reîntoarcere a influenţei ruseşti în zonă. Unii consideră că „momentul
SUA în Orientul Mijlociu ar pute fi pe final, dar că este greu de crezut că Rusia poate
înlocui marea putere americană. Până chiar şi în era sovietică, Rusia nu a reuşit să fie
mai mult decât liant regional. Acum, cu economia sa construită mai mult pe exportul
de petrol și gaz şi cu o tehnologie inferioară celei americane, reprezintă o putere de
mâna a doua”20. Totuşi, Egiptul anunţă o tranzacţie ce va fi desfăşurată cu Rusia în
valoare de 2 miliarde de dolari americani, în orice caz o afacere nesemnificativă, dar
care semnalează lumii că unii dintre aliații tradiționali ai SUA, precum Egiptul, caută
din ce în ce mai mult alianţe cu alte puteri ale lumii pentru a-şi diversifica interesele
naţionale. Această realitate arată că Rusia este pregătită pentru a-şi asuma o mai
mare influenţă în Orientul Mijlociu pe lângă influența sa uzuală în rândul statelor
clientelare şiite, precum Iran sau Siria.

Concluzii
Cert este că neînţelegerile dintre evrei şi arabi nu sunt recente şi că istoria
conflictelor a început dintr-un motiv valid – lupta pentru teritoriu. Considerăm că
situaţia din Israel este prezentată foarte exact în citatul următor: „Arabii sunt o
minoritate naţională care a populat Palestina de secole întregi, pe când majoritatea
evreilor sunt imigranţi de prima până la a treia generaţie. Suntem de acord cu ideea că
arabii au legături ferme în teritoriu, considerându-se adevăraţii stăpâni ai teritoriului
şi solicitând drepturi speciale de care se bucură, în general, popoarele indigene.
Totuşi, considerând baza istorică, religioasă, naţională şi legăturile emoţionale,
evreii au aceleaşi drepturi”21.
Au existat unele modificări în plan geopolitic, ca o consecinţă directă a războiului arabo-israelian din 1973. Revoltele arabe ce au avut loc după acest eveniment
istoric pot avea implicaţii semnificative pe termen mediu şi lung asupra mediului de
A. Toukan, Arab National Security Issues: Perceptions and Politicies, p. 38-42, URL: http://www.wilsoncenter.
org/ subsites/ ccpdc/pubs/brgap/bkfr.htm, accesat la 23 noiembrie 2013.
20
David Gardner, Russia cannot replace America in the Middle East, Columnists, 20 noiembrie 2013, http://www.
ft.com/cms/s/0/8d4e7e10-5074-11e3-befe-00144feabdc0.html#axzz2lqPOT2wr
21
Sammy Smootha, Arab-Jewish Relation in Israel. Alienation and Rapprochement, United States Institute for
Peace, 2010, p. 7, Mai multe detalii la: http://www.usip.org/sites/default/files/resources/PW67_Arab-Jewish_Relations _in_Israel.pdf, accesat pe 28 noiembrie 2013.
19
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securitate regional şi internaţional şi implicit asupra relaţiilor militare desfăşurate
între statele din Orientul Mijlociu Lărgit. Este evident faptul că o redistribuire a influenţei geopolitice are loc în prezent în regiune.
Israelul se străduiește să menţină relaţia arabo-israeliană în limite diplomatice pozitive, prin politici de îmbunătăţire a cadrului de egalitate, integrare şi incluziune a minorităţii arabe pentru a evita pericolul instabilităţii şi insecurităţii în interiorul
statului, dar efectele unui război asimetric și îndelungat par să încline balanța spre o
soluție favorabilă statului israelian.
Istoria a demonstrat că, de obicei, conflictele au izbucnit în regiuni unde marile puteri îşi dispută supremaţia sau preeminenţa. Astfel a fost situaţia şi în Orientul
Mijlociu unde sferele de influenţă ale SUA şi Rusiei s-au intersectat şi suprapus în
toată perioada bipolară.
Dar poziţiile ambelor superputeri (SUA şi Federaţia Rusă) s-au modificat în
ultimii 40 de ani. Acum, delimitarea influenţei este practic inexistentă, între actorii
interesaţi în procesul de pace cu privire la relaţiile arabo-israeliene fiind interesată
semnificativ şi Uniunea Europeană, care s-a implicat în Orientul Mijlociu prin proiecte multiple pentru dezvoltarea economică a regiunii.
Bibliografie:
1. ***Israel, http://www.middle-east-info.org/league/israel/israel.htm;
2. ***Middle East Regimes and Terrorism, http://www.middle-east-info.org/
gateway.html;
3. ***The Palestinian National Charter, 19 July 1967, http://www.mfa.gov.il/
mfa/ foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20 palestinian%20national%20
charter. aspx;
4. ALDAG, Lara, Arab-Israeli Conflict: Perspectives from Palestine, EDGE
Final Paper, Stanford University, www.stanford.edu/.../Arab%20Israeli%
20Conflict%20-%20Perspectives...;
5. BARNETT, Michael N., Identity and Alliances in the Middle East, chapter
11, in Katzenstein P. J. (ed.), The Culture of National Security: Norms and
Identity in World Politics, New York: Columbia University Press, 1996;
6. BRĂDESCU, Faust, Doctrine politice, vol. I, Drept şi politică internaţională, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1999;

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(16)/2013 149

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
7. CANTOR, Norman, A ray of light in Israeli Arab-Jewish Relations?, March 12, 2013, http://blogs.timesofisrael.com/ a-ray-of-light-in-israeli-arabjewish-relations/;
8. GARDNER, David, Russia cannot replace America in the Middle East, Columnists, November 20, 2013, http://www.ft.com/cms/s/0/8d4e7e10-507411e3-befe-00144feabdc0.html#axzz2lqPOT2wr;
9. LAZIN, Fred A., Refugee Resettlement and ‘Freedom of Choice’: The Case
of Soviet Jewry, Center for Immigration Studies, July 2005, URL: http://cis.
org/ RefugeeResettlement-SovietJewry;
10. PAŞCU, Ioan Mircea; VINTILĂ, Sergiu Nicolae, Teoria Relaţiilor Internaţionale – note de curs, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
Facultatea de Ştiinţe Politice;
11. RABINOVICH, Abraham, The Yom Kippur War: The Epic Encounter That
Transformed the Middle East, Schocken Books, New York, 2004.
12. SMOOTHA, Sammy, Arab-Jewish Relation in Israel. Alienation and Rapprochement, United States Institute for Peace, 2010, http://www.usip.org/
sites/default/files/resources/PW67_Arab-Jewish_Relations _in_Israel.pdf.
13. TOUKAN A., Arab National Security Issues: Perceptions and Policies,
http://www.wilsoncenter.org/subsites/ccpdc/pubs/brgap/bkfr.htm;
14. UNFPA Egypt, Because everyone counts, http://egypt.unfpa.org/english/
Static page/89ee0417-6c84-4410-8317-f41518c07273/Population_and_Development. aspx;
15. YAARI, Ehudi Israeli-Egyptian Peace: Forty Years after the 1973 War
and Holding, October 2, 2013, http://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/israeli-egyptian-peace-forty-years-after-the-1973-war-andholding;
16. http://geopolitics.ro/aspecte-privind-importanta-geostrategica-a-egiptuluiin-contextul-politic-actual/.

150 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(16)/2013

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

SPRIJINUL LOGISTIC
MULTIPLICATOR AL PUTERII
DE LUPTĂ A STRUCTURILOR
OPERAŢIONALE ALE UNEI ARMATE
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Abstract
Tot mai des în ultimul timp, specialiștii militari se întreabă dacă
sprijinul logistic al structurilor operaţionale ale unei armate este sau nu un
multiplicator al puterii de luptă al acestora. Răspunsurile celor ce-şi pun o
astfel de întrebare sunt diverse şi de multe ori contradictorii, dar nimenu nu se
încumetă să dea un răspuns clar, bazat pe argumente ştiinţifice.
Iată de ce, în acest articol încercăm să formulăm un răspuns parţial la
acestă întrebare, doar pe două domenii fiuncţionale ale sprijinului logistic,
aducând câteva argumente pe care le considerăm relevante din punct de
vedere ştiinţific. Nu credem că argumentele noastre sunt imbatabile, dar,
în confruntarea de idei, important este să îţi afirmi un crez pe baza unei
argumentări ştiinţifice cât mai convingătoare.
Cuvinte cheie: logistică; sprijin logistic; stucturi operaţionale; factor de
multiplicare; multiplicator al puterii de luptă.
Abstract
Increasingly lately military experts wonder whether the logistic support
of the operational structures of an army is or not a multiplier of their combat
power. Responses to those who put such a question are varied and often
contradictory, but nobody dare to give a clear answer based on scientific
arguments.
In this article we try to give a partial answer to this question, only two
areas of logistic support function bringing some arguments that we consider
relevant scientifically. We dont believe that our arguments are unbeatable,
but the confrontation of ideas important it was to affirm a belief based on
scientific arguments as convincing.
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P

entru a înţelege cum poate fi sprijinul logistic multiplicator al puterii
de luptă a unei structuri operaționale a unei armate, considerăm că este
necesar să definim mai întâi noţiunile de logistică şi sprijin logistic al acesteia.
În general, logistica militară reprezintă un complex de măsuri şi activităţi,
desfăşurate pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, într-o concepţie unitară,
pentru asigurarea resurselor tehnico - materiale necesare forţelor luptătoare în
vederea susţinerii pregătirii şi ducerii operaţiilor.
Logistica militară este definită ca fiind ştiinţa planificării şi executării
mişcării şi întreţinerii structurilor operaţionale a unei forţe armate, referindu-se
la acele aspecte ale operaţiilor militare precum: achiziţia, depozitarea, distribuţia,
întreţinerea, evacuarea şi scoaterea din uz a materialelor şi tehnicii necesare forţelor
operaţionale; mişcarea şi transportul tehnicii, materialelor şi trupelor în şi din zona
operațiilor și acțiunilor de luptă; mentenanţa echipamentelor militare şi sistemelor
tehnice de luptă ale structurilor luptătoare; evacuarea şi spitalizarea personalului
afectat de ducerea acţiunilor de luptă; achiziţia sau construcţia, precum şi exploatarea
facilităţilor logistice şi scoaterea din uz a acestora, precum şi achiziţia sau furnizarea
de servicii-suport structurilor acţionale ale acelei forţe armate.
Dar de ce este logistica atât de importantă pentru existenţa unei armate?
Pentru a înţelege aceasta să examinăm alte două concepte utilizate în teoria şi
arta militară a acelei armate şi anume: logistica trupelor şi logistica întrunită.
Logistica trupelor reprezintă factorul hotărâtor pentru realizarea scopurilor
acţiunilor militare şi presupune: aprovizionarea, transporturile, mentenanţa, asistenţa
medicală, asistenţa sanitar-veterinară, asigurarea resurselor logistice, asigurarea
căilor de comunicaţie, cartiruirea trupelor şi adăpostirea materialelor unei structuri
operaţionale.
Logistica întrunită reprezintă arta şi ştiinţa planificării şi executării activităţilor
logistice de către un comandant de arme întrunite sau de către un stat major, pentru
a sprijini protecţia, mişcarea, manevra, puterea de foc şi sprijinul forţelor a cel puţin
două categorii de forţe armate, angajate într-o operaţie întrunită.
Analizând definiţiile celor două concepte, putem observa cu uşurinţă că
logistica unei armate reprezintă în fapt condiţia sine qua non a existenţei ei şi că fără
logistică nu se poate vorbi de existența și, mai ales, de funcționarea acelei armate.
În ducerea acţiunilor de luptă de către structurile operaţionale ale unei armate,
apar alte două concepte fără de care înţelegerea subiectului pus în discuţie nu poate
avansa şi anume: sprijinul logistic şi susţinerea logistică.
Sprijinul logistic al unei structuri operaţionale este definit ca fiind acţiunea
unei entităţi (structuri) logistice care desfăşoară activităţi specifice pentru asigurarea
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unei forţe operaţionale cu tot ceea ce este necesar pentru îndeplinirea misiunii
stabilite. Deci sprijinul logistic presupune furnizarea serviciilor suport necesare
forţelor operaţionale la locul potrivit şi în timp oportun cerut de ducerea acţiunilor de
luptă şi reprezintă elementul vital pentru îndeplinirea misiunii și obţinerea victoriei.
Susţinerea logistică este capacitatea unei forţe operaţionale de a-şi menţine
prin propria structură logistică nivelul puterii de luptă pe durata îndeplinirii misiunii
încredinţate. Putem deci deduce că sprijinul logistic reprezintă elementul multiplicator
al puterii de luptă al stucturilor operaţionale ale unei armate, realizându-se prin
domeniile funcţionale ale logisticii (aprovizionare, mişcare şi transport, sprijin de
mentenanţă, sprijin medical, asigurarea de comunicaţii, servicii de campanie) în
scopul îndeplinirii misiunilor de luptă încredinţate.
Totuşi, ce este şi, mai ales, cum poate fi definit sprijinul logistic ca element
multiplicator al puterii de luptă al structurilor operaţionale ale unei armate De ce
este sprijinul logistic un element sau un factor multiplicator?
Ajunşi în acest stadiu al analizei, să încercăm să înţelegem ce este un factor
de multiplicare şi cum ar putea fi definit un multiplicator al puterii de luptă şi, mai
ales, cum poate fi cuantificat (exprimat matematic) sprijinul logistic ca multiplicator
al puterii de luptă al structurilor operaţionale ale unei armate.
În accepţiunea generală a termenilor, noţiunea factor desemnează un element,
o condiţie, o împrejurare care determină apariţia unui proces, a unei acţiuni, a unui
fenomen. Noţiunea de multiplicator reprezintă un factor al unui produs care, prin
înmulţire, duce la apariţia unui cantităţi sporite ale aceluiaşi produs.
Puterea militară reprezintă forţa, tăria, capacitatea, potenţialul unei entităţi
militare de a trece peste un obstacol în ciuda rezistenţei opuse de inamic.
Un multiplicator de forţă, în uzaj militar, se referă la un factor care creşte sau
multiplică eficacitatea unui element sau grup.
Pentru a formula o definiţie, Rickert, în teza sa de doctorat cu tema Theori de
la definition, susţine că ,, mai întâi şi înainte de toate, trebuie avut în vedere subiectul,
apoi trebuie identificat scopul precis pe care îl vizează activitatea subiectului, şi mai
apoi, examinarea mijloacelor prin care se poate realiza acest scop”.
În accepţiunea noastră noţiunile factor de multiplicare şi multiplicator al
puterii militare ar putea fi definite astfel: factorul de multiplicare ar reprezenta un
element al compoziţiei interne al unui sistem (subsistem) care, sub influenţa unui
multiplicator, îşi cuantifică evoluţia cantitativă; multiplicator al puterii militare este
operaţiunea reiterativă într-un sistem (subsistem) militar care, sub influenţa unui
factor sau factori de multiplicare, îi dau acestuia un plus de eficacitate.
Pentru a putea răspunde cum sprijinul logistic poate fi considerat un
multiplicator al puterii de luptă al structurilor operaţionale ale unei armate, să
examinăm cu atenţie rolul pe care îl au domeniile funcţionale ale sprijinului logistic
în pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă. Aprovizionarea este definită ca fiind
parte componentă/domeniu a/al logisticii trupelor cuprinzând totalitatea activităţilor
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desfăşurate pentru stabilirea necesarului, lansarea cererii, desfăşurarea procedurilor
de achiziţii, recepţia, gestionarea, depozitarea, distribuţia şi scoaterea din funcţiune
a echipamentelor/tehnicii şi bunurilor materiale necesare pentru dotarea şi susţinerea
forţelor, pe timpul generării, ducerii operaţiilor şi regenerării acestora. Termenul
de stoc este utilizat, în general, pentru a defini, în expresie valorică sau cantitativă,
materiile prime, piesele de schimb, produsele finite care sunt menţinute pentru a
fi utilizate în scopul satisfacerii unei cerinţe de consum. În general stocurile pot fi
situate în depozite, pe mijloace de transport, în centre de distribuţie sau în alte locuri
cît mai aproape de consumator.
Deci principalul rol al aprovizionării este de a constitui stocuri de echipamente
militare şi materiale necesare structurilor operaţionale ale unei armate în vederea
generării capacităţii operaţionale, ducerii acţiunilor de luptă şi regenerării forţei
combative ale acestora şi a le pune la dispoziţia lor, în cantităţi suficiente şi în locuri
cât mai apropiate de trupe.
Stocurile astfel constituite se vor afla asupra structurilor logistice (în depozite)
ale forţelor operaţionale şi vor fi furnizate acestora, prin intermediul sprijinului
logistic (acţiunea de reaprovizionare), în locul şi momentul oportun al ducerii
acţiunilor de luptă. În logistică, politica referitoare la stocuri presupune înţelegerea
rolului acestora în procesul aprovizionării/reaprovizionării.
Rolul stocului în esenţă este de a realiza echilibru între cerere şi consum.
Dacă examinăm cu atenţie ciclul teoretic al aprovizionării (figura 1 ) se
poate observa că stocul este menţinut la nivelul proiectat prin reaprovizionări deci,
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relaţia între stoc şi aprovozionare/reaprovizionare este biunivocă. Consumul, atât
în logistica economică, cât şi în cea militară, are influenţă directă asupra nivelului
aprovizionării, făcând ca nivelul stocului să varieze, iar ciclul real al aprovizionării
să se prezinte ca în figura 2 .

Dacă aceste stocuri lipsesc, forţele operaţionale nu pot planifica acţiuni de
luptă, iar dacă ele sunt insuficiente, dispuse inoportun sau cuantumul lor nu poate fi
menţinut la nivelul stabilit, în desfăşurarea acţiunilor de luptă, acest aspect negativ
poate cauza ruptura de stoc şi constituie un factor ce duce la apariţia crizei logistice,
cu urmări dezastruoase pentru forţele operaţionale.
Poate deci aprovizionarea, respectiv reaprovizionarea, ca domeniu funcţional
al sprijinului logistic, să constituie un factor de multiplicare al puterii de luptă a unei
structuri operaţionale a unei armate Răspunsul este afirmativ, însă încă insuficient
deoarece nu ştim la acest moment ce pondere poate avea acest factor în ecuaţia
multiplicării puterii de luptă.
Mişcarea şi transportul este definit ca fiind un alt domeniu al sprijinului
logistic cuprinzând totalitatea activităţilor desfăşurate pentru dislocarea, susţinerea şi
redislocarea forţelor, precum şi pentru executarea deplasării acestora în şi din zonele
de operaţii. Rolul principal al acestui domeniu funcţional al sprijinului logistic al
structurilor operaţionale a unei armate constă în principal în: ridicarea capacităţii
operaţionale şi executarea mobilizării acestora; dislocarea/redislocarea forţelor la
nivel strategic şi operativ; aprovizionare/reaprovizionare şi completare cu tehnică,
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materiale şi echipamente a structurilor operaţionale în zona de operaţii, precum şi
evacuare/reparare a celor devenite neoperative din zona de operaţii; de dispersare sau
regrupare a forţelor. Deci mişcarea şi transportul este o activitate extrem de importantă
în sprijinul logistic al structurilor operaţionale a unei armate, deoarece ea furnizează
resursele necesare în timp oportun, precum şi mobilitatea forţelor acestora. În lipsa
mișcării şi transportului, nu putem vorbi de mod de acţiune a trupelor. Observăm deci
că acest domeniu funcţional al sprijinului logistic al structurilor operaţionale a unei
armate constituie motorul principal al acţiunii, iar oportunitatea lui asigură trupelor
o reaprovizionare ritmică la locul şi momentul cerute de ducerea acțiunilor de luptă.

Ag.Ec.

Str. Opr.

F. Spr.
Dp. eşalon

Log.

superior

Sursă

Fig.3. Circuite de aprovizionare/reaprovizionare

Transporturile se execută, de regulă, pe circuite de transport (figura 3).
Acestea nu reprezintă altceva decât itinerarele pe care se mişcă mijloacele ce execută
transporturile de la desinatar (depozitele de materiale) la consumator (locul cerut de
ducerea acţiuniulor de luptă).
Lipsa transporturilor, proasta execuţie a acestora sau alungirea nejustificată a
circuitelor de transport, poate constitui un alt factor ce duce la apariţia crizei logistice.
Dacă depozitele sunt bine dispuse pe liniile de sprijin logistic ale forţelor operaţionale
şi au în stocuri toate cantităţile de tehnică, produse şi materiale necesare ducerii
acţiunilor de luptă, dar transporturile nu reuşesc să le ducă la locul şi momentul cerut
de ducerea acţiunilor de luptă, atunci acţiunile de luptă sunt încetinite sau oprite,
iar misiunile ordonate nu mai pot fi îndeplinite. Iată de ce putem considera că acest
domeniu funcţional al sprijinului logistic este un alt factor cu un potenţial ridicat
şi o pondere destul de importantă în multiplicarea puterii de luptă a unei structuri
operaţionale a unei armate.
Sprijinul de mentenanţă reprezintă un alt domeniu funcţional al sprijinului
logistic referindu-se la totalitatea principiilor, regulilor, resurselor umane, materiale
şi financiare, interdependente între ele şi care formează un tot unitar, destinat
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desfăşurării tuturor acţiunilor întreprinse pentru a menţine şi restabili sistemele
tehnice (echipamentele tehnice) ale structurilor operaţionale ale unei armate la
caracteristicile tehnice specificate de funcţionare.

a – respectarea
regulilor de exploatare
şi întreţinere tehnică;
b - nerespectarea
regulilor de exploatare
şi întreţinere tehnică;

Figura 4. Uzura în funcţie de timpul de funcţionare

Scoaterea din funcțiune şi introducerea în reparaţii a echipamentelor şi tehnicii
se produce după un rulaj (Ra), sau timp de funcţionare, mult mai mare, în situaţia
respectării regulilor specificate de exploatare/întreţinere tehnică, decât în cazul în
care acestea nu se respectă (Rb), aşa cum reiese din figura 4.
De aceea, considerăm că raportul Ra/Rb reprezintă un coeficient de multiplicare
al capacităţii de luptă al unei structuri operaţionale, de exemplu, unităţi (mari unităţi)
de tancuri. Aşadar, efectuarea oportună şi de calitate a tuturor lucrărilor de mentenanţă
este unul din domeniile funcţionale ale sprijinului logistic ce reprezintă un alt factor
multiplicator al puterii de luptă al structurilor operaţionale ale unei armate.
Nr. de deteriorări/reparaţii
Nr. echipamente

D1

Rp1

deteriorate
D2
Rp2

Dn
Rpn

Nr. echipamente
Zile(Zi)

reparate

Figura 5. Numărul. de deteriorări/reparaţii în fiecare zi de operaţii
z – nr. de zile de operaţie
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Km 

RT
B

este coeficient de multiplicare a capacităţii de luptă datorat reparaţiilor echipamentelor şi
tehnicii de luptă.
Pierderi (P)
Completări (C)

P1

C1

P2
C2

Pn
Cn
Zi

Figura 6. Numărul de pierderi / completări în cele n zile de operaţie
n

C
i 1

i

 CT  nr. total de echipamente şi tehnică militare cu care se completează

structurile în cele n zile de operaţii;
B= nr. de echipamente şi tehnică de luptă la începutul operaţiei.

Ka 

CT
este coeficient de multiplicare a pierderilor de luptă a unei structuri
B

operaţionale în cele n zile de luptă (operaţie).

Pentru a înţelege mai bine, să examinăm un fapt petrecut în Africa de
Nord şi anume cel al bătăliei de la EL-ALAMEIN, care s-a produs în perioada 23
octombrie - 3 noiembrie 1942. În acea bătălie au fost deteriorate peste 950 tancuri
ale ambilor adversari. Din 230 tancuri aflate în înzestrarea a două divizii germane,
au fost deteriorate 150 şi nu au mai putut fi reparate, întrucât s-a întrerupt fluxul
de reaprovizionare cu piese de schimb pentru gruparea germano-italiană. În acelaşi
timp, englezii au reuşit să repare majoritatea tancurilor cu nevoi de reparaţii. Aceasta
a constituit una din cauzele care au determinat înfrângerea definitivă a trupelor
germano-italiene în acea zonă.
Iată de ce noi considerăm că şi mentenanţa este un alt factor multiplicator al
forţei de luptă a structurilor operaţionale ale unei armate.
Una din condiţiile obţinerii victoriei în războiul modern o constituie
„neutralizarea” forţei vii a adversarului. Folosind o tehnică de luptă tot mai
diversificată şi cu o putere de foc sporită, inamicul poate produce structurilor de
forţe operaţionale ale unei armate un număr tot mai mare de morţi, răniţi şi bolnavi.
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Având în vedere faptul că potenţialul uman se reface cel mai greu, se pune un
accent deosebit pe recuperarea, dacă se poate, completă a răniţilor şi bolnavilor.
Sprijinul medical, ca domeniul funcţional al structurilor operaţionale ale unei
armate, constă în asigurarea de servicii de medicină preventivă şi curativă, servicii
stomatologice, reaprovizionarea cu medicamente, sânge, materiale medicale,
protecţia medicală împotriva armelor nucleare, biologice şi chimice - NBC, precum
şi evacuarea medicală a răniţilor şi bolnavilor, pentru a reduce la minimum, pe cât
posibil, pierderile de forţe umane din cauza rănirilor şi îmbolnăvirilor, şi întoarcerea
la datorie a acestora.
Sprijinul medical se execută în scopul păstrării sănătăţii militarilor, prevenirea
apariţiei şi răspândirii bolilor, acordarea la timp a primului ajutor, a ajutorului
medical calificat sau specializat, evacuarea răniţilor şi bolnavilor la formaţiunile
medicale, spitalizarea, tratamentul şi recuperarea acestora, precum şi tratarea
personalului afectat de efectele atacurilor cu armele de distrugeri masive. Aşadar,
rolul sprijinului medical este de a proteja, a evacua, a trata şi a readuce în luptă
forţa umană afectată de ducerea acţiunilor de luptă, reducând astfel numărul de zile
de absenţă a combatanţilor pe motive medicale din mediul operaţional. Iată cum
acest factor al sprijinului logistic poate să contribuie la sporirea forței combative a
structurilor operaţionale ale unei armate şi, astfel, îl putem considera un factor de
multiplicare a forţei.
Un alt domeniu funcțional al sprijinului logistic al structurilor operaţionale al
unei armate îl constituie asigurarea căilor de comunicaţie.
Acest domeniu are un rol foarte important în pregătirea şi desfăşurarea
operaţiilor militare, deoarece el se ocupă cu alegerea, recunoaşterea şi pregătirea
axele de reaprovizionare - evacuare, repararea, restabilirea, întreţinerea şi menţinerea
în stare de viabilitate a acestora, precum şi paza şi apărarea lucrărilor de artă de pe
ele. Pe aceste axe se stabilesc circuitele de reaprovizionare – evacuare, care pot fi
apreciate drept ,,scheletul liniei de sprijin logistic” a unei structuri operaţionale.
Pentru reaprovizionarea completă şi la timp a structurilor operaţionale ale unei
armate cu toate clasele de materiale necesare traiului şi îndeplinirii misiunii ordonate,
precum şi pentru execuţia evacuărilor de tehnică şi materiale cu nevoi de reparaţii
sau care prisosesc câmpului de luptă, un rol important îl au axele de reaprovizionare
şi evacuare.
Axele de reaprovizionare şi evacuare influenţează major manevra de forţe
şi mijloace a structurilor operaţionale şi îndeosebi modul cum se vor executa
transporturile de reaprovizionare şi evacuare, fapt probat şi în derularea recentelor
conflicte armate cunoscute.
Prin axe de reaprovizionare şi evacuare se înţeleg drumurile stabilite,
pregătite şi utilizate în zona de responsabilitate logistică a structurilor operaţionale,
cu scopul de a se executa pe ele toate tipurile de transporturi necesare trupelor şi
deplasării acestora. Ele asigură executarea reaprovizionărilor cu tehnică şi materiale
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a structurilor operaţionale prin transporturi; de numărul şi starea lor de viabilitate
depinde respectarea principiului promptitudinii ce presupune realizarea sprijinului
logistic, la locul potrivit şi în timp oportun.
Serviciile de campanie, alt domeniu al sprijinului logistic, asigură, în principal,
forţei umane a structurilor operaţionale ale unei armate în acţiunile militare, hrănirea
şi îmbăierea efectivelor, spălatul lenjeriei, igiena sanitară, activităţi recreative, în
scopul menţinerii capacităţii de luptă a acestora.
După cum se observă, acest domeniu funcţional permite forţei umane, din
structurile operaţionale, să-şi desfăşoare activităţile specifice acţiunilor de luptă
în condiţii optime, deci el, domeniul, nu face altceva decât să capaciteze forţa
combativă la un nivel maxim. Mai exact, el nu reprezintă un factor de multiplicare
a forţei combative, dar fără aportul lui, forţa umană nu-şi poate menţine starea de
combativitate.
Aspectul cel mai important al cercetării noastre este dacă se poate cuantifica
(exprimat matematic) sprijinul logistic ca multiplicator al puterii de luptă al
structurilor operaţionale ale unei armate.
Oare de ce în orice conflict militar, adversarii îşi propun, încă de la începerea
ostilităţilor, distrugera sistemului logistic şi implicit al sprijinului logistic, al
structurilor operaţionale ale opozantului. Răspunsul este că distugând sistemul
logistic al adversarului (liniile lui de sprijin logistic), reacţia operaţională a acestuia
va fi limitată în timp şi spaţiu, cu urmări dezastroase pentru ducerea acţiunilor de
luptă.
Iată de ce studii militare recente evidenţiază că, printre factorii multiplicatori
ai puterii de luptă al structurilor operaţionale ale unei armate, se numără şi sprijinul
logistic al acestora. Este avansată chiar ideea că, dacă se consideră că puterea de
luptă a unei structuri operaţionale tinde către unitate, sprijinul logistic al acesteia în
ducerea acţiunilor de luptă, îi poate multiplica forţa de luptă cu până la 0,5 din acea
unitate. Cum s-a ajuns oare la această constatare, deoarece, cei care au avansat-o nu
prezintă şi un fundament matematic. Există oare un fundament matematic Și dacă
da, care ar putea fi acesta
Vom formula un exemplu al cuantificării sprijinului logistic utilizând factorii
multiplicatori ai puterii de luptă a structurilor operaţionale ale unei armate, din două
domenii funcţionale: mentenanţă şi aprovizionări.
Mulţimea echipamentelor scoase din funcţionare (Am) este exprimată de
relaţia:
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n

Am  
i l

m

6

x; z

j l

k l

l 0, 0

  

aijkl

în care: i- reprezintă categoria autovehiculelor de luptă; j- este marca; K- reprezintă cauza
scoaterii din funcţiune; l- este locul unde se găseşte echipamentul militar (definit de
coordonatele x şi y),
şi unde K= 1- pentru reparaţii curente; 2- pentru reparaţii medii; 3- pentru reparaţii capitale;
4- pentru echipamente nerecuperabile; 5- pentru echipamente scoase din funcţiune din
cauza stării de întreţinere necorespunzătoare; 6- pentru echipamente şi tehnică care necesită
numai lucrări de evacuare.
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Figura 7. Legătura dintre fiabilitate, mentenanţă şi viabilitatea echipamentelor şi tehnicii
militare. 1
Cunoscând numărul zilelor de luptă (z), procentul zilnic mediu de deteriorări produse de
loviturile inamicului (p), defectările procentuale zilnice medii ca urmare a rulajului (c), procentul
mediu de reparaţii din numărul zilnic de deteriorări prin luptă şi rulaj (r), procentul mediu de
echipamente, din numărul zilnic de deteriorări, cu care se completează zilnic (în medie) structura
operaţională (a) şi procentul pierderilor zilnice efective (de), se pot scrie următoarele relaţii:
de = d (1-r-a); d = p+c
Numărul echipamentelor în stare de funcţionare după z zile de operaţii:
Bz = B (1-de )z
unde B reprezintă numărul de echipamente bune la începutul operaţiei.
Deteriorările şi defecţiunile totale se vor determina folosind formula:
DT = B-Bz = B [1-(1-de )z]
Aşadar Bz rezultă în urma lucrărilor zilnice de mentenanţă (materializate prin coeficientul
r) şi de reaprovizionare (coeficientul a).
În cazul neefectuării operaţiilor de mentenanţă (r=0) şi a reaprovizionărilor (a = 0) rezultă
un număr mai mic de echipamente bune după z zile de operaţie:
Bz0 = B (1- d)z= B(1-p-c)z
Multiplicarea forţei (puterii) de luptă presupune un plus de eficacitate în luptă, adică cu un
consum raţional de resurse să se provoace adversarului cât mai multe pierderi.
Deci coeficientul de multiplicare a forţei (puterii) de luptă ar putea fi:

Km 

Bz
Bz 0

Pentru un răspuns cât mai complet la întrebarea pusă de noi s-ar putea releva
rezultatul unei cercetări interdisciplinară, utilizând un istrument matematic complex.
1

Ibidem, p.129.
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Cunoscând numărul zilelor de luptă (z), procentul zilnic mediu de deteriorări
produse de loviturile inamicului (p), defectările procentuale zilnice medii ca urmare
a rulajului (c), procentul mediu de reparaţii din numărul zilnic de deteriorări prin
luptă şi rulaj (r), procentul mediu de echipamente, din numărul zilnic de deteriorări,
cu care se completează zilnic (în medie) structura operaţională (a) şi procentul
pierderilor zilnice efective (de), se pot scrie următoarele relaţii:
de = d (1-r-a); d = p+c
Numărul echipamentelor în stare de funcţionare după z zile de operaţii:
Bz = B (1-de )z
unde B reprezintă numărul de echipamente bune la începutul operaţiei.
Deteriorările şi defecţiunile totale se vor determina folosind formula:
DT = B-Bz = B [1-(1-de )z]
Aşadar Bz rezultă în urma lucrărilor zilnice de mentenanţă (materializate prin
coeficientul r) şi de reaprovizionare (coeficientul a).
În cazul neefectuării operaţiilor de mentenanţă (r=0) şi a reaprovizionărilor (a
= 0) rezultă un număr mai mic de echipamente bune după z zile de operaţie:
Bz0 = B (1- d)z= B(1-p-c)z
Multiplicarea forţei (puterii) de luptă presupune un plus de eficacitate în luptă,
adică cu un consum raţional de resurse să se provoace adversarului cât mai multe
pierderi.
Deci coeficientul de multiplicare a forţei (puterii) de luptă ar putea fi:
Pentru un răspuns cât mai complet la întrebarea pusă de noi s-ar putea releva
rezultatul unei cercetări interdisciplinară, utilizând un istrument matematic complex.
Iată de ce articolul nostru invită specialiştii din domeniul logistic la un exerciţiu
de gândire pentru a da un răspuns cât mai exact la întrebarea avansată în dezbaterea
de idei.
Relevăm, de asemenea, că modelul de mai sus nu este aplicabil numai și
numai acțiunilor de luptă, ci oricărei alte activități care presupune consumuri și, deci,
aprovizionare, reaprovizionare, mentenanță etc.
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SISTEMUL SANITAR
DIN PERSPECTIVA SECURITĂŢII
NAŢIONALE
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Professor PhD Gheorghe TOMA
Abstract
Se pare că lumea contemporană a ajuns la o răscruce, fiind confruntată
cu numeroase crize şi probleme: epuizarea resurselor de materii prime,
materiale, distrugerea ecosistemelor şi degradarea mediului natural,
asigurarea hranei, încălzirea globală şi schimbarea climei etc. În acest context,
sănătatea oamenilor pare să fie la rândul său ameninţată de numeroasele
interferenţe în fiziologia normală, ceea ce induce probleme atât pentru fiecare
individ în parte cât şi pentru societatea umană în ansamblu.
Cuvinte-cheie: securitate, securitate umană, sistem sanitar, starea de
sanatate, securitate societala.
THE HEALTH SYSTEM FROM A NATIONAL SECURITY
PERSPECTIVE
PhD candidate Diana Loreta PĂUN,
Professor PhD Gheorghe TOMA
Abstract
It appears that the modern world is at a crossroad, being faced with
multiple crises and problems: depletion of natural resources, distruction of
ecosystems and degradation of the natural environment, shortage of food
reserves, global warmining and climate change. In this context, human health
appears to be threatened as well by the numerous interferences with normal
physiology, which could generate problems both for individuals but also for
the human society in its whole.
Keywords: security, human security, health system, health condition,
societal security
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P

entru o vreme mult prea îndelungată, războaiele şi pagubele materiale
provocate de acestea au constituit preocuparea principală a împăraţilor,
regilor sau liderilor politici de mai târziu. În epoca modernă, conducătorii statelor
aveau ca preocupare asigurarea inviolabilităţii frontierelor, populaţiei şi valorilor,
şi aproape în mod exclusiv ameninţările erau percepute ca fiind de natură externă.
Modalitatea prin care se considera că trebuie asigurată securitatea naţională era aceea
a deţinerii unei armate puternice, bine pusă la punct, care să fie capabilă să opună
rezistenţă inamicului şi eventual să îl învingă. Studiile militare au fost sprijinite atât
de către actorul-cheie – statul, cât şi de către analiştii şi teoreticienii care studiau
securitatea statală, în detrimentul protecţiei împotriva ameninţărilor din alte sfere.
Înainte, dar şi în timpul Războiului Rece, când politica mondială gravita în
jurul celor două superputeri şi a sistemelor pe care acestea le reprezentau, securitatea
naţională a continuat să fie înţeleasă prin prisma ameninţărilor de natură militară.
Acestei abordări restrânse a conceptului de «securitate» i-au fost aduse critici şi
treptat, aceasta a reuşit să capete noi valenţe. Studiile de securitate au ieşit de sub
autoritatea studiilor strategice – care erau îndreptate cu precădere asupra problemelor
militare – şi au devenit un subdomeniu aparte al Relaţiilor Internaţionale.
În ultimii ani ai Războiului Rece, dar mai ales după încheierea acestuia, şi
demantelarea Uniunii Sovietice, a fost posibilă sectorizarea securităţii în funcţie
de paleta largă de ameninţări care vizau integritatea unui stat şi a populaţiei sale.
Barry Buzan este promotorul unei noi abordări sistematice şi structurale, reuşind
să identifice patru mari dimensiuni ale securităţii, pe lângă cea militară: politică,
economică, societală şi a mediului. Acesta este şi unul dintre cei mai de seamă
reprezentanţi ai Şcolii de la Copenhaga, care tocmai datorită scrierilor sale şi ale
celorlalţi colegi, şi-a câştigat acest nume şi a ajuns un curent aparte alături de cele
clasice cu care operează Relaţiile Internaţionale.
Statul nu mai este astăzi singurul actor politic, cum încă era privit la sfârşitul
anilor ’80, dar rolul său rămâne în continuare de o importanţă covârşitoare în
asigurarea sau ameninţarea securităţii propriilor cetăţeni. Teoreticienii a ceea ce este
astăzi recunoscută ca Şcoala de la Copenhaga, care au abordat studiile de securitate
în manieră neorealistă, constructivistă şi apoi postmodernistă, au contribuit prin
cercetările lor la posibilitatea de a auzi tot mai des rostindu-se de către decidenţii
politici sau actorii non statali că avem nevoie să extindem sfera de înţelegere şi
acţiune a securităţii.
Deşi ne aflăm în continuă globalizare, există încă o preocupare crescută
pentru securitatea societală, a conservării trăsăturilor identitare, culturale, lingvistice,
religioase ale unei categorii de populaţii în faţa influenţelor exterioare. În acelaşi
timp, societatea nu poate fi securizată doar în ansamblul ei, ignorând siguranţa şi
securitatea celor care o compun – indivizii. Iar pentru indivizi, absenţa unui atac armat
iminent nu este suficientă, ci trebuie să aibă asigurate nevoile de bază ca cetăţean – să
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aibă un loc de muncă, să îşi poată întreţine familia, să îşi asigure hrana şi sănătatea,
să nu simtă lipsurile sărăciei sau bolilor, să poată duce o viaţă demnă printre semenii
săi. Apărută independent de scrierile Şcolii de la Copenhaga privitoare la securitatea
societală, dar strâns legată de aceasta prin conţinut, securitatea umană este cea care
se concentrează pe individ, şi nu pe stat; cea care îl eliberează pe cel dintâi de temeri
şi nevoi şi care nu îl mai foloseşte pe acesta pentru a duce o luptă absurdă în numele
celui de-al doilea.
Dincolo de aspectele culturale, lingvistice sau religioase care desemnează o
societate şi pe baza cărora se fundamentează securitatea societală, identitatea este pe
deplin definită dacă avem în vedere şi percepţia pe care o are fiecare individ asupra
bunurilor materiale şi spirituale date, precum şi dorinţa acestuia de a aparţine unui
grup sau altuia, sau cel puţin de a-şi raporta identitatea în funcţie de un grup care îi
satisface aşteptările.
Mutarea centrului de greutate de pe securitatea teritorială pe securitatea
oamenilor şi trecerea de la securitatea bazată pe armament la dezvoltarea umană
sustenabilă, reprezintă vectorii prin care se va putea asigura o viaţă mai decentă şi
demnă măcar unei părţi din populaţia aflată astăzi într-o poziţie grav defavorabilă,
chiar deplorabilă. În mod evident suntem martorii unei ascensiuni a trecerii de la o
abordare tradiţională a securităţii spre una modernă, orientată spre individ, în unele
situaţii doar declarativ, în altele vizibil reflectată în politicile aplicate.
O parte dintre statele cu cel mai ridicat indice al dezvoltării umane şi-au
asumat în politica externă şi internă strategii bazate pe securitatea umană. O parte
dintre statele Uniunii Europene au făcut acelaşi lucru, iar în cadrul organizaţiei,
s-a asumat securitatea centrată pe oameni în ce priveşte politica de securitate şi
apărare comună. Delimitarea strictă a ameninţărilor de natură externă faţă de cele
interne devine tot mai dificilă, şi de aceea misiunile din exterior au repercusiuni şi în
interior[1].
Securitatea este recunoscută ca fiind un concept multidimensional iar
problematica securităţii unei naţiuni este deosebit de complexă şi tinde să capete noi
aspecte, în principal cele legate de securitatea socială a indivizilor [2]. Astfel, agenda
de securitate a statelor include noi dimensiuni ale securităţii internaţionale şi umane,
cum sunt: securitatea economică, a hranei, a mediului, securitatea individuală, a
comunităţii şi politică, la care se pot adăuga cea militară şi securitatea demografică
[3]. Se pare că lumea contemporană a ajuns la o răscruce, fiind confruntată cu
numeroase crize şi probleme: epuizarea resurselor de materii prime, materiale,
distrugerea ecosistemelor şi degradarea mediului natural, asigurarea hranei,
încălzirea globală şi schimbarea climei etc. În acest context, sănătatea oamenilor
pare să fie la rândul său ameninţată de numeroasele interferenţe în fiziologia normală,
ceea ce induce probleme atât pentru fiecare individ în parte cât şi pentru societatea
umană în ansamblu. Chiar dacă progresele medicinii şi evoluţia firească a omenirii
către civilizaţie au dus la creşterea speranţei de viaţă la naştere la nivel mondial, ne
166 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(16)/2013

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
confruntăm cu: scăderea accentuată a ratei natalităţii în ţările civilizate, o scăderea
fertilităţii, modificarea către limitele inferioare a parametrilor consideraţi normali
pentru a asigura o procreere eficace etc. Astfel, deşi speranţa de viaţă la naştere a
românilor a crescut semnificativ (de la 36,4 ani, de la nivelul anilor 1899-1901 la
73,8 ani în 2009-2011), rata fertilităţii în 2009 în ţara noastră era doar de 1,38 (Al
treilea Raport al CE privind demografia).
Printre principalele riscuri, pericole și amenințări la adresa securității
umane, naționale și international, regăsim: conflictele regionale (evoluțiile
promițătoare din mediul internațional de securitate sunt de domeniul evidenței, după
cum la fel de evident este și faptul că arealul strategic căruia îi aparține România
este încă bogat în conflicte locale, unele deschise, altele latente sau potențiale,
cu determinări semnificative pentru pacea, stabilitatea și securitatea regională
și europeană), terorismul internațional (structurat în rețele transfrontaliere greu
de descifrat organizatoric, reprezintă cea mai gravă amenințare la adresa vieții
și a libertății oamenilor, a democrației și a valorilor fundamentale ale dezvoltării
durabile a societății umane, a stabilității și securității internationale), proliferarea
armelor de distrugere în masă ( prin potențialul lor de ditrugere, armele nucleare,
chimice, biologice și radiologice constituie o amenințare de maxima gravitate la
adresa vitalității sociale), crima organizată (proces căruia îi sunt afectați toți actorii
mediului international, cu precizarea ca statele aflate pe palierele inferioare de
protejare a securității sunt cele mai expuse), extremismul etnic și religios (în prezent,
nu există lideri la nivel mondial, care să se afirme în aceste conflicte, dar mai multe
dintre zonele de conflict se interconectează și se interconectează; confruntările etnice
pot constitui un adevarat cal troian pe care unele grupări interesate îl pot utiliza, cu
scopul de a grăbi sfârșitul erei supremației națiunilor-state), degradarea mediului
(securitatea națională poate fi afectată major de fenomene distructive de natură
geofizică, meteo-climatică ori asociată, inclusic ca urmare a unor activități umane
periculoase),
Pandemiile reprezintă un factor de risc deosebit de important la adresa
securității umane, datorită faptului că sănătatea constituie un element de bază al
securității umane. Globalizarea și circulația bunurilor și a persoanelor, inclusiv
imigrația ilegală, creează premise pentru izbucnirea și răspândirea largă, regională
a epidemiilor; prin consecințele lor, pandemiile, indiferent de spectrul biologic
sau microbiologic în care se manifestă și indiferent de dimensiunea vitală vizată,
umană sau animală, constituie o amenințare de maximă gravitate la adresa securității
naționale.
Provocate sau declanșate de cauze naturale, pandemiile afectează fondul
biologic al constituției naționale, putând determina: scăderea natalității și fragilizarea
stării de sănătate a populației, diminuarea rolului factorului demografic în ecuația
de prezervare a securității naționale, instaurarea stării de panică generală în rândul
populației, creșterea agresivă a mortalității, accentuarea neîncrederii în autoritățile
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locale și statale, dezorganizarea unui număr semnificativ de instituții familiale,
dezorganizarea sistemului social, afectarea tuturor dimensiunilor în care constă
operațional afirmarea securității naționale.
Extinderea cu rapiditate a bolilor în masa populației afectează resursele
statului, inclusiv pe cele umane și limitează vizivil performanța guvernului.
Sistemul de sănătate reprezintă ansamblul elementelor independente care
influenţează starea de sănătate atât la nivel individual, cât şi la nivel populaţional
(comunitar) şi care include determinanţii stării de sănătate şi sistemul îngrijirilor de
sănătate.
Putem spune că starea de sănătate a populaţiei este influenţată de mai
mulţi factori, fiecare cu pondere diferită: factorii biologici (ereditate, caracteristici
demografice), factorii ambientali (factori fizici, chimici, socio-culturali, educaţionali),
factorii comportamentali, atitudinile, obiceiurile, stilul de viaţă şi serviciile de
sănătate (preventive, curative, recuperatorii).
Fiecare stat trebuie să aibă în vederea promovarea unui sistem sanitar care
să asigure starea de sănătate a populaţiei, ca o componentă esenţială a creşterii
calităţii vieţii cetăţenilor. Pentru România este importantă problema elaborării la cel
mai înalt nivel a unei strategii naţionale în domeniul sanitar, în vederea micşorării
discrepanţele între acesta şi sistemele similare din ţările europene.
Sănătatea publică, definită ca ansamblul cunoştinţelor, deprinderilor şi
atitudinilor populaţiei orientat către menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii are ca
scop reducerea disconfortului şi bolii, a incapacităţii şi decesului prematur. Sănătatea
individului implică bunăstarea funcţională, capacitatea organismului de a se adapta
la condiţii variate de viaţă şi muncă şi condiţia umană care îl face pe om creativ [4].
Conform Constituţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, atingerea celui mai înalt
standard de sănătate posibil este unul din drepturile fundamentale ale oricărei fiinţe
umane, indiferent de rasă, religie, convingere politică, stare economico-socială.
În acest context, sistemul de sănătate capătă rol de verigă de bază a securităţii
naţionale, promotor al sănătăţii cetăţeanului, factor de susţinere şi progres al întregii
societăţi.
Din păcate, la ora actuală, sistemul sanitar din România se confruntă cu
probleme majore: deficitul major de personal medical, infrastructura inadecvată a
spitalelor, deficienţele de dotare cu aparatură şi echipamente, neasigurarea serviciilor
de întreţinere a aparaturii medicale din dotare, lipsa unui program naţional susţinut
de pregătire a spitalelor pentru a face faţă situaţiilor deosebite şi dezastrelor. În plus,
majoritatea articolelor din presă şi materialelor ca surse de informare despre sănătate
şi sistemul sanitar prezintă uneori o percepţie deformată care poate reprezenta chiar
o ameninţare la adresa securităţii naţionale.
Securitatea umană este unul dintre cele mai importante repere în procesul
de dezvoltare al societăţii, iar neţinându-se seama de această componentă procesul
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evolutiv ar stagna. De aceea, politicile publice care ţintesc protecţia drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, concomitent cu realizarea securităţii naţionale, necesită o
schimbare de paradigmă şi regândirea sistemului de securitate naţională. Eficienţa
sectorului de securitate naţională se cuantifică, în valoare reală, în indicatorii de
securitate umană. Legislaţia românească în materie trebuie să ţină seamă de acest
adevăr fundamental.
În pofida tuturor eforturilor, actorii internaţionali nu au ajuns la un gentleman
agrement asupra unei definiţii unice a securităţii umane care să se impună cu forţa
necesară unei norme de drept. Existenţa unei astfel de norme ar fi permis comunităţii
internaţionale să contracareze o serie de ameninţări, de la conflicte violente, privări
ilegale de drepturi civile şi politice.
Poate fi frustrant pentru membrii comunităţii internaţionale faptul că deşi
dreptul internaţional şi cel umanitar sunt la niveluri de dezvoltare avansate, totuşi
apariţia unei noi paradigme a securităţii – securitatea umană, care deşi din punct de
vedere politic dobândeşte tot mai mult teren, nu poate contracara fenomene negative
care tind să o acapareze din lipsa reglementării unei definiţii unanim acceptată la
nivel global.
Provocările acestui început de secol, marcat de violenţe sfărîmiţate în diverse
colţuri ale lumii, malnutriţia, discriminările şi discrepanţele flagrante între bogaţi şi
săraci, bolile endemice, diminuarea substanţială a resurselor, terorismul, dar şi alte
elemente, determină dezbateri aprinse între actorii comunităţii internaţionale pentru a
găsi soluţii, a consacra reglementări stricte în toate domeniile, pentru a feri individul
din calea efectelor pe care aceste fenomene nedorite le atrag.
Nu există reglementări unitare la nivel internaţional, care să răspundă tuturor
“relelor” care se pot răsfrânge asupra individului. Există însă legislaţie fragmentară
sau încercări din partea organizaţiilor interguvernamentale, care pun accent pe
ultimele provocări care se răsfrâng asupra individului – prin promovarea unor
convenţii general valabile şi apoi intergrarea în dreptul intern al statelor. În afara
reglementărilor universal consacrate şi însuşite de numeroase state, asistăm la nivelul
fiecărui continent şi organizaţii în parte, consacrarea unor reglementări specifice ariei
de aplicare.După cel de-al doilea război mondial comunitatea internaţională s-a aflat
într-un proces continuu de transformări politice, economice şi sociale care au condus
la redefiniri de substanţă ale principalelor concepte cu care acestea operează. Aceste
transformări sunt dominate de creşterea interdependenţelor, în toate domeniile,
fenomen consacrat prin noţiunea generică de GLOBALIZARE. Se poate spune că
suntem martorii începuturilor unei noi doctrine a comunităţii internaţionale, potrivit
căreia cvasi totalitatea problemelor majore cu care se confruntă lumea, precum
problemele securităţii şi dezarmării globale, ale creşterii economice sau ale pieţelor
financiare globale, ale mediului înconjurător, etc. nu pot fi rezolvate fără o intensă
cooperare internaţională. Trăim într-o lume în care izolarea a încetat să mai aibă vreo
raţiune de a mai exista. Din necesitate, se impune cooperarea cu ceilalţi, deci între
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naţiuni. Multe din problemele interne ale unei ţări sunt generate în cealaltă parte a
lumii.[5]
Omenirea se află acum într-o nouă lume în care se caută noi reglementări pentru
cooperarea internaţională, noi moduri de organizare a instituţiilor internaţionale, şi în
care au loc ajustări conceptuale, inclusiv ale principiilor de bază care o guvernează.
Puncte de vedere ale experţilor americani. Concluzia experţilor americani
este aceea că procesul de globalizare are o tendinţă ascendentă până în anul 2020,
dar viitorul globalizării nu este stabilit, statele lumii putând să-şi planifice un anumit
nivel de interconectare la sistemul global. China şi India se află într-o poziţie care
le va permite să devină lideri în domeniul tehnologiei, statele sărace trebuind să
investească în tehnologie mai ieftină pentru a limita, totuşi, decalajul existent la nivel
mondial.[6]
Puncte de vedere ale experţilor europeni. Experţii europeni consideră că
dezbaterile privind problematica globalizării pot conduce la concluzii false datorită
faptului că societatea mileniului III este mult mai complexă decât pare în realitate.
De asemenea, modelele pe care se bazează studiul globalizării sunt simplificate,
neputând cuprinde adevărata dimensiune a proceselor care au loc în lume.[7]
Sănătatea, element de securitate umană, servește drept catalizator social,
având o funcție importantă în menținerea coeziunii sociale și a capacității de efort a
națiunii, în fața dezastrelor naturale, a războaielor, a crizelor.
De prea mult timp sistemul sanitar din România se zbate la limita
subzistenţei, politicile sanitare şi finanţarea sistemului nesituând în centrul lor nevoile
pacienţilor ci fiind centrate pe calcule bugetare. În timp ce schimbările din sănătate
se produc permanent de 20 de ani, spitalele au fost desfiinţate, pacienţii au ajuns
să-şi procure singuri medicamente şi materiale sanitare iar tinerii profesionişti din
sănătate au plecat peste graniţe în căutarea unei societăţi care respectă munca şi etica
profesională. Astfel, după ce românii au câştigat dreptul de a călători liber în UE, în
2007, medicii din România s-au alăturat exodului de creiere, astfel încât România a
ajuns să aibe 1,9 medici la 1000 de locuitori, jumătate din media Uniunii Europene şi
chiar mai puţini decât ţări ca Republica Moldova, Bulgaria sau Ucraina (Organizaţia
Mondială a Sănătăţii). Principalele cauze ale migraţiei medicilor români sunt lipsa
cointeresării materiale, dar şi lipsa valorizării profesionale, respectiv absenţa unei
ierarhii valorice oneste în societatea românească în ceea ce priveşte profesioniştii din
lumea medicală, diferenţa dintre aspiraţiile personale şi profesionale, dezvoltate pe
baza efortului personal şi recompensa socială a muncii.
Criza din sistem provine din prea puţina restructurare a acestuia, din
supraîncărcare, centralizare, birocratizare, din lipsa concurenţei în sistemul de
finanţare fără fundamentarea veniturilor pe performanţa medicală, de lipsa de
concordanţă dintre nevoile reale ale populaţiei şi resursele alocate.
Decidenţii statului român ar trebuie să fie conştienţi de importanţa sănătăţii
populaţiei ca generatoare de forţă de muncă iar asigurarea stării de sănătate să
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devină nu numai subiect al politicilor sociale dar şi obiectiv investiţional pe termen
lung. Astfel, este necesară proiectarea unui sistem de sănătate cu scopul de asigura
starea de sănătate a populaţiei din România, sistem de sănătate eficient şi durabil,
adevarat element structural în cadrul unui concept macroeconomic, esenţial pentru
apărarea fiinţei naţionale române [8]. Acest sistem trebuie totodată să încurajeze şi
recompenseze performanţa, să asigure recuperarea statutului şi a demnităţii profesiei
de medic.
Orice studiu al sistemului sanitar din perspectiva securităţii naţionale trebuie
să urmărească astfel modificarea percepţiei guvernanţilor români şi reorientarea
eforturilor spre elaborarea unor politici sociale inteligente care să pună în prim plan
omul şi sănătatea lui fizică, mentală şi socială.
Nu trebuie să uităm că instituţiile de sănătate fac parte, în limbajul Uniunii
Europene, din categoriile care corespund accepţiunii de infrastructuri critice. Practic,
Comisia Europeană consideră că întreg sistemul de îngrijire al sănătăţii (spitale,
instalaţii de îngrijire a bolnavilor şi băncile de sânge, laboratoare şi produse
farmaceutice, servicii de urgenţă şi de salvare) face parte din această categorie [9].
Ca atare, intelligence-ul trebuie să capăte un rol şi o importanţă deosebită
în dezvoltarea şi eficientizarea sistemului sanitar, pentru prevenirea şi avertizarea
oportună asupra riscurilor şi ameninţărilor la adresa intereselor naţionale în acest
domeniu. Din această nouă perspectivă, organizaţiile de intelligence trebuie să-şi
revadă priorităţile de informare astfel încât să poată furniza şi diagnoze referitoare la
caeste noi tipuri de ameninţări[10].
De aici concluzia necesităţii de elaborare a unei strategii de dezvoltarea şi
eficientizare a sistemului sanitar în care intelligence să aibă rolul şi importanţa sa bine
definite. Problemele importante ale sistemului sanitar precum migraţia personalului,
scăderea demografică ca element de vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale,
protecţia informaţiilor cu caracter medical sunt doar câteva dintre preocupările în
materie ce se pot dezvolta în viitor pornind de la aceste premise.
În acest context, pornind de la probleme majore ale sistemului sanitar din
România, considerate ameninţări şi vulnerabilităţi, este vitală găsirea soluţilor de
redresare, astfel încât sistemul sanitar să devină eficient economic şi organizaţional,
în beneficiul pacientului, al cadrelor medicale şi în ultimă instanţă, al întregii societăţi.
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Abstract
Parteneriatele strategice nu reprezintă însă o realitate de compromis, ci
o construcţie dinamică în interiorul mediului internaţional de securitate. Ele
deja s-au generalizat şi, în viitor, vor predomina în relaţiile internaţionale,
îndeosebi la nivelul ţărilor democratice. Ele reprezintă, indubitabil, un suport
de stabilitate, un fundament pentru politicile şi strategiile internaţionale de
securitate.
Cuvinte cheie: parteneriat, securitate, relații internaționale, democrație,
stabilitate.
DIMENSIONS OF ZONAL AND REGIONAL SECURITY
Abstract
Strategic partnerships are not a compromise reality, but a dynamic construction
within the international security environment. They have already been generalized
and in the future will prevail in international relations, especially in the democratic
countries. They are undoubtedly a stability support, a foundation for international
security policies and strategies.
Keywords: partnership, security, international relations, democracy, stability.
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Introducere

U

nul dintre reperele cele mai importante ale politicilor şi, în consecință,
ale strategiilor de securitate – indiferent la ce nivel se constituie acestea
– îl reprezintă procesul de globalizare. Aceasta este, dealtfel, şi determinarea cea
mai generală şi cea mai acută a acestor politici şi strategii. Ea produce, de cele mai
multe ori – chiar şi pentru marile puteri economice şi militare şi pentru organizațiile
şi organismele internaţionale – pe lângă cerința de cunoaştere a acestui proces şi
de reflecție asupra lui, şi o oarecare îngrijorare şi chiar teamă. Îngrijorarea rezultă
din desfășurarea, în mare parte, haotică a acestui proces, deci în imposibilitatea
controlării şi gestionării lui, iar teama se referă la ceea ce noi numim „globalizare
negativă“, adică transfrontalierea haotică a provocărilor, pericolelor şi amenințărilor
– îndeosebi a celor din rețelele şi organizațiile teroriste, din lumea interlopă, din
economia subterană, din crima transfrontalieră organizată –, dar şi din foarte multe
alte domenii care se dezvoltă în mod independent sau aferent acestui proces, în mod
parazitar sau protestatar.
În această etapă de dezvoltare a societății omenești, caracterizată prin trecerea
de la societatea industrială şi post-industrială la societatea informațională, la societatea
cunoașterii, în care componenta epistemologică devine fundamentală, coordonatele
securității se extind la întregul spaţiu internaţional, la ciberspaţiu şi chiar la spaţiul
cosmic. Pericolele şi ameninţările, indiferent cât de mari sau cât de mărunte ar fi, ne
privesc pe toți. Toți ne aflăm, mai mult ca niciodată, sub aceeași cupolă, în acelaşi
mediu strategic, în acelaşi spaţiu, care s-a mondializat chiar înaintea dimensiunii
politice şi economice.
Acest fapt determină unele particularități specifice acestei epoci de tranziție,
dintre care cele mai importante sunt, considerăm noi, următoarele:
- pericolele şi ameninţările care privesc statele şi alte elemente componente
ale structurilor statelor politice, economice, sociale şi culturale sunt cam aceleași, dar
nimeni nu le poate eluda, ignora sau rezolva de unul singur;
- în fața unor pericole şi amenințări comune (pericolul nuclear, terorism,
adâncirea polului sărăciei, recrudescența bolilor grave – cancer, SIDA, boli cardiovasculare, diabet etc. –, pericole şi amenințări de natură cosmică şi geofizică etc.),
statele nu reușesc să fie pe deplin solidare, întrucât sunt încă divizate după interese
anacronice sau reminiscente, specifice epocii industriale, concurențiale, cu economii
bazate pe petrol, cu centre de putere şi de influenţă, cu războaie mondiale şi strategii
imperiale, de forță şi de dominare;
- rețeaua impune solidaritate, iar interesele perturbă canalele prin care ar
trebui să se realizeze această solidaritate, ceea ce se concretizează în mari bătălii în
ciberspaţiu şi în zona resurselor;
- politica centrelor de putere şi de influenţă vine în contradicție şi în competiţie
cu cea a securității internaţionale pentru toți;
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- realitatea extrem de dură (decalaje economice imense, traume grave lăsate
de politici agresive şi de războaie, de dezrădăcinări şi exploatări nemiloase, terorism
haotic etc.) determină, pe de o parte, o recrudescență a violenţei în aproape toate
acțiunile potrivnice globalizării şi, pe de altă parte, acţiuni şi reacții discriminatorii,
părtinitoare sau simpliste, ceea ce duce la o accentuare a sentimentului de insecuritate,
deci la o internaționalizare gravă a insecurității.
Definirea unor concepte și sintagme
Caracterul omniprezent al globalizării, precum şi actualitatea şi modernitatea
subiectelor legate de aceasta, îi permit să ocupe spaţii ample în discursurile şi
dezbaterile politice, intelectuale, academice fără a se emite teorii şi concepte definitive,
constante, care să-şi păstreze efectele în timp. Multitudinea definițiilor atribuite
globalizării conțin termeni comuni precum: fluxuri, integrare, interdependențe.
Profesorul H. Siebert defineşte globalizarea “ca pe un fenomen complex, prin care
economia mondială captează în spaţiul său economiile naţionale prin intermediul
comerțului internaţional, al fluxurilor de informaţie şi tehnologie şi al celor de
capital.”
Analizând și urmărind caracterizarea sistemului în ansamblu, S. Cordellier
explică globalizarea ca pe un proces „în care economiile naţionale sunt descompuse,
apoi rearticulate în cadrul unui sistem de tranzacții şi procese care operează direct
la nivel internaţional.” Această definiţie sugerează o breșă în evoluţia calitativă a
proceselor şi o reluare a acestora într-un alt plan, mai omogen.
Mișcarea anti-globalizare este caracterizată, în primul rând, prin diversitate,
atât doctrinară, cât și tactică, adică acțională. Deaceea, este imposibil să vorbim
de o ideologie a acestor mișcări. Ele adoptă o serie întreaga de teme, referitoare
la drepturile omului, ecologism, drepturile animalelor etc. Totuşi, ideologia
dominantă pentru majoritatea activiștilor anti-globalizare o reprezintă o formă fluidă
a anarhismului. Ei sunt dispuși să accepte economia politică a marxismului, susțin
organizarea bazată pe comunități mici, însă nu exclud grupurile mari, privesc cu
suspiciune orice structură de autoritate, în special statul, însă nu neagă în totalitate
nevoia de putere statală, în anumite grade și forme.
În literatura de specialitate, deopotrivă în discursurile şi analizele politice, se
mai folosesc, la fel de frecvent, alte trei noțiuni-concepte: securitate zonală, securitate
regională, securitate globală.
Securitatea zonală (subregională) desemnează situația rezultată din relaţiile
mutuale stabilite de statele dintr-o zonă geografică relativ restrânsă, având o
caracteristică anumită care asigură statelor respective integritatea teritorială,
independența, suveranitatea şi protecţia faţă de orice ameninţare.
Trei dimensiuni fundamentale caracterizează securitatea regională ca factor
esenţial al arhitecturii de securitatea globală: culturală, politică şi legală.
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La bază se află dimensiunea culturală: nevoia de a înțelege factorii culturali
care conduc percepțiile politice şi luarea deciziilor de la o țară la alta şi de la o
regiune la alta.
Dimensiunea politică a securității regionale, suprapusă culturilor societale, este
dată de comportamentul marilor puteri atât în cadrul structurii de securitate globală
(Consiliul de Securitate al ONU), cât şi în cadrul unei organizaţii regionale. Pentru
a putea ajunge la înțelegerea politică la nivel regional, este necesar a fi îndeplinite
anumite condiţii:
- apropierea geografică;
- creşterea economică constantă;
- existenta unui sistem politic similar;
- o opinie publică şi lideri politici favorabili ideii de integrare;
- omogenitate culturală;
- stabilitate internă;
- experienţă istorică şi dezvoltare socială apropiată;
- forme de guvernare şi sisteme economice compatibile;
- nivel de pregătire militară şi logistica sistemului militar similare ori
compatibile;
- o percepție comună, unitară asupra amenințărilor şi riscurilor la adresa
securității;
- compatibilitate în procedurile administrative şi o colaborare anterioară
fructuoasă în anumite domenii.
Dimensiunea legală impune comportamentului politic să se raporteze la
chestiunile legale, indiferent de vectorul acestuia – o mare putere, o organizație
regională sau chiar Consiliul de Securitate însuși. Astfel, o înţelegere solidă a
dimensiunilor culturală, politică şi legală a securității regionale este esențială pentru
orice arhitectură de securitate regional-global.
Locul și rolul României în arhitecturile de securitate zonală și regională
Indiferent de mărime şi putere (politică, economică şi militară), fiecare țară
a fost și este interesată să-şi proiecteze şi protejeze interesele naţionale în orice
împrejurări şi conjuncturi geopolitice şi geostrategice favorabile sau potrivnice.
Cunoscutul postulat a fundamentat şi politica de securitate națională a României ante,
inter sau postbelice. Modelul geopolitic autohton fiind construit pe cei trei piloni:
Carpații, Dunărea şi M. Neagră, cu contribuţii diferite, dar deopotrivă de importante
în istoria României.
Spaţiul carpato-dunăreano-pontic a constituit cadrul originar de existență,
manifestare, conservare şi continuitate etnică a neamului românesc. Munții, Dunărea
şi Marea Neagră au fost şi trebuie să fie motiv de grijă pentru toți conducătorii ţării;
dacă Marea constituia temelia ţării noastre, relieful carpatic reprezenta „cetatea cea
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mai înaintată a Europei în fața stepelor ponto-asiatice, iar cine pierde una dintre
ele, avertiza S. Mehedinți, îşi expune ţara la primejdii”. „Destinul istoric al țărilor
româneşti (…), fondul durabil al istoriei lor sunt legate de bastionul Carpaților şi
de Valea Dunării (…)”, „însăşi nașterea de la începutul erei creștine a poporului
românesc pe aceste locuri se explică sau, mai bine spus, a fost dictată de coroana
de munți a Carpaților – iar persistența aceluiași popor pe aceste locuri în tot cursul
Evului Mediu nu s-ar fi făcut fără prezenţa Carpaților în cuprinsul pământului în care
s-a născut”.
Transformarea regiunii Europei de Sud-Est şi Mării Negre într-o zonă
amenințată de riscuri asimetrice, neconvenționale impune o regândire a strategiei
de securitate individuală sau colectivă. În prezent, „securitatea României, ca stat
european, nu poate fi definită şi privită decât în interiorul NATO şi UE şi în funcţie
de politicile specifice ale celor două organizaţii”. Din această perspectivă, aşa cum
se precizează în „Carta albă a securității şi apărării naţionale”, securitatea noastră se
„defineşte la intersecția dintre supranaţionalitate, multinaţionalitate şi regionalitate” şi
îşi propune ca obiective prioritare: „combaterea criminalităţii organizate, a traficului
ilegal de persoane, droguri, armamente sau materiale”, vizând politica de securizare
a garnițelor naţionale care „devin în viitorul apropiat frontierele Europei democratice
şi unite”. Realitate care îl determina pe ambasadorul american la Bucureşti, J. D.
Crouch, să afirme: „Prevăd pentru România un rol de ancoră strategică în această
zonă, prin exportul de securitate, atragerea de investiţii şi promovarea virtuților
civice şi democratice, prin guvernare înțeleaptă şi spirit de toleranță”. Iar S. Celac,
în intenția sa de a redimensiona creşterea importanţei geopolitice a zonei în noul
context politic internaţional, pledează pentru implicarea activă a Occidentului în
regiunea Mării Negre, invocând cinci argumente:
a) implicarea regiunii extinse a Mării Negre în procesul de asigurare a
stabilității democratice, sustenabilității economice şi propășirii sociale în Marele
Orient Mijlociu;
b) asigurarea unei platforme adiționale pentru cooperarea dintre SUA şi UE
într-o regiune în care interesele lor coincid;
c) întărirea capacității NATO de a se angaja în operațiuni în afara zonei – în
Marele Orient Mijlociu – şi asigurarea sprijinului partenerilor din afara Alianței;
d) angajarea pozitivă a Rusiei prin luarea în considerație a intereselor legitime
de securitate, care sunt mai bine îndeplinite în condiţiile unei vecinătăți stabile şi
prospere decât prin vechile jocuri de sumă nulă;
e) încurajarea dezvoltării unei identități regionale a Mării Negre ca partener
valabil pentru Occident prin politici înțelepte şi acţiuni coordonate UE-NATO-SUA.
Ralierea României la organizația NATO, aderarea noastră şi a Bulgariei la
UE au transformat statul nostru într-un factor militar puternic pe flancul sud-estic al
NATO, zonă de mari turbulențe, rol probat de participarea românească la operațiunile
din Golf, Bosnia, Serbia şi Afganistan şi Irak.
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Preocuparea pentru valorificarea poziției României în contextul geoeconomic,
geopolitic şi geostrategic actual a fost remarcată şi reafirmată de actuala conducere
politică a ţării şi la cel de al VIII-lea Summit al Procesului de Cooperare în Europa
de Sud-Est (SEECP) la care au participat șefii a nouă state din zona amintită. Pornind
de la rolul pe care ar urma să-l joace România în acest proces, șeful statului sublinia:
„România se află între două zone de conflict: Balcanii de Vest şi Marea Neagră,
înconjurată de conflicte înghețate sau unele din ele fierbinți. Avem două zone de
conflict şi avem convingerea că implicarea UE şi a SUA şi OSCE va aduce o soluție
pentru problemele (conflictelor potențiale - s.n.) din Kosovo şi Transnistria”. Mai
mult, documentul final reiterează importanța strategică a Dunării – „fluviu european
care leagă țări cu interese şi scopuri comune” –, angajamentul folosirii depline a
potențialului pentru cooperare economică, ecologică şi culturală oferit de această
arteră naturală de comunicație pentru dezvoltarea regiunii sud-est europene,
continuarea eforturilor pentru eradicarea amenințărilor neconvenționale la adresa
securității şi stabilității regionale, a terorismului, crimei organizate, a corupției şi
traficului ilegal, dezvoltarea relaţiilor de colaborare între Centrul Regional pentru
Combaterea Crimei Transfrontaliere şi instituțiile specializate ale UE.
România a luptat dintotdeauna, aşa cum a putut sau i s-a impus pentru a-şi
păstra valorile naţionale: independența, suveranitatea, integritatea şi unitatea
teritoriului şi cetățenilor săi, aşa cum se stipulează şi în normativele statului de drept.
Concluzii
După 20 ani de tranziție post-comunistă, România a ajuns în final la vârsta
maturității învățând să treacă de la totalitarism la un regim democratic. A înțeles că
integrarea în structurile cele mai puternice existente în prezent în lume o vor face mai
puternică pe ea însăşi şi că, ajutându-le pe acestea să îşi îndeplinească scopurile şi le
va îndeplini pe cele proprii. În acest sens, după ce a realizat demersurile şi a îndeplinit
criteriile de aderare a ajuns membru deplin în Uniunea Europeană, după ce, la 29
martie 2004, a pășit în NATO ca stat aliat. În prezent, România trebuie să facă faţă
unor noi provocări: valorificarea calității de membru al UE şi NATO. La rândul lor,
în prezent, UE şi NATO sunt entităţi aflate într-un dinamic proces de transformare şi
reformă instituţională ca urmare a mediului internaţional de securitate.
Analiștii din tabăra europeană consideră că întrucât Marea Neagră a devenit
frontiera de sud-est Europei, prin integrarea în UE la 1 ianuarie 2007 a României şi
Bulgariei, securitatea acestui continent nu poate fi realizată atât timp cât zona Mării
Negre rămâne instabilă. Riscurile care vizează securitatea în bazinul extins al Mării
Negre încep de la provocările apărute de reconstrucția unor state după destrămarea
URSS care presupune soluţionarea unor conflicte etnice şi sociale, delimitările
frontierelor, democratizarea, menținerea păcii şi continuă cu:
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- securitatea resurselor de energie;
- combaterea traficului de ființe umane, droguri şi de arme;
- criminalitatea transfrontalieră;
- proliferarea armelor de distrugere în masă.
Pentru minimalizarea acestor riscuri şi ținerea lor sub control este necesară
acţiunea coordonată din partea mai multor guverne şi organizaţii. De asemenea,
trebuie luat în considerare faptul că regiunea Mării Negre se identifică şi cu coridorul
energetic euro-asiatic, care permite transferul rezervelor de țiței şi gaze naturale din
zona Mării Caspice şi a statelor din Asia Centrală către statele occidentale.
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CONSIDERAȚII TEORETICOMETODOLOGICE PRIVIND CRIMA
ORGANIZATĂ
Ana-Maria TUDOR1
Alexandru-Marius TUDOR2

Abstract
Crima organizată şi corupția reprezintă suportul vital al terorismului,
împreună reprezentând amenințări asimetrice pentru securitatea comunităţii
internaţionale, ce nu trebuie privite separat ci într-o profundă interacțiune
dată de natura fluctuantă a ambelor fenomene transnaționale, de utilizarea
unor metode şi tactici violente în scopul realizării obiectivelor propuse (chiar
dacă motivațiile sunt diferite) precum şi de implicarea în afaceri criminale
sau la limita legalității în scopul camuflării acțiunilor ilicite şi de spălare a
banilor.

Cuvinte cheie: corupție, terorism, securitate, transnațional, violență,
afaceri, bani.
REFLECTIONS ON ORGANIZED CRIME
PhD candidate Ana-Maria TUDOR
PhD candidate Alexandru-Marius TUDOR

Organized crime and corruption are the life support of terrorism,
together representing asymmetric threats to the security of the international
community, which must not be considered separately but in a deeper interaction
given by the fluctuating nature of both transnational phenomena, the use of violent
methods and tactics to achieve the objectives proposed (even if the motivations
are different) and involvement in criminal business in order to camouflage illegal
activities and money laundering.
Keywords: corruption, terrorism, security, transnational violence, business,
money.
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Introducere

T

ermenul de crimă organizată semnifică „activitățile infracționale ale
unor grupuri constituite pe principii conspirative, cu scopul obținerii
unor importante venituri ilicite”, la care se mai poate adăuga că „aceste grupuri
au organizarea prealabilă temeinică, alteori de durată, posedând mijloace tehnice
şi financiare şi beneficiind de sprijin exterior din partea anumitor indivizi sau chiar
medii sociale, mai mult sau mai puţin importanți”.
În cadrul NATO, crima organizată este considerată ameninţare la adresa
securității statelor şi este definită prin „acţiuni ale organizațiilor de natură criminală,
structurate ca o reţea, cu unul sau mai mulţi șefi şi câteva unități subordonate
răspândite pe un teritoriu vast. Scopul lor este de a obține ilegal mijloace şi bani cu
scopul de a câștiga puterea, fără să se ţină cont de existenta legilor democrației care
guvernează ţara unde organizațiile operează” . Ele pot îndeplini operații similare cu
cele descrise mai sus. Mai mult, aceste organizaţii „realizează operații de contrabandă
la o scară ce pune în pericol securitatea națională şi militară din cadrul unei țări”.
Ca şi terorismul, conceptul de crimă organizată nu are o singură definiţie.
Au existat mai multe încercări de a-l defini, însă datorită diferențelor conceptuale,
instituționale sau legislative din diferite state, încă nu se poate creiona o definiţie
unanim acceptată pe plan internaţional. Diferențe de abordare, atât teoretică a
acestui concept, cât şi practică în contracararea acțiunilor ilegale se întâlnesc chiar
şi la nivelul instituțiilor unui stat, dar de cele mai multe ori acestea sunt la nivel de
nuanțe, fiind rezultate din competențele specifice fiecăreia, esența crimei organizate
rămânând neschimbată.
În sens general, crima organizată mai este definită şi prin existența unor
grupuri de infractori structurate în ideea înfăptuirii unor activități ilegale conspirate,
având drept principal scop obținerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate.
Fenomenul crimei organizate transfrontaliere a apărut şi se extinde odată
cu dezvoltarea fenomenului globalizării, influențele din activitățile economice,
financiar-bancare, transporturilor şi mai ales tehnologiei şi comunicațiilor
determinând consolidarea acestuia, mai ales că armonizarea legislațiilor naţionale în
sfera contracarării crimei organizate transfrontaliere este încă un deziderat.
Conform definiției Interpol, „crima organizată reprezintă orice asociere
sau grupare de persoane care se dedau la o activitate ilicită continuă, al cărei scop
principal este de a realiza profituri, fără a respecta granițele naţionale”.
Noțiunea de „terorism” a fost folosită pentru prima dată la cea de-a doua
Conferință de Armonizare a Dreptului Penal de la Bruxelles, în 1930, fiind definită
astfel: ”Folosirea internaţională a unor mijloace, capabile să producă un pericol,
reprezintă acte de terorism ce constau în crime împotriva vieţii, libertății şi integrității
fizice a unor persoane sau care sunt îndreptate contra proprietății private sau de stat”.
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Caracteristici, trăsături și tipologia crimei organizate
Structura rețelelor crimei organizate, bine definită şi articulată atât pe verticală
cât şi pe orizontală, conferă unitate de acțiune, coerentă, suplețe şi tenacitate în
definirea obiectivelor, a mijloacelor şi metodelor pentru atingerea țelurilor propuse.
Sunt cel puţin trei nivele ierarhice de comandă şi de execuție care respectă
ierarhia, specializarea şi compartimentarea activității:
- nucleul sau cupola comanda;
- locotenenții stabiliți prin legături de rudenie, după o verificare draconică a
loialității faţă de cupolă;
- coordonatorii activităţilor ilegale şi executanții acestora care sunt dependenți
de profitul obținut; alături de aceștia coexistă, deseori fără a se cunoaște reciproc,
executanții sarcinilor legale care au veleități de promovare în cadrul structurii.
O primă categorie de factori care generează acte de terorism sunt cei de natură
politică:
- guvernări nepopulare, represive sau corupte, care provoacă disfuncționalități
majore la nivel statal, economic, social, cu deteriorarea continuă a nivelului de trai al
populației;
- politica de expansiune teritorială şi economică (colonialismul,
neocolonialismul), cu reacții adverse din partea celor frustrați ori uzurpați;
- amenințarea cu forţa ori utilizarea acesteia împotriva propriului popor sau a
altora;
- urmărirea procesului de globalizare în numele democrației, dar în interesul
unui stat sau al unui grup de state;
- tendințele de hegemonie şi dictat atât în plan intern, cât şi extern etc.
Înțelegerea corectă a cauzelor terorismului este esențială atât pentru
adoptarea unor strategii de combatere a acestui fenomen, cât şi pentru reducerea
numărului de victime şi a efectelor negative sociale, politice sau economice.
Efortul de analiză şi înţelegere corectă şi completă a acestor cauze nu trebuie
în nici un caz confundat cu încercarea de a justifica actele teroriste. Nu poate exista
nici un fel de justificare morală pentru actele teroriste, indiferent de legitimitatea
cauzelor invocate. De asemenea, înțelegerea cauzelor terorismului nu are nimic
de-a face cu atitudinea de capitulare şi de satisfacere necondiționată a obiectivelor
grupurilor teroriste.
De obicei, mass-media oferă explicații emoționale şi simpliste pentru a
caracteriza terorismul ca pe un fenomen deviant, prezentând teroriștii ca pe oameni a
căror copilărie şi tinerețe au fost traumatizante psihic sau care, chiar dacă provin din
familii bogate, au suferit din cauza lipsei de afecțiune. Ca exemplu, Giangiacomo
Feltrinelli, care se trăgea dintr-o familie extrem de bogată, dar care a crescut în grija
unor guvernante germane şi a fost întotdeauna tratat cu răceală.
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De fapt, majoritatea analiștilor susțin că terorismul are o cauză strict politică.
După opinia lor, orice mișcare teroristă ce capătă suficient acces la puterea politică
pentru a-şi promova obiectivele renunță la terorism din proprie iniţiativă. Dar, totuşi,
motivele specifice ale terorismului pot fi, după cum se va vedea, foarte diverse.
Al doilea factor care generează acte de terorism este obținerea de bani și
avantaje. Unul dintre scenariile cele mai temute în ţările vestice este obținerea de
arme neconvenționale (chimice, biologice, nucleare) de către un grup nestatal, ori
de un stat instabil sau care are interesul să câștige din vânzarea lor cu orice preț.
Scenariul clasic este în felul următor: entitatea dispune de cel puţin două bombe
nucleare. Guvernul (SUA) primește o ameninţare privind distrugerea unui oraș, dacă
o sumă mare de bani nu este transferată entității.
Americanii nu iau în serios prima ameninţare. Entitatea îşi publică
amenințarea şi o listă de ținte şi detonează prima bombă nucleară. Guvernul
american plătește suma şi încearcă să dea de urma teroriștilor. Cu o parte din banii
primiți, entitatea cumpără alte bombe şi amenință cu detonarea lor dacă se încearcă
în vreun fel capturarea lor. Ei pot găsi ca motive ale giganticei lor operațiuni de
extorcare religia, antiglobalizarea, anti-Vestul sau orice altă idee de circulaţie, pentru
a dezorienta opinia publică.
De asemenea, dorința de a răspândi un mesaj este un factor declanșator
al actelor de terorism. Actul de violenţă este comis numai pentru a atrage atenția
asupra unei stări de fapt, pentru a transmite un mesaj sau pentru a aduce nişte idei în
dezbaterea publică. Teroriștii sunt mai preocupați de cantitatea şi calitatea „timpului
de antenă”, decât de provocarea unui număr mare de victime.
Cele mai cunoscute cazuri de acest gen sunt:
- Theodore Kaczynski - Unabomber, suferind de schizofrenie, a comis un
număr de 23 de atentate pe parcursul a 18 ani, numai pentru a obține publicarea
propriilor „manifeste” (ce conțineau un program delirant neologist împotriva
tehnologiei moderne);
- Werther Underground, grup terorist afiliat (cu mișcarea hippy), care între anii
1969 şi 1975 a acționat în SUA pentru a protesta împotriva războiului din Vietnam şi
a campaniei duse de poliție şi de FBI împotriva mișcărilor pentru drepturile civile.
- Numit şi terorism justițiar, răzbunarea și pedepsirea este un motiv destul
de rar, fiind de obicei responsabil pentru asasinatele politice. Cele mai cunoscute
cazuri sunt:
- asasinarea lui Armand Călinescu de către legionari, ca pedeapsă pentru
rolul jucat de acesta în uciderea lui Corneliu Zelea Codreanu;
- asasinarea prim-ministrului indian, Indira Ghandi, de către propriile
gărzi de corp (grup terorist izolat sikh), pentru responsabilitatea sa în masacrul
comis de armata indiană la asaltul Templului de Aur din Punjab;
- asasinarea prim-ministrului israelian, Yitzhak Rabin, de către un
extremist sionist (membru al unui grup izolat de trei persoane), pentru
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semnarea Acordului de la Oslo, care a fost perceput de către extremiștii evrei
ca un act de trădare națională;
- atentatul împotriva clădirii FBI din Oklahoma, comis de un grup terorist
izolat ca pedeapsă pentru operațiunea FBI împotriva Sectei Davidienilor din
Waco, Texas.
Contrar percepției generale, fanatismul religios este numai rareori motivul
actelor teroriste. Această confuzie este întreținută atât de tendinţa factorilor politici
şi ai mass-media de a pune etichete de extremism organizațiilor teroriste, cât şi a
grupărilor teroriste care îşi asumă în mod fals motivații religioase pentru dezvoltarea
propriei baze de susținere.
De exemplu, există mulţi specialiști care consideră că motivul real al
terorismului Al Qaida nu este fanatismul islamic, dar propaganda acestui grup se
foloseşte abil de fanatismul islamic pentru a justifica politica de teroare şi pentru a
amplifica efectele actului terorist.
Cele mai cunoscute cazuri de terorism motivat de fanatism religios sunt:
- atentatul cu gaz Sarin comis de secta apocaliptică Aum Shinrikyo, în metroul
din Tokyo, în anul 1995, soldat cu 12 morţi şi câteva mii de răniţi. Unii specialiști
consideră că atacul nu a fost comis pentru a grăbi un final apocaliptic al lumii, ci
pentru a distrage atenția poliției de la o anchetă criminală asupra liderului sectei;
- atentatele comise de teroriști izolați sau de către grupuri izolate împotriva
clinicilor de avorturi din SUA;
- asasinarea de către extremiști islamici a traducătorului japonez (în anul 1993)
şi rănirea gravă a editorului norvegian (în anul 1995) ai cărții „Versetele Satanice”.
Această carte a autorului britanic Salman Rushdie este o considerată o blasfemie
criminală la adresa Profetului Mahomed.
Deși multe grupări teroriste urmăresc ca obiectiv secundar subminarea
puterii de stat, numai pentru mișcarea anarhistă a reprezentat motivul principal al
activității teroriste.
Se spune că în timp ce insurgența este strategia săracului, terorismul este
strategia săracului disperat. Cele mai multe grupări teroriste sunt motivate de idealuri
legitime ce nu pot fi obținute pe căi politice, militare sau economice:
- lupta împotriva Apartheidului – UmKhonto we Sizwe (MK), grup terorist
afiliat Congresului Naţional African (Africa de Sud);
- lupta pentru independență sau autonomie – Mișcarea Separatistă Bască ETA,
Armata Republicană Irlandeză (IRA), Frontul de Eliberare al Quebecului (FLQ),
Organizaţia Tigrii Tamili (ELAM);
- lupta pentru emancipare economică şi politică: Mișcarea Zapatistă şi
majoritatea mișcărilor comuniste de insurgență şi terorism.
În unele cazuri, idealurile legitime care au fost motivele inițiale se pervertesc şi
se transformă într-un amestec demagogic pe parcursul alunecării pe spirala violenţei,
numai pentru a justifica o continuare a acesteia din urmă. Unul dintre exemplele cele
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mai clare este Manifestul FLQ în care revendicările de autonomie sunt amestecate
cu idei de stânga, cu lupta anticorupție, cu protestul anti-federalist, cu revendicări
sindicale etc.
În alte cazuri, organizațiile teroriste apelează la dezinformare şi la manipulare
pentru a recruta noi membri sau pentru a-şi extinde influența.
Dezinformarea şi manipularea pot fi făcute într-un mod foarte profesionist
şi credibil. De exemplu, Al Qaida, pe lângă propaganda jihadistă, a difuzat pe
data de 13 decembrie 2004 un videoclip de propagandă şi dezinformare în limba
engleză, având ca țintă tineretul musulman moderat din Vest. În acest videoclip, din
oportunism tactic, Al Qaida încearcă să se prezinte ca mișcare de rezistență propriuzisă, promovând Jihadul global în numele rezistenței împotriva ocupației Irakului.
Concluzii
Dacă vrem să dobândim cunoștințe cuprinzătoare cu privire la cauzele şi
manifestările noilor fenomene ale criminalităţii, în special în străinătate, trebuie să-i
acordăm o importanţă mai mare activității din domeniul intelligence. Şi ea trebuie
să aibă loc – pentru o mai mare putere de expresie şi rază de acțiune – în cooperare
cu diferiți factori precum Poliția sau Armata. La nivel european lipsește însă o
comparație a planurilor situațiilor naţionale în domeniul crimei organizate. Astfel,
la nivel european, s-a pus în practică scopul formulat în „Programul de la Haga”,
respectiv schimbarea „Organized Crime Report” - OCR (Raportului privind Crima
Organizată) al Uniunii Europene cu „Organized Crime Threat Assessment” - OCTA
(Evaluarea Amenințărilor Crimei Organizate).
Globalizarea, chiar dacă se prezintă ca o acțiune ce tinde spre unitate
prin integrare, are foarte multe aspecte, foarte multe dimensiuni. Toate acestea se
derulează, deopotrivă, într-o strânsă corelare, dar şi cu foarte multe particularități.
Una dintre constantele acestei dinamici este aceea că procesul de globalizare, ca
orice proces dinamic şi complex de pe lumea aceasta, se sere puternic şi continuu
securizat.
Prin securizarea globalizării înțelegem un sistem de acţiuni, pe toate
palierele şi în toate etapele, prin care se asigură funcționarea normală a sistemului şi
procesului, păstrarea structurilor eficiente, contracararea provocărilor, pericolelor şi
amenințărilor, atât prin reacții şi acţiuni perceptive şi preventive adecvate, cât şi prin
acoperirea şi diminuarea vulnerabilităţilor.
Aproape totul trece dincolo de frontiere, dar prin frontiere sau peste frontiere.
Reţeaua estompează granițele, chiar dacă nu le desființează, ci dimpotrivă, pe unele
dintre ele, chiar le accentuează, iar pe altele le recreează sau le metamorfozează. Nu
putem spune că ne aflăm în epoca dispariției frontierelor. În opinia unor analiști, o
astfel de epocă nu va veni niciodată.
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ACORDURILE DE LA VILNIUS:
O NOUĂ CONEXIUNE
SAU O NOUĂ FALIE?
Gheorghe VÂLCEANU

Abstract
Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius pare un semi-succes
sau, mai degrabă, un semi-eșec. De ce semi-eșec? De ce semi-succes?
Greu de spus. Aceste apelative arată însă că, spre deosebire de ce s-a scris
și s-a spus, Parteneriatul Estic nu reprezintă doar un mod de apropiere de
Uniunea Europeană și de civilizația democratică vest-europeană a celor
șase țări (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și
Ucraina), care au făcut parte din Uniunea Sovietică – astăzi, țări suverane
și independente –, deși, la drept vorbind, unele dintre ele n-au fost niciodată
țări, ci și o competiție geopolitică dintre UE și Rusia. Cel puțin, acesta este
trendul pe care, se pare, l-au impus presiunile exercitate de Rusia asupra celor
șase țări, dar îndeosebi asupra Ucrainei, pentru a nu semna documentele
de la Vilnius. Totuși, Republica Moldova și Georgia au semnat Acordul de
Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde și Acordul privind crearea
Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, și, din acest moment, intră
în programul de aderare, care, probabil, ca și în cazul României și Bulgariei,
va mai dura.

Cuvinte-cheie: Vilnius, acord, parteneriat estic, semnare, succes, eșec

U

niunea Europeană reprezintă, totuși, un model și un punct
de atracție pentru marea majoritate a țărilor din vecinătatea
sa și nu numai. Primăvara arabă și toate mișcările spre și pentru soluții și
regimuri democratice, după model occidental, reprezintă, dincolo de o miză
geopolitică, și o realitate care nu mai poate fi ignorată. Modelul dictatorial,
al conducătorilor matusalemici, nu mai este nicăieri de actualitate. Nu-l
mai acceptă populația, îndeosebi cea tânără. Nu știm precis dacă o astfel de
realitate este un produs al presiunilor occidentale, al ofensivei tehnologice și
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informaționale sau un efect al trecerii omenirii spre un nou timp de societate,
societatea bazată pe cunoaștere, societatea epistemică sau epistemologică.
Dar acest efect este vizibil în toată lumea.
Summit-ul de la Vilnius ar fi putut reprezenta nu doar o achiziționare
(sau nu) de noi candidați pentru aderare la UE și o modalitate de ameliorare
a conexiunilor și parteneriatelor Vest-Est, ci și o apropiere directă de Rusia,
o frontieră comună cu Rusia, în această zonă de falie strategică tradițională.
Evident, rolul principal, cel de pivot de conexiune UE-Rusia, pe dimensiunea
estică, ar fi trebuit să-l joace Ucraina. Dar așa cum bine se știe, Ucraina nu
a fost niciodată o zonă de falie strategică, ci doar un spațiu de margine al
civilizației slave. Falia strategică, îndeosebi între cele trei mari imperii
dinaintea Primului Război Mondial – Imperiul Rus, Imperiul Habsburgic
și Imperiul Otoman – trecea prin spațiul românesc și prin cel balcanic.
Acest spațiu, în pofida tuturor presiunilor exercitate de fel de fel de grupuri
revanșarde, este, acum, în plină construcție europeană. Zona de falie a fost
împinsă puțin mai spre Est, pe teritoriul Ucrainei. De aceea, reușita politicii
de atragere a Ucrainei în spațiul de conexiune al Uniunii Europene cu Estul
ar fi fost un succes răsunător și de mare importanță strategică. Dar n-a fost să
fie. În acest caz, Ucraina, care nu a semnat acordul cu UE, rămâne un fel de
zonă-tampon între Rusia și Uniunea Europeană, când, de fapt, ar fi trebuit și
ar fi putut să devină o zonă de conexiune strategică, o zonă de confluență, în
favoarea acordului de colaborare și parteneriat dintre UE și Rusia. Rusie este
însă de altă părere.
Oficial, extinderea spre Est a Uniunii Europene reprezintă o modalitate
de apropiere geopolitică de Rusia, de consolidare a acordului de colaborare
și parteneriat și nu un avans strategic de câteva sute de kilometri spre
frontiera Rusiei. Dar Rusia percepe eventuala asociere a Ucrainei cu Uniunea
Europeană drept o amenințare sau, în orice caz, drept o sfidare, adică un fel de
pătrundere neautorizată, ca să folosim acești termeni, în spațiul ei de influență,
în spațiul Rusiei kievene din secolul al XV-lea. Și chiar dacă acești termeni
folosiți de noi aici par a fi prea categorici, trebuie să avem totuși în vedere
că, dintr-o anumită perspectivă, Parteneriatul Estic ar apărea mai degrabă ca
o competiție geopolitică și nu ca un pas important spre o posibilă conexiune
strategică dintre Uniunea Europeană și Rusia.
Așa o fi oare?
Cert este că atât UE, cât și Rusia au nevoie de acest parteneriat și chiar de
o astfel de conexiune. Mai mult, Alexandr Dughin, unul dintre geopoliticienii
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de la Kremlin, merge chiar mai departe, considerând că viitorul Europei și
Asiei ține e o posibilă (și necesară!) conexiune a tuturor teritoriilor situate între
Atlantic și Vladivostok. Să fie oare concepția geopoliticianului rus în contrast
cu politicile și strategiile mai mult sau mai puțin oficiale ale Moscovei?! Greu
de spus! Se pare că Uniunea Europeană, prin conceptul său de vecinătate și
mai ales prin Parteneriatul Estic, parteneriat care, la început, părea o expresie
ceva mai concretă a PEV, înaintează spre Est, iar Rusia percepe acest lucru
nu ca pe o bună vecinătate, ci ca pe o acaparare de teritorii. Data trecută, când
Georgia și Ucraina au vrut să intre în NATO, Rusia a găsit pretextul potrivit
pentru a invada această țară caucaziană. Și nimeni n-a putut face nimic în
sprijinul Georgiei. Să nu uităm că mai mult de jumătate din spațiul caucazian
face parte din Rusia.
În aceste condiții, mai sunt oare de actualitate tradiționalele și
ineluctabilele confruntări Est-Vest pentru putere și influență? Ce interes ar
avea Uniunea Europeană să ofenseze Rusia? Dar Rusia? Ce interes ar avea
Rusia să se pună de-a curmezișul extinderii democrațiilor europene spre Est?
Oare, Rusia, nu aspiră și ea către o democrație de tip occidental sau, în orice
caz, apropiată de tipologia acesteia? Evident, la aceste întrebări nu se poate
răspunde complet, direct și tranșant. Europa – minunatul continent european,
leagănul civilizației culturale, științifice tehnologice și informaționale –, dar
pe teritoriul căreia s-au desfășurat cele mai cumplite războaie ale lumii, nu
mai cultivă astăzi confruntarea, ci colaborarea și parteneriatul. Evident, după
regulile propuse și impuse de ea. Așa cum marea finanță nu acceptă alte soluții
în afară de cele impuse de ea. Europa s-a săturat de războaie și de confruntări
și nu mai vrea să audă de așa ceva. Occidentalul dorește să trăiască în pace și
securitate, iar confruntările violente și războaiele să se desfășoare oriunde, dar
nu în spațiul european. Sângeroasele războaie din Iugoslavia, din anii 19911995, au surprins grav Europa Occidentală, care, practic, n-a fost în măsură
să rezolve criza, deși efectul ei geopolitic pare a fi benefic pentru Occident,
atât din perspectiva construcției unității europene, cât și din cea geopolitică.
Extinderea Uniunii Europene face parte din politica sa de securitate
și din cea a consolidării democratice a continentului, cel puțin în arealul
situat între Atlantic și frontiera de vest a Rusiei. Dar Rusia nu dorește să fie
tratată de către UE ca simplă țară vecină, după modelul politicii europene
de vecinătate (PEV), ci consideră că Uniunea Europeană trebuie să aibă
cu Rusia un parteneriat strategic de pe poziții egale, iar mijloacele pe care
le folosește pentru a nu accepta impunerile și propunerile europene și a-și
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impune propriile puncte de vedere sunt foarte numeroase, inclusiv cele de
natură energetică. Țările UE au mare nevoie de gazul rusesc și, în general,
de resursele energetice care vin, îndeosebi, din Estul Rusesc, din Orientul
Mijlociu și din nordul Africii. În acest moment, Rusia se situează pe locul întâi
în lume la producția de gaz și deține controlul strategic al infrastructurilor de
transport.
Extinderea Uniunii Europene reprezintă, potrivit declarațiilor
oficialităților de la Bruxelles, dar și intereselor și concepțiilor tuturor țărilor
membre, o modalitate de integrare a țărilor continentului în sistemul valorilor
democratice occidentale, de creare, în continuare, a unor valori comune
și de pregătire a continentului pentru a face față exigențelor procesului de
globalizare. Cvasitotalitatea țărilor și popoarelor europene agreează această
construcție europeană și consideră că extinderea Uniunii Europene și, deci și
Parteneriatul Estic, sunt benefice pentru toată lumea. Rusia nu percepe însă
această extindere spre Est ca pe un demers sincer și necesar de colaborare
și parteneriat, ci ca pe o intruziune a UE în teritoriul său, sau, dacă această
afirmație nu are suficientă acoperire diplomatică, atunci ca pe o apropiere
nedorită de frontierele sale, ca pe o concurență geopolitică neloială. Rusia,
se pare, nu are încredere deplină în UE și nici UE în Rusia, deși toată lumea
declară sus și tare că relațiile dintre țări se bazează pe respect reciproc și pe
încredere. Într-un fel, cele trei milenii de istorie conflictuală a acestui spațiu nu
pot fi nici uitate, nici neglijate, oricât de necesare ar fi intențiile și declarațiile
de parteneriat, încredere și colaborare. Era însă clar, pentru toată lumea, că, la
summit-ul de la Vilnius, cel puțin Georgia va semna acordul. Surpriza – foarte
plăcută pentru noi – a reprezentat-o Moldova. Deși se bănuia că Republica
Moldova va semna acordul, existau, totuși, unele îndoieli. Conducerea de la
Chișinău a ales însă ce a considerat ea că este mai bine pentru acest teritoriu.
Totuși, presiunile exercitate de Rusia asupra țărilor respective au dat roadele
scontate de Rusia, pentru că miza geopolitică a acestui demers european, dar
și rusesc, nu a reprezentat-o Republica Moldova, ci Ucraina. Conducerea de
la Kiev nu a semnat documentele de la Vilnius, dar Ucraina este în stradă.
Presiunile pro-europene exercitate de stradă asupra conducerii Ucrainei sunt
imense. Încercarea de a realiza o contrapondere la acestea seamănă foarte
mult cu ceea ce s-a întâmplat la Cairo. Ucraina reală parte mai degrabă pro UE
decât pro Rusia. Dar de ce pro și pro? De ce era nevoie de falierea geopolitică
a Ucrainei?
Evident, niciuna dintre cele șase țări care fac parte din Parteneriatul
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Estic nu îndeplinește nici pe departe condițiile de aderare și, probabil, va
trece mult timp până acestea se vor alinia standardelor europene. Chiar și
cele două țări – Republica Moldova și Georgia –, care au semnat acordul de
asociere, sunt departe de a îndeplini criteriile de aderare. Și nu va fi deloc
ușor să le îndeplinească într-un interval de timp rezonabil. Dependența
acestor țări de Rusia este încă semnificativă. În deceniile care au trecut de la
dezmembrarea Uniunii Sovietice, niciuna dintre cele șase țări nu a reușit să-și
reconstruiască economia națională pe alte temelii decât cele moștenite de la
fosta Uniune Sovietică. Mai mult, dependențele econ economice actuale de
Moscova sunt mult prea puternice, pentru ca țările respective să poată aspira
la o independență economică reală.
Pentru România, faptul că două din cele șase țări ale Parteneriatului
Estic au semnat acordul de asociere este un foarte mare succes. Republica
Moldova se află, acum, în aceeași familie europeană, alături de România
și, în timp, dacă politicile celor două conduceri – de la București și de la
Chișinău – se vor armoniza, ar fi posibil ca, în fine, Prutul să nu ne mai
separe, ci să ne reunească într-un nou concept european. Cultura milenară a
spațiului românesc, valorile acumulate în acest areal de-a lungul mileniilor,
dar și dramele cumplite prin care au trecut oamenii acestor locuri reprezintă o
temelie pe care se poate construi, în spirit european, un viitor solid. Desigur,
Republica Moldova are mare nevoie de ajutorul economic, societal și politic
românesc. Fratele regăsit are nevoie de prietenie, frăție, înțelegere și multă
căldură. Pentru că sângele apă nu se face. Dar și România are mare nevoie de
fratele ei de peste Prut.
Considerăm că este timpul ca Bucureștiul să lase deoparte disputele
sale politice de maidan politic și să se gândească foarte serios la sprijinirea
tuturor românilor pentru a reveni acolo unde le este locul lor european. Și a
celor din teritoriul de azi al România, dar și a celor înstrăinați de vremuri și
vremuiri, inclusiv a celor care s-au dus unde au văzut cu ochii pentru a câștiga
acea bucățică de pâine care le-a fost furată sau refuzată în Românie. Toți
acești oameni trebuie să se întoarcă la casele lor.
Desigur, reușita oricăror politici de conexiune și asociere benefică
dintre România și Republica Moldova depinde nu numai de București și de
Chișinău, ci și de Bruxelles și de Moscova, de celelalte capitale europene și
de Kiev. Dar trendul este favorabil. Iar nucleul unității spațiului românesc
se află la București și la Chișinău și nu în altă parte. Republica Moldova
este acum lângă noi și trebuie să găsească la București un reazim puternic în
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umărul nostru pentru viitoarea ei integrare în marea comunitate europeană.
Problemele acordului de colaborare și parteneriat dintre UE și Rusia
sunt la fel de importante ca oricare alte mari probleme europene. Și sunt
destule. Să nu uităm că, la urma urmei, deși se desfășoară pe două continente,
Rusia este una dintre cele mai vechi și puternice țări europene. Mai mult, ea
deține acele uriașe resurse energetice pe care continentul european nu le are.
Și chiar dacă astăzi Moscova le folosește ca armă politică, situația, mâine,
poate fi radical schimbată. Armele confruntării ar trebui puse în cui. Este
vremea colaborării și a a parteneriatului.
Deși realitatea geopolitică și geostrategică ne contrazice vehement,
noi credem, totuși, că a sosit vremea ca vechile dispute geopolitice dintre
heartland și rimland, dintre zonele de influenţă și cele de confluență să fie
lăsate pe seama istoriei. Deși forțele și mijloacele divergente cresc, este
vremea regenerării unității lumii.
Acordurile de la Vilnius arată însă că idealurile de mai sus sunt departe
de a deveni realitate. Mintea de pe urmă nu a ajuns încă pe deplin în spațiul
euro-asiatic. Mai are nevoie de ceva timp.
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REGIMUL JURIDIC ŞI SECURITATEA
JURIDICĂ A FRONTIEREI ROMÂNIEI
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU1
Gheorghe ALEXA GRIJAC
Abstract:
Obiectivitatea normelor care reglementează regimul juridic al frontierei
de stat rezultă din corespondenţa dreptului cu legea ce instituie norma de
drept, din determinările şi conexiunile, precum şi din abilitatea legiuitorului
de cunoaştere şi transpunere în legi, în norme a determinismului dinamic
şi complex pentru a genera un efect de securitate. Dar această teorie sau
acest proces funcţionează cu sincope, adică imperfect, cu erori regretabile,
iar efectele nedorite aduc insecuritate, respectiv insecuritatea frontierei şi,
evident, insecuritate juridică.
Noile proceduri şi viziuni europene privind fluidizarea frontierelor,
trecerea de la conceptul de frontieră – linie la cel de frontieră – spaţiu –
administrativ, precum şi la frontiera-uniune-economică şi militară au condus
UE la adoptarea Tratatului de la Lisabona prin care se instituie „vocea unică”,
deschizând astfel poarta accentuării cooperării şi coerenţei securităţii şi
apărării Uniunii. Ca urmare, în România se produc transformări ale armatei,
ale organizării acesteia, ale modului de acţiune şi ale diplomaţiei româneşti în
scopul sprijinirii noilor instituţii şi proceduri ale Uniunii Europene.
Cuvinte-cheie: drept, frontiere, europene, teritoriu, stat, Uniunea Europeană
Introducere

C

onștiința propriei identități a poporului român l-a determinat pe acesta
să-şi marcheze teritoriul său şi să-l delimiteze, pentru a-l separa de străini.
Poporul nostru, la fel ca celelalte popoare, a fost condus de simţul delimitării spaţiului
său şi s-a afirmat în istorie, la început, ca populaţie şi, apoi, ca neam, popor, naţiune
şi stat.
Parafrazându-l pe Grigore Geamănu2, teritoriul unui stat este o expresie a
1
2

Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România
Grigore Geamănu, „Drept Internaţional Public, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, pp. 410-411.
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„supremaţiei, independenţei şi inviolabilităţii statului şi poporului”, caracterizată de
frontierele de stat ca limite din punct de vedere geografic, istoric şi politic. Dreptul
internaţional public se naşte odată cu apariţia frontierei, care reprezintă începutul
celor mai numeroase războaie, după fiecare încheindu-se, de regulă, pacea.
Aceasta s-a dovedit a fi relativă, în timp ce războiul este continuu, dar ia diferite
forme şi înfăţişări: politice, militare, culturale, sociale, ideologice, economice,
financiare, imagologice etc. În consecinţă, frontiera apare în acelaşi timp ca factor
de despărţire/separare, dar şi de apropiere/contact între naţiuni şi state. Frontierele,
atât ca linii de separare, cât şi de contact/unire între naţiuni/popoare/culturi sunt
spaţii de întâlnire şi influenţare reciprocă a intereselor naţiunilor/statelor, spaţii care
au caracteristicile specifice ale unui fenomen universal. Tot astfel, ca şi epiderma
unei fiinţe, fiecare frontieră are simultan rol de protecţie şi de schimb între entităţile
pe care le separă/uneşte. Aceasta reprezintă de fapt şi premisa de la care porneşte
această lucrare pentru definirea conceptului şi rolului frontierei la începutul secolului
al XXI-lea.
1. Conceptul de frontieră de stat
Frontiera de stat reprezintă o limită fizică, geografică şi politică marcată, în
teren, prin borne sau alte semne de frontieră (stâlpi, geamanduri etc.), ce limitează
teritoriul fiecărui stat/naţiuni.
În domeniul politic, frontiera delimitează exercitarea suveranităţii naţionale a
statului, „reprezentând un element cheie al teritoriului naţional şi, prin extindere, al
oricărui sistem naţional, inclusiv al subsistemelor acestuia”3
Conceptul de sistem este definit în teoria generală a sistemelor, acestea fiind
închise sau deschise, simplificate, complexe sau hipercomplexe etc. Definiţiile
conceptului sunt numeroase şi îndeobşte cunoscute de cititori şi de aceea nu vom
mai da vreo definiţie, ci ne vom opri asupra altor aspecte: modul de prelucrare a
informaţiilor de către un sistem şi de reacţiune la acestea şi modul de modificare a
sistemelor, cu scopul optimizării acţiunilor.
Un sistem hipercomplex, cum este UE, „nu este un întreg alcătuit din părţi, ci
un întreg alcătuit din alţi întregi”4, respectiv Uniunea alcătuită din statele membre
(care sunt în acelaşi timp şi părţi, dar şi întregi/entităţi, deoarece Uniunea este un
sistem interguvernamental). În procesul frontierei, componentele (statele) sistemului
(Uniunii) interacţionează local (cu cele învecinate), dar comportamentul global
(al UE) este independent de structura internă a fiecărei ţări (fiecărui stat-membru).
Totodată, comportamentul global al Uniunii este bine definit/legiferat şi bine
cunoscut de fiecare componentă a sistemului, adică de fiecare întreg, adică de fiecare
Gheorghe Alexa Grijac, Regimul Juridic al frontierei de stat, Editor.ro, Bucureşti, 2003, p. 20.
Romulus Gruia, Procesul de modularizare în evoluţia sistemică, cu aplicaţii eco-economice, Conferinţa internaţională a AOŞR „Eco-economia şi dezvoltarea durabilă”, 20-21 septembrie 2013, Braşov, Universitatea „Transilvania”, p. 62.
3
4
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stat membru.
În acest cadru, prezentat schematic în rândurile precedente, devine posibilă
dinamica de modulizare a Uniunii Europene, modulul realizat reprezentând o
euroregiune, care este deci un alt întreg sau, de exemplu, Spaţiul Schengen care este
un modul aparte şi în extindere, un modul din care vrea să facă parte şi România.
Acest spaţiu (modul special) este alcătuit, din punct de vedere spaţial, dar şi energetic
şi informaţional, delimitat foarte clar ca areal şi perimetru în cadrul UE. Dar el nu
este un stat de state, ci doar un areal din care fac parte unele dintre statele Uniunii
Europene.
„Frontiera îndeplineşte o funcţie esenţială a naţiunilor constituite ca state,
anume stabilirea unei baze teritoriale comune pentru exercitarea drepturilor ce
rezultă din suveranitatea naţională: economia naţională, politica naţională, moneda
naţională, apărarea naţională, educaţia naţională, poliţia, justiţia”5.
Referindu-se la definiţia etimologică a conceptului de frontieră, Romulus
Seişeanu scria: „Aşa, după concepţia populară, frontiera, graniţa, hotarul sau limita
ar fi o limită teritorială sau o linie ce încadrează solul naţional aflat în posesiunea
şi stăpânirea statului”6. Acest concept este definit şi în DEX: „linie naturală sau
convenţională care desparte teritoriul unui stat de teritoriul altor state sau întinderi de
apă care fac parte din teritoriul său”7.
Aceste definiţii nu sunt complete şi de aceea vom face unele precizări
suplimentare. Cu toate că, la nivel terestru, frontiera înseamnă într-adevăr o linie, ea
nu se reduce la aceasta. Frontiera poate fi definită mai exact drept o succesiune de
planuri verticale care despart teritoriul unui stat de teritoriul altui stat începând de la
baza inferioară a spaţiului cosmic şi terminând cu adâncimea subsolului accesibilă
tehnicii moderne.8
De asemenea, statutul de linie imaginară9 conferit frontierei nu este potrivit,
deoarece frontiera reprezintă o linie de demarcaţie, de separare reală între state.
Frontiera reprezintă o limită reală a unui spaţiu geografic pe care îl delimitează şi,
în acelaşi timp, o limită juridică în cadrul căreia statul îşi exercită suveranitatea sa
deplină şi exclusivă, iar naţiunea dreptul său la autodeterminare10 şi evident toate
efectele juridice şi politice care decurg din aceasta.
Totodată, deşi la nivel terestru teritoriul unui stat este delimitat deseori de o
formă de relief (ţărm de mare, râu, fluviu, munte, deal, etc.), conceptul de frontieră
naturală este perimat. Pământul a fost la origini un spaţiu necompartimentat, iar
frontierele erau inerent artificiale, reprezentând intervenţii umane asupra teritoriului.
Astăzi, orice demarcare teritorială a unui stat presupune şi o demarcare la nivel
5
6
7
8
9
10

Gheorghe Alexa Grijac, Op. Cit., p. 20.
Seiseanu R., Istoria Frontierelor, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1940, p. 13.
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Academiei, Bucureşti, 1975, p. 354.
Dicţionarul de Drept Internaţional Public, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 145.
Faueliille, C., Tratat de Drept Internaţional Public, Paris, 1965, p. 103.
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Academiei, Bucureşti, 1975
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juridic, un set de reguli, reglementări, norme convenţionale.
Din punct de vedere istoric, nu se poate nega faptul că, la origini, populațiile
şi-au marcat teritoriile folosind linii de demarcaţie naturale: un râu, fluviu, o culme
muntoasă, o pădure, ceea ce a determinat introducerea termenului de ,,frontieră
naturală”. Totuşi impactul pe care îl are frontiera în istoria modernă şi contemporană
şi caracteristicile sale tot mai complexe de natură juridică, politică, economică, fac
din conceptul de frontieră naturală un termen incomplet, neadecvat unei definiţii
comprehensive. Ba, mai mult, permite interpretări nerealiste, revendicări și tot felul
de alte situații care, nu odată în istorie, au generat războaie frontaliere extrem de
sângeroase.
Pe unele râuri de frontieră apar insule noi care, pe baza unei înţelegeri dintre
cele două state, vor aparţine uneia sau celeilalte ţări, de regulă prin alternanţă (una
mie, una ţie), dar nu numai. Aşadar, natura modifică mereu frontierele, determinând
fenomenul de dinamică a frontierei.
În istoria contemporană, aproape nicăieri în lume frontierele nu se mai
confundă integral cu elementul naturii al cărei traseu îl urmează, chiar dacă în cazul
apelor curgătoare, de exemplu, traseul frontierei se modifică potrivit cursului de apă
(dar nu oricum, ci respectând anumiţi parametri convenţionali; de exemplu, linia de
incidenţă a planului vertical cu suprafaţa unui râu îşi modifică poziţia în funcţie de
deplasarea traseului pe care îl urmează râul: centrul pânzei acvatice, centrul şenalului
navigabil principal, centrul talvegului principal etc. ).
Se pare că frontiera terestră nu ridică probleme deosebite, determinările
convenţionale fiind clare.
Frontiera aeriană se defineşte ca fiind frontiera ce se află în prelungirea
frontierelor terestre, maritime, fluviale, în prelungirea razelor imaginare pornite din
centrul pământului până la limita inferioară a spaţiului cosmic. O astfel de definiţie se
depărtează însă de cadrul planic menţionat pe verticală; definiţia oferită de profesorul
dr. Grigore Geamănu este mai complexă şi mai completă: «Frontierele aeriene sunt
liniile perpendiculare care pornesc de la frontierele terestre sau acvatice în sus până
la limita inferioară a spaţiului cosmic11, respectiv definiţia prof. dr. Martian Niciu:
„Frontierele aeriene ale unui stat sunt lot linii imaginare ridicate perpendicular de pe
frontierele terestre sau maritime ale statului în spaţiul aerian.”12
2. Conceptul de frontieră – uniune economică şi militară
Prin Tratatul de la Lisabona s-a consolidat democraţia, interesele cetăţenilor UE
şi mecanismele de cooperare din Uniune, s-au adus modificări mediului de securitate
european, organizării instituţionale şi strategice a frontierelor aeriene din statele UE.
Tratatul reprezintă în fond o inovaţie juridică care modifică tratatele UE şi instituţiile
11
12

Grigore Geamănu, Op. cit., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
Niciu M., Drept Internaţional Public, Editura Fundaţiei Chemarea, 1992, Vol. II, p. 98.
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Uniunii. Irlanda şi alte state membre ale Uniunii s-au opus acestui Tratat (care a intrat
în vigoare la 01.12.2009), din cauza modificărilor liberei circulaţii a persoanelor şi a
lucrătorilor în spaţiul UE şi apariţiei unor probleme economice datorate unei viitoare
migraţii necontrolate. Totuşi Tratatul defineşte personalitatea juridică a UE care se
va exprima ca actor internaţional printr-o voce unică (ca o singură entitate), ceea ce
a adus unele opoziţii faţă de acest Tratat.
S-au ridicat însă obiecţii, pe timpul dezbaterilor, cu privire la pierderea parţială
a suveranităţii statelor membre în diverse domenii: programe spaţiale, umanitare
şi cele militare (PESC), în care UE are competenţa unor acţiuni pe cont propriu,
dar statele membre îşi păstrează dreptul de a funcţiona independent. Deci, UE se
menţine la nivelul de uniune politică şi monetară, dar nu se transformă încă într-un
stat federativ, ceea ce creează disfuncţii mari în primul rând financiare şi politice.
Acestea ar dispare dacă UE ar deveni un stat federal după modelul SUA, care
şi-a dovedit viabilitatea.
Întărirea cooperării şi coerenţei prin acest Tratat aduce beneficii şi în creşterea
securităţii juridice a frontierelor UE.
Tratatul modifică nu numai PESC, ci şi PESA, în special, prin instituirea vocii
unice a statelor membre ale UE.
Marea Britanie a acceptat intrarea în vigoare a Tratatului cu condiţia numirii
doamnei Catherine Ashton, de origine britanică, în funcţia de Înalt Reprezentant al
Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate. Aceasta ar putea fi o garanţie
că, prin intermediul Marii Britanii, se va răspunde dorinţelor americane „Spre
conflicte armate”13. Acesta este un exemplu semnificativ al jocurilor de putere şi a
securităţii juridice din cadrul UE.
Totodată, exemplul este însă doar o verigă dintr-un lanţ al determinărilor şi
conexiunilor, precum şi din capacitatea legiuitorului şi executivului UE de a înţelege
şi transpune în tratate şi a numirii sau alegerii în înalte funcţii a unor persoane,
lanţ care nu funcţionează perfect, ci imperfect, cu consecinţe care împing filosofia
efectului spre insecuritate juridică.
Principiul securităţii juridice înseamnă protecţia cetăţenilor (europeni) „contra
unui pericol care vine chiar din partea dreptului (...), pe care l-a creat dreptul sau este
pe care să-l creeze. ”14.
Şi Adrian Severin a candidat la funcţia de Înalt Reprezentant, dar i s-au
întâmplat nişte evenimente nefericite al căror lanţ l-au făcut să piardă speranţa de a
fi nominalizat în acea funcţie, dar a fost foarte aproape să-şi piardă şi calitatea sa de
europarlamentar. Un alt exemplu al securităţii juridice îl reprezintă Insula Şerpilor.
În Tratatul de bază româno-ucrainean se specifică că Insula Şerpilor aparţine de
drept Ucrainei, ceea ce, pe lângă faptul că nu este adevărat, este şi o mare greşeală
Octavian Mircea Chesaru, Tratatul de la Lisabona şi implicaţiile acestuia asupra arhitecturii de securitate a UE,
în Univers Strategic, nr. 3, septembrie 2010, Bucureşti, 2010, p. 77.
14
Corina Dumitrescu, Securitatea juridică şi efectele sale, Univers Strategic, nr. 2, iunie 2010, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, p. 23.
13
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din partea autorităţilor române care au cedat insula în mod abuziv, fără să consulte
poporul prin referendum, în loc să apeleze la Curtea de Justiţie de la Haga pentru ca
aceasta să stabilească cărui stat îi aparţine Insula. Ulterior, la procesul de delimitare
a zonei economice exclusive dintre România şi Ucraina, dacă partea română ar fi
acceptat că Insula Şerpilor nu este o simplă stâncă ci o insulă, Ucraina ar fi beneficiat
de zonă economică exclusivă, ceea ce ar fi făcut ca România să nu mai aibă decât
mare teritorială şi să piardă o mare parte din zona economică exclusivă.
Modul în care cele două state (România şi Ucraina) s-au raportat la prezenţa
Insulei Şerpilor în aria disputată a fost în strânsă legătură cu argumentele aduse de
fiecare dintre părţi cu privire la ţărmurile care ar trebui considerate relevante pentru
trasarea liniei de delimitare efectivă. Agentul României a explicat şi demonstrat că
Insula este de fapt o stâncă ce nu poate fi considerată ţărm relevant.
Prin Decizia pronunţată de Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga s-a
înregistrat un succes important pentru diplomaţia românească. În acest sens, îl putem
cita chiar pe coordonatorul echipei României, Bogdan Aurescu: „Am învăţat şi că
ne putem apăra interesele de stat cu capul sus, fără prejudecăţi false de inferioritate,
pe care mulţi ar dori să continuăm a ni le cultiva în spiritul naţional”. În realitate,
România nu a câștigat nimic în acest proces, întrucât premisele de la care s-a
plecat au fost total greșite: apartenența Insulei Șerpilor Ucrainei, fără ca o astfel de
apartenență să fi fost stabilită prin vreun tratat sau prin vreo convenție, ci doar ca
„moștenire” de la fosta URSS, insula fiind cedată de România, în 1948, printr-un
proces verbal nevalidat de niciunul din parlamentele celor două țări, în principiu,
din interes strategic al Uniunii Sovietice: amplasarea unui radar puternic care să
supravegheze Gurile Dunării și căile de navigație. Deci rezultatul procesului (care
pare favorabil României) este, în realitate, o recedare a unui teritoriu românesc luat
cu japca prin pactul Ribbentrop-Molotov și extins printr-un proces verbal în care, în
afară de Basarabia (cedată, totuși, printr-un tratat), ni se mai lua, în mod arbitrar, și
insula Șerpilor.
Curtea de Justiţie a UE, conform Tratatului de la Lisabona, nu are nici o
competenţă în privinţa PESC, ceea ce are implicaţii noi asupra securităţii juridice
a Uniunii. Totodată, Înaltul Reprezentant ar putea fi pus sub anchetă de Curtea de
Justiţie a UE numai dacă încalcă valorile Uniunii (drepturile omului, democraţia,
statul de drept, libertatea de mişcare a bunurilor, serviciilor, capitalului şi forţei de
muncă etc.) şi deci nu poate fi anchetat pentru fapte legate de politica de securitate a
Uniunii sau pentru Afaceri Externe, ceea ce afectează securitatea juridică a UE.
Prin Tratatul de la Lisabona, s-a introdus şi clauza de solidaritate, asistenţă şi
sprijin reciproc în cazul unei agresiuni, ceea ce înseamnă că Forţa de Reacţie Rapidă,
ca parte a PESA, va avea unele atribuții în acest sens, deși rațiunea pentru care a fost
ea constituită este mult mai limitată.
Tratatul subliniază „necesitatea de a legifera, apelând la cooperare informală,
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în cazurile lipsite de o reglementare clară”15.
Încă din anul 2009, România a început să-şi adapteze nu numai legislaţia, ci
şi programele de guvernare şi Strategia Naţională de Apărare la normele de drept
ale UE din Strategia Europeană de Securitate şi din Tratatul de la Lisabona astfel
încât, prin transformarea Armatei României, aceasta să fie „capabilă să îşi asume şi
să îndeplinească un larg spectru de misiuni atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara
acestuia”16.
Strategia Naţională de Apărare a României (din 2010) prevede angajamentul
statului român pentru „gestionarea problemelor de pe agenda comună de securitate,
stabilită conform PESC” pentru că documentul este armonizat perfect cu Strategia
Europeană de Securitate.17
Totodată, Strategia românească contracarează „un spectru larg de ameninţări
şi vulnerabilităţi” deoarece acestea sunt transfrontaliere, iar documentul conţine
„principiul corelării internaţionale”18. De aceea, guvernul României conştientizează
că principiul cooperării interguvernamentale reprezintă soluţia pentru problemele
transfrontaliere. Documentul scoate în evidenţă principalele riscuri şi ameninţări
(legate de mediul internaţional de securitate) şi anume: riscurile transfrontaliere,
amenințarea teroristă, criminalitatea organizată – menționate de altfel şi în Strategia
Europeană de Securitate din anul 2003.
Ineficienţa administrativă a României este cauzată, îndeosebi, de corupţie, dar
și de disfuncționalități grave în ceea ce privește relațiile din mediul politic, coerența
politicilor și strategiilor de dezvoltare etc., de combatere a corupției și fenomenelor
antisociale, unor probleme ce țin de justioție etc., ceea ce dăunează admiterii ţării
noastre în Spaţiul Schengen.
Insecuritatea juridică a frontierei apare ca urmare a faptului că nici un sistem
de norme, nici o lege nu reglementează toate situaţiile care ar putea să apară la
un moment dat. În consecinţă, pentru evitarea situaţiilor insecurizante, sau pentru
gestionarea acestor situaţii generatoare de insecuritate juridică se pot lua măsuri de
genul:
- accesul cetăţenilor la legislaţie;
- difuzarea rapidă a legii şi crearea celor mai bune metode de cunoaştere a ei;
- definirea clară, de către administraţie, a modului în care se aplică legea şi
a efectelor acesteia asupra regimului juridic al frontierei şi a securităţii juridice în
scopul asigurării încrederii legitime, ceea ce înseamnă crearea condiţiilor pentru
securitatea cauzei şi a efectului.
Principiul securităţii juridice este deja consacrat în UE pe cale jurisprudenţială
şi este parte a ordinii juridice comunitare. Prin urmare, este necesar ca principiul
să fie respectat atât de instituţiile comunitare, cât şi de fiecare stat membru UE. În
15
16
17
18

Octavian Mircea Chesaru, Op. Cit., p. 23.
Ibidem, p. 82.
Ibidem, p. 83.
Ibidem.
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consecinţă, măsurile/normele comunitare trebuie să fie clare (fără echivoc), dar şi
certe, iar modul de aplicare a acestora să fie previzibil. Tot astfel se pune problema
şi pentru fiecare stat care este membru al UE, inclusiv pentru România, deoarece
acestea s-au angajat, la aderare, să respecte această jurisprudenţă ce aparţine
securităţii dreptului sau securităţii juridice, inclusiv aceea a frontierei. Este evident
că nerespectarea termenelor de aplicare a acquis-ului comunitar şi a prevederilor
conduce implacabil la insecuritate juridică, implicit la insecuritatea regimului juridic
al frontierei României.
Considerăm că insecuritatea juridică, în general, dăunează cetăţeanului statului
respectiv, mecanismului juridic şi implicit securităţii frontierei.
Legea, care se referă la problemele frontierei, transpune dreptul, respectiv
relaţiile obiectiv determinate în interiorul societăţii respective, în norme de drept,
cu alte cuvinte în reguli obligatorii de comportament al cetăţenilor care doresc să
treacă frontierele şi, totodată, în reguli care să garanteze securitatea comunităţii. De
la acest principiu simplu şi până la transpunerea lui în viaţă este o cale lungă pe
care acţionează mulţi factori perturbatori, destabilizatori. Acest proces de trecere de
la drept la norma de drept în domeniul frontierei este ca un proces de trecere de la
general la particular, adică este complex deoarece este o construcţie judiciară care
necesită o raţionalitate superioară. În această construcţie statele membre ale UE,
singurele subiecte ale dreptului internaţional, şi instituțiile Uniunii depun eforturi
consistente pentru ca această transformare să se realizeze în stare de securitate. Dar
realitatea este mai complicată şi realizarea securităţii judiciare este destul de dificilă
pentru că este necesară rezolvarea unor probleme în domeniul imperfecţiunii legii,
dar şi a efectelor sale, adică trebuie construită securitatea în condiţii de incertitudine.
Este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, ca o lege să dea un răspuns direct, clar (fără
echivoc) tuturor problemelor frontierei. Astfel, soluţia reglementării problemelor
frontierei va rămâne o construcţie judiciară bazată pe pilonii legii, pe jurisdicţie şi,
în fine, pe abilitatea instanţei de a putea conexa toate probele existente împreună
cu argumentele şi de a concluziona corect. Acesta reprezintă numai un aspect al
problemei pe care o analizăm, dar nu singurul.
Securitatea frontierei şi a oamenilor care o traversează reprezintă, în sens juridic,
asigurarea libertăţii prin reducerea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor, ceea
ce se poate realiza numai în cadrul unor norme de drept consfinţite, evident, prin
Lege. Principiul securităţii juridice are sensul de protecţie/protejare a cetăţenilor
împotriva unor efecte secundare şi negative ale dreptului şi îndeosebi a acelor
efecte legate de incoerenţa legislativă, precum şi a celor de complexitate a legilor,
normelor şi reglementărilor; prin exces de reglementare apare atât incoerenţa, cât şi
instabilitatea, incertitudinea, dar şi insecuritatea juridică în domeniul frontierei.
Acele schimbări frecvente ale legislaţiei din România, care sunt nejustificate
au efecte negative ce conduc la deprecierea dreptului românesc şi, evident, la
insecuritatea juridică a frontierei României. Deşi legea ar trebui să fie nu numai
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comprehensibilă şi normativă, ci şi previzibilă, precum şi să arate competenţa
legiuitorului în domeniul frontierei, mai sunt legi sau articole din anumite legi care
nu se încadrează în exigenţele menţionate, ceea ce se demonstrează prin efectele
acestora în domeniul securităţii frontierei. De aici se trage concluzia că între
sistemul/mecanismul de generare a legii şi realitatea dreptului (care este suportul
acestei generări) apare o ruptură inexplicabilă. Acest hiat există din cauza cunoaşterii
insuficiente a realităţilor şi determinărilor de generalizare sau particularizare întrucât,
adesea, cei care rezolvă aceste probleme înlocuiesc procesul firesc de elaborare a
legilor bazat pe determinare obiectivă prin interesul subiectiv.
Pentru asigurarea securităţii juridice este necesară o garanţie că noua legislaţie
nu produce insecuritate juridică, dar nici de altă natură. Considerăm că nu s-a asigurat
această securitate în ultimii 23 de ani, ceea ce apare evident dacă ne referim la efectele
negative la care am asistat cu toţii. Dintre aceste efecte19 subliniem următoarele:
- deprecierea legii şi a respectului faţă de aceasta pentru că în procesul de
elaborare şi de implementare a noilor legi nu s-au avut în vedere determinările reale
ale procesului legislativ;
- adoptarea nu numai a filosofiei subversive a non-legalității, ci şi a definirii
unei aşa-zise legitimități pe baza interesului şi nu pe baza securităţii legii;
- crearea mediului de insecuritate legislativă conform căruia legea nu-l apără
pe cetăţean, punându-l în poziţia de suspect, adică de vinovat posibil;
- promovarea voluntarismului politic în domeniul dreptului, ca şi în alte
domenii;
- accentuarea componentelor dictatoriale ale puterii etc.
Prin politica europeană de vecinătate (PEV), UE are în vedere transformarea
conceptului de frontieră (externă) în spaţiu de cooperare şi legături politice,
economice, sociale, cu scopul evitării apariției unei falii asemănătoare cu cea a
Cortinei de Fier; participarea statelor, care se învecinează cu Uniunea, la PEV nu
înseamnă nicidecum un „substitut pentru statutul de membru sau o etapă ce duce în
mod necesar spre căpătarea statutului de membru”20.
Conceptul de PEV se referă la statele care se găsesc în imediata apropiere a
UE, state pentru care Uniunea dezvoltă o politică privilegiată care constă în relații
strânse de cooperare, vizând, între altele, și obiective ale creșterii securității în
vecinătatea UE „prin promovarea unui cerc de state stabile, bine guvernate, în partea
de est a Uniunii (Moldova, Ucraina, Belarus), în Caucazul de Sud (Georgia, Armenia,
Azerbaidjan), prin cooperarea cu Federaţia Rusă”21.
Concluzii
Corina Dumitrescu, Op. Cit., pp. 26-27.
A se vedea rezoluţia PE 2007/2271 din 10.07.2008 cu privire la documentul strategic al Comisiei referitor la
extindere.
21
Balaban C.Ghe., PEV şi parteneriatul estic în viziunea UE şi a Federaţiei Ruse, Univers Strategic, nr. 2/2010, p.
78.
19
20
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Principiul securității juridice este o creaţie a jurisprudenţei şi este un principiu
fundamental al statului de drept şi include, între altele, și securitatea juridică a
frontierei.
Asigurarea securităţii juridice a frontierei este de mare actualitate pentru
România în contextul creşterii complexităţii dreptului, ca urmare a implementării
noilor surse de drept comunitare şi internaţionale. Astăzi se legiferează mult în
domeniul regimului juridic şi al securităţii juridice a frontierei României, însă trebuie
să se legifereze corect/bine, adică de calitate, ceea ce înseamnă asigurarea calităţii
legilor, care trebuie să fie conforme cu principiul securităţii juridice şi cu cel al
preeminenţei dreptului.
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INTERNATIONAL CONFERENCE
(RE)SHAPING GREATER MIDDLE
EAST: 40 YEARS AFTER THE 1973
ARAB-ISRAELI WAR
- Interview with Dr. Riad Awwad Bianca IOAN
The paper in question is framed with in-depth qualitative research
(interview). According to P. Gill, the purpose of the interview is to explore
the views, experiences, beliefs and motivations of individual participants on a
specific matter. Therefore, this paper focuses on a particular view of a Syrian
citizen, Dr. Riad Awwad, regarding the Yom Kippur war in 1973.
Dr. Riad Awwad is a descendent of an old cultured family from Damascus,
Syria. He has moved to Romania a few years ago, and at the moment he is
doctor in Medical Science and a business man, being member of several
organizations in Romania, Syria and Israel. Moreover, Dr. Riad has written
and published numerous books in Lebanon, Syria, Cyprus, Egypt, Korea and
U.S on security, stability and democracy in Middle East. At the same time, Mr.
Riad Awwad is a Romanian poetry writer, having published five books so far.

Good afternoon, Mr. Riad! Could you offer us a background of the Yom
Kippur war? How did it start?

D

r. Riad Awwad: First of all, I think that if after the Holocaust the Arabs
had stretched out a hand to their Israelis cousins to come in the Holy
Land, then everything would have been perfect. But they have chosen an aggressive
way therefore, series of wars and conflicts have erupted since 1948.
At the moment, Israel, as a small state, is surrounded by the Arab states that
are, unfortunately, facing “Jihadist movements”. The Arabs chose the Yom Kippur
day as the beginning of a powerful war, on October 6th 1973, at 2 P.M started their
first attack against Israel. Of course, there was a war or a surprise attack in which
the Arab states were in advantage only in the first days because Israel succeeded to
repel them.
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What were the relations between Syria and the other Arab states involved
in the war? What strategies did they adopt in order to defeat Israel?
Dr. Riad Awwad: At that moment, Syria was into an initial agreement with
Egypt, between Hafez Al-Assad and Anwar Sadat. The two leaders undertook a
series of counterintelligence actions, in which they tried and succeeded to fool the
Israeli intelligence to believe that a conflict is far from a start. Afterwards, when the
Arabs had begun suffering from the Israeli riposte - that came after the recovering of
the Israeli military leaders- Iraq, Morocco, Jordan, Libya, Algeria, Sudan and Saudi
Arabia entered the war. The king of Saudi Arabia, Faisal, stopped the oil to the West
in 1973, as a sign of aversion to the attitude vis-à-vis the conflict and Israel in this
case.
Who was the main source of arms supplies in Syria and the other Arab
countries?
Dr. Riad Awwad: In general all the weapons of Syria and Egypt were brought
from the USSR. When they intervened, the rest of the states came with weapons
from the West in varying quantities, but lower than those of the Russian ones. There
were many Russian experts in the Egyptian and Syrian armies at that time.
What were the relations between Hafez Al -Assad and the Syrian people
at that time? How did he gain the sympathy of his people?
Dr. Riad Awwad: I want to tell you something: a dictator is never loved by his
people, but the people are forced to love him and to act accordingly.
However, when Israel’s forces recovered, they backed Syrians behind the
border of Six-Day War. As we know, in the 1967 war, Syria was really devastated by
Israel. In contrast with the previous war, Hafez Al- Assad lost the war but the Syrians
were not crushed and this earned Assad respect in Syria and also abroad.
it?

What was the position of the Syrian Kurds during the 1973 war and after

Dr. Riad Awwad: In general, the Kurds supported the Syrian state. They
suffered and still suffer since 1963, when the Arab Socialist Ba’ath Party came
into power in Syria and Iraq. They still suffer because they don’t have citizenship,
legal documents, etc. However, those who had citizenship before Ba’ath ruling have
participated and supported Syria in the war.
204 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(16)/2013

INTERVIU
What can you tell us about Israel intelligence during the Yom Kippur war
and after it?
Dr. Riad Awwad: Israel’s intelligence has worked since 1951 to date in all the
Arab states. However, the Yom Kippur War of October 1973 has given a big lesson
to Israeli intelligence. Before the war, the Israeli military intelligence was almost
aware of Egypt plans. Aman was also aware of many details of the Syrian war plan.
But Israeli analysts were skeptical about the Arabs intensions of going to war.
All of these because Egypt and Syria tried (and succeeded) to fool Israeli
Military Intelligence through several reports and actions that were monitored by
Aman. Also, the Egyptian and Syrian media played a role in misinforming Israel.
Moreover, Egyptian and Syrian leaders had avoided to exchange messages by
telephones, radio-telephones or cables because of Israel’s Signals Interception
capabilities. Also, the Arabs intentions had been kept in secret, only a few people
knew about the impeding assault on Israel in advance of October 6.
The failure of Intelligence has never been forgotten in Israel and since then
the Mossad has been very active in the Arab states. Do not forget the Israel’s spy Eli
Cohen from Syria, who was about to become the prim-minister in Syria, but he was
discovered at the last moment and executed in ’60.
How did the Arab society receive another defeat by Israel?
Dr. Riad Awwad: Generally, the Arab states have considered themselves
as the winners of the war. This attitude has been posted in front of their people.
However, in front of the whole world, they were they were losing side. But to date,
Syria celebrates the day on October 6th as a glorious day. But what kind of victory is
that when you territory?
How have been the relations between Syria and Israel since the Yom
Kippur war?
Dr. Riad Awwad: After the Yom Kippur war, the border between Syria and
Israel has been a peaceful one, because the Syrians supported Hezbollah in Lebanon
to disturb Israel at Lebanon’s Southern border, and Hamas to disturb Israel in Gaza,
especially after the Iran’s coup d’état in 1979, and after the change of the Shah’s
regime with the Kumeini’s one.
How do you perceive Israel?
Dr. Riad Awwad: From my point of view, Israel is a democratic island into
an Arabic dictatorial ocean. I am very bothered by the lack of the true democracy in
the world and the lack of human freedom that is the most valuable thing for God…
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Finally, only the truth has been left, the full peace on the Earth – the final desire of
the Hebrews. This is what Israel represents for me…
The Syria’s dictatorial regime and the other Arab states point at Israel as a big
enemy. They say to their people “we are defending you from Israel”, but the truth is
that Israel has nothing to share with the Arabs. Here I would like to add an example:
one week ago, a Syrian woman gave birth to a child in an Israeli hospital, and it is
possible that that child to get Israeli citizenship.
What is your biggest regret when it comes about the Arab-Israeli relations?
Dr. Riad Awwad: As I told you earlier, I feel sorry that after the Holocaust the
Arabs didn’t help Hebrews to come in the Holy Land. One of my beliefs is that, if
the Arabs and Israel had made peace instead of war, our area would have been more
developed than Japan. My ideas about peace and democracy in the Middle East have
been taken and are currently used in the United States, Israel and other countries
where the seed of freedom has begun to blossom.
What can you tell us about the peace in the Middle East?
Dr. Riad Awwad: Who doesn’t have peace in his soul, cannot make peace
with those around him, with his family or neighbors. The peace is an industry, but we
cannot produce it in a dictatorial atmosphere. The history is in front of us, the Peace
Treaty between Egypt and Israel is functioning since 1978. That Treaty exists but
the relationship between the nations does not. Same with Jordan- it also has a Peace
Treaty with Israel. But the subject becomes fragile we are talking about religions…
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VAPORI DE GHEAȚĂ, PĂMÂNT
VULCANIC, VULCANI PĂMÂNTENI
Gheorghe VĂDUVA
Résumé
Les mystères du ciel, les mystères de la Terre. Vapeurs de glace, cendre
avec les éclaires verts, orage volcanique et des scientifique qui cherchent et
découvrent peu à peu les énigmes de la vie et des vocations de la planète et
des étoiles.
Mots-clefs: glace, vapeurs, cendre, volcanique, éclaires, éruptions, magme
Apă sub cruste de gheață a Europei. Vapori la -220 de grade Celsius

L

a San Francisco a avut loc, în toamnă, o reuniune a American Geophysical
Union. Cu acest prilej, oamenii de știință de la Southwest Research
Institute din San Antonio au arătat că au fost detectate trombe de vapori de apă cu
o înălțime de 150 km în curs de a pătrunde zona cu ghețuri a satelitului Europa1 al
planetei Jupiter. Temperatura acestora variază între -160 și -220 grade Celsius. Au
fost observate două gheizere timp de șapte ore de supraveghere continuă a zonei.
Dacă aceste observații vor fi confirmate, se va dovedi că pe acest satelit există apă,
iar acest lucru va fi foarte importante pentru misiunile spațiale următoare. Experții
estimează că oceanul care se ascunde în jurul Europei, supraîncălzit de forțe de maree
foarte puternice datorită gravitației lui Jupiter, ar putea constitui condiții favorabile
vieții.
Pentru detectarea jeturilor de hidrogen și de oxigen, oamenii de știință au
folosit imagini luate cu telescopul Hubble în două regiuni din emisfera sudică a
satelitului. De fiecare dată, acestea au fost observate timp de șapte ore în momentul
în care satelitul Europa se afla în punctul cel mai îndepărtat de Jupiter care dispărea,
în timp ce satelitul se apropia.
Trombe asemănătoare au fost zărite și pe Encelade, un alt satelit natural al lui
Saturn.
Sursa: Presa științifică
Europa este unul dintre sateliții naturali ai planetei Jupiter. Are un diametru de 3.126,6 km, o masă de 4.800.000
x 1016 kg. A fot descoperit de Galilei și face parte din categoria sateliților galileeni.
1
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În Indonezia a erupt vulcanul Sinabung, iar populația din zonă a fost evacuată
câteva zile. Activitatea vulcanului a scăzut în intensitate în zilele următoare, rămânând
pronunțată doar emisiunile de gaz, dar la o adâncime de doi kilometri, în interiorul
vulcanului, s-a sesizat o intensitate a magmei și o creștere a seismicității zonei și a
dimensiunii vulcanului. Acesta se află, în continuare, în alertă roșie.
Noua insulă japoneză Niijima continuă să crească în volum. Apariția insulei și
creșterea ei î volum se datorează erupției unui vulcani subacvatic. Noua insulă are,
pe moment, o lungime de 400 de metri și o lățime de 300 de metri.
Sursa:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=7lJMLGg9zmI
Erupția vulcanului Etna
Vulcanul Etna a erupe pe 14 decembrie 2013. Activitate acestuia s-a continuat
ți în zilele următoare. Imaginile furnizate de camera termică de la Montagnola
arată că NCSE (Noul Crater SE) cunoaște încă o animație print-o mică activitate
stromboliană. Lava continuî să se scurgă spre Valle del Bove. Coloana eruptivă se
dirijează spre sud.
Erupția a determinat închidere aeroportului din Catania, cele 22 de zboruri
(plecări) programate în acest timp fiind anulate și 24 de sosiri fiind dirijate spre
alte destinații. Aeroportul din Comisio, situat în aceeași regiune, a fost și el închis,
întrucât norul de cenușă provenită din erupție prezenta un grad de risc ridicat.
Pe 17 decembrie 2013, vulcanul Etna a erupt din nou. În timpul nopții,
activitatea vulcanului a scăzut în intensitate seismicitatea revenind la nivelul ei
obișnuit. La ora 17.00, erupția s-a încheiat.

Situația vulcanului Fuego don Guatemala
Acest vulcan este încă în activitate. Pe 15 decembrie, acest vulcan a cunoscut
o intensificare a erupției cu explozii stromboliene în vârf și scurgeri de lavă pe ravina
Ceniza. INSIVUMEH arată, într-un buletin recent, că lava rezultată în urma erupției
a parcurs 600 de metri. După 15 decembrie activitate explozivă s-a mai liniștit,
exploziile reducându-se de la 6-8 pe oră, la 2/3 pe oră.
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Muntele Gambier din Australia
Australia nu este cunoscută ca fiind o țară a vulcanilor, ci, mai degrabă, ca
o țară a cangurilor. Totuși, vulcanii sunt semnificativ prezenți într-o regiune care
se numește Newer Volcanics Province, care acoperă 15.000 km pătrați în sud-estul
țării. Această regiune are aproape 400 de mici vulcani scut și guri explozive între Era
Terțiară și Holocen.
Ultimele erupții care se cunosc au avut loc pe Muntele Schank și pe Muntele
Gambier cu 5000 de ani în urmă. Aceste erupții au generat mai multe maree și
scurgeri de lavă. Dar, cu câteva săptămâni în urmă, cercetătorii de la Universitatea
Monash au evaluat amploarea unei erupții vulcanice în Muntele Gambier, utilizând,
pentru aceasta, modelare informatică geometrică 3D și termodinamica.
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că erupția aceasta este asemănătoare
cu cea a vulcanului Eyjafjöll din Irlanda din 2010, cu o coloană de cenușă care a urcat
până la 10 km. Aceasta a provocat, ca și în Europa după erupția lui Eyjafjöll, grave
perturbații în traficul aerian. Cenușa degajată de această erupție s-a depus cam peste
tot în partea de Est a Australiei, adică la Melbourne, Canberra și Sydney și chiar spre
Noua Zeelandă.
Zona Newer Volcanics Province, care se întinde între Muntele Gambrier și
Melbourne, spun specialiștii, nu trebuie neglijată, întrucât ea este potențialmente
activă din punct de vedere seismologic și vulcanologic. Este posibil ca, așa cum
precizează oamenii de știință vulcanologi, ca să apară o nouă erupție. Cu alte cuvinte,
zona Newer Volcanics Province s-a reactivat.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(16)/2013 209

UNIVERS ȘTIINȚIFIC

Blue Lake unul dintre produsele activității Muntelui Gambrie (Foto: Wikipedia)
Sursa: ABC News + Global Volcanism Network.
Furtuni vulcanice și fulgere verzi
Pe timpul erupțiilor, întrucât electricitatea statică se descarcă producând
fulgere, furtunile vulcanice sunt frecvente.
Totuși, în Chile, în 2008, a fost observat un fenomen neobișnuit în timpul
erupției vulcanului Chaiten: apariția unor fulgere de culoare verde.
Un cercetător american de la Rice University din Houston, specialist în
fenomene atmosferice, a cercetat acest fenomen și a prezentat rezultatele efortului
său la reuniunea anuală a American Geophysical Union.
Potrivit rezultatelor studiului său, fulgerele verzi apar, probabil, în timpul
oricărei furtuni, dar rămân invizibile pentru că se produc în interiorul norilor. În cazul
erupțiilor, fiind vorba de nori de cenușă, repartiția sarcinilor este diferită și fulgerul
verde poate să apară la o extremitate a norului de cenușă.
Fulgerele verzi corespund cu ceea ce oamenii de știință numesc filamente
de ionizare (streamers), fascicule de sarcină pozitivă care pornesc de la sol și se
dirijează spre atmosferă. În timpul furtunilor clasice, aceste zone de sarcină pozitivă
rămân invizibile în interiorul norilor și sunt transportate prin cristale de gheață. Este
contactul dintre fasciculele de ionizare și particulele încărcate negativ care provoacă
declanșarea fulgerului.
Cenușa vulcanică facilitează apariția fasciculelor de ionizare (evident,
pozitive), întrucât particulele de cenușă fac turbioane la suprafața norilor. Culoarea
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verde se datorează prezenței atomilor de oxigen excitați electric, în genul în care se
produc aureolele boreale.
Sursa: Live Science.
În legătură cu același subiect, într-un articol apărut în National Geographic,
se arată că oamenii de știință de la Universitatea LMU din Munchen au creat primul
vulcan artificial capabil să simuleze fulgerele observate în timpul erupțiilor.
Pentru a simula producerea coloanei de cenuși, oamenii de știință au introdus
cenușă vulcanică într-o autoclavă cilindrică din oțel închisă la partea superioară cu
o placă de cupru. A fost apoi injectat un gaz în sistem până ce s-a atins presiunea
necesară spargerii plăcii de cupru. În acest moment, eșantionul a suferit o decompresie
instantanee a cărei valoare corespunde celei suportate de particulele vulcanice în
timpul unei erupții explozive. Totodată, decompresia neașteptată provoacă eliberarea
și condensarea gazului. Imediat, apar mici particule și se produc primele descărcări
electrice. Aceasta corespunde dinamicii exploziilor unor vulcani precum Sakurajima
din Japonia.

Fulgere verzi vizibile în partea dreaptă a coloanei de cenușă vulcanică
Sursa: http://news.nationalgeographic.com/news/2013/12/131213-volcanolightning-lab-first-video/#close-modal
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LITERATURA JAPONEZĂ MODERNĂ
Epocile MEIJI și TAISHO
CUVÂNT ÎNAINTE

P

entru că în această antologie1 sunt mai multe opere de
proză scurtă japoneză am dori să prezentăm cititorilor
o metodă de interpretare a textului literar pe care Roland
Barthes a făcut-o celebră în 1970 sub numele „cele cinci
coduri” de interpretare, în eseul S/Z2, încă de la prima
sa operă, „Gradul zero al scriiturii”3, din 1953, Barthes
pune premizele unei noi critici care acordă cea mai mare
importanţă logicii imanente a textului literar, în 1965
Barthes atacă vechea critică literară care analiza opera
pornind de la biografia autorului (în eseul Sur Racine,
„Despre Racine”), şi ni se pare evident că nu a fost nici adeptul unei perspective pur
psihanalitice, în genul modelului de interpretare Jungian, în care „nici autorul nici
cititorul nu ocupă locul privilegiat, doar opera putând constitui punctul de debut în
interpretare.”4
Nuvela „Sarrasine” spune povestea unui sculptor francez (pe nume Sarrasine)
plecat în călătoria clasică de studii în Italia, şi a unui cântăreţ italian de operă,
cunoscut sub numele de scenă Zambinella. Tânărul artist, inocent (mai ales în
privinţa moravurilor din lumea operei italiene a secolului 18), se îndrăgosteşte
nebuneşte de frumoasa soprană Zambinella, ignorând că aceasta este de fapt un
castrat. Este repede ucis la porunca unui Cardinal care era patronul Zambinellei.
Cântăreţul italian a supravieţuit şi a strâns o avere imensă, pe care o cheltuieşte la
bătrâneţe la Paris împreună cu familia sa. Sumbra povestire este plasată în cadrul
sclipitor al saloanelor pariziene, care este la început pus în contrast de narator cu
dezolarea peisajului de iarnă. Textul este împărţit de Barthes în fragmente pe care le
numeşte lexii, şi pe care le analizează după cum urmează.
Premiza lui Barthes este că „a interpreta un text nu înseamnă a-i da (mai mult
sau mai puţin justificat, mai mult sau mai puţin liber) un sens, ci din contră, a aprecia
ce pluralitate de sensuri constituie el.”5 întotdeauna există mai multe feluri posibile
Iulia Waniek, Alexandra Marina Gheorghe, Irina Holca, Literatura japoneză modernă. Epocile MEIJI și TAISHO,
Editura Pro Universitaria, București 2013
1
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de a interpreta un text, spune Barthes, în fiecare existând o pluralitate de sensuri (mai
degrabă decât un sens corect), a căror înţelegere necesită recitiri succesive. Aşa cum,
când citim un roman, suntem conştienţi de existenţa mai multor fire narative, Barthes
descoperă în text, la nivel semiotic şi nu narativ, de data aceasta, mai multe fire care ne
călăuzesc în gruparea semnificanţilor potrivit rolului pe care îl joacă în text.
Barthes identifică cinci feluri diferite de elemente semiotice comune tuturor
textelor şi le grupează în cinci categorii sau coduri: hermeneutic (conţine elementele
prin care este instituită, urmărită şi dezvăluită o enigmă), proairetic (conţine
elementele de acţiune), semantic (conţine elementele conotative din text, sau acele
pasaje/trăsături stilistice care dau fluenţă discursului), simbolic (conţine sisteme
organizate de elemente conotative, aici se întâlnesc mecanismele textului venite din
diverse direcţii, se pot traversa codurile celelalte) şi cultural (conţine elementele ce
se referă la corpusuri de cunoştinţe acceptate de societate, cum ar fi proverbe,
stereotipuri, înţelepciune, ştiinţa, referinţele la o perioadă istorică).
Barthes ne sfătuieşte să „ascultăm textul ca pe o conversaţie iradiantă, purtată
între mai multe voci, pe diverse lungimi de undă”6; în unele texte vor fi prezente
sau dominante doar una sau două voci, în altele mai multe. Textele clasice sunt
dominate de vocile hermeneutică şi proairetică, ele au fost comentate şi evaluate
de atâtea ori încât au căpătat un sens acceptat şi trebuiesc citite în ordine, altele, ca
literatura din genul suspense şi mystery se bazează mai mult pe un singur cod, anume
cel hermeneutic. în alte texte cele cinci voci vorbesc toate deodată, şi mai ales textele
în care domină codurile semantic, simbolic şi cultural sunt considerate de Barthes
ca fiind mai „literare” deoarece elementele acestor coduri sunt mai conotative
şi nu trebuiesc citite în ordine (ele îţi dau o imagine despre cum este naraţiunea mai
degrabă decât spun ce se întâmplă).
în secolul XX critica literară a pus pe rând accentul pe opera literară, a cărei
structură a fost studiată de şcoala structuralistă şi formalistă rusă (demersurile
naratologice ale lui V. Propp, sau Bahtin) pe psihologia autorului (şcoala
psihanalitică) şi în final pe receptarea operei literare, adică pe cititor. Statutul autorului
este pus la îndoială de Roland Barthes, ca şi de ceilalţi teoreticieni intertextualişti (ca
Julia Kristeva); încadrându-se în curentul de gândire post-structuralist de după al
doilea război mondial, Barthes s-a preocupat mai mult de receptarea operei literare,
de lectură, în primul rând a demitizat ideea de operă, în eseul „De la operă la text” din
1972.
Pornind de la naratologie - o ştiinţă creată în Occident, spre naraţiunea
japoneză, mai veche sau mai nouă (de la epoca Heian până la începutul secolului
XX) găsim concepte sau tehnici narative care nu există în ştiinţa europeană dar există
în textul japonez ca realitate încă nedefinită. Poate că ele există în orice text, ca
potenţial estetic încă ne-conştientizat. în Genji Monogatari momentele cruciale în
înţelegerea evenimentelor şi în progresia naraţiunii sunt marcate prin poeme, şi se
află în porţiuni „statice” de text. Cu alte cuvinte, salturile mari nu se fac în descrierea
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acţiunilor umane, ci în momentele de înţelegere, de epifanie în care personajele îşi
conştientizează destinul. Pornind de la această idee, că nu acţiunea, ci trăirea,
conştientizarea este mai importantă în evoluţia personajului literar, dar şi a omului în
general, putem reciti textele moderne japoneze şi vom găsi aceeaşi tehnică din Genji
Monogatari.
NOTE
Bathes, S/Z, London, Cape, 1974, p. 4
Barthes, op. cit, pp.41-42
Barthes, Roland. S/Z, Editions du Seuil, Paris, 1970
Barthes, R. Le Degre zero de l’ecriture, Editions du Seuil, Paris, 1953
Groeben, Norbert. Psihologia literaturii, Editura Univers, Bucureşti, 1978,
p.147

214 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(16)/2013

NOTE DE LECTURĂ

HOMO GEOPOLITICUS
Gheorghe VĂDUVA

P

robabil că nu ar trebui să ne oprim prea mult nici asupra
acestui concept – geopolitică –, nici asupra argumentelor
și fundamentelor care l-au generat, l-au definit și l-au susținut.
Într-un fel, aceste concepte sunt implicite, fac parte din modul
de viață al oamenilor, din natura lor.1
Omul nu este o ființă liniștită, nici singuratică. Niciodată
omul nu a fost și, probabil, nu va vreodată fi singur. Chiar și
atunci când, dezamăgit de lume, dorește să se însingureze, nu
poate să o facă decât relativ și pentru scurtă vreme. Pentru că
omul este, prin excelență, o ființă socială. Omul depinde de
societate, așa cum albinele depind de stup sau de scorbura în care-și construiesc
fagurii, așa cum furnicile depind de mușuroi și lupii de haită. Toate viețuitoarele
sunt, într-o formă sau alta, sociale, întrucât trăiesc împreună în cadrul unui biotop,
au caractere comune și se apără împreună împotriva presiunilor și agresiunilor care
vin din toate părțile.
Omul și-a creat însă propria lui natură și propria lui lume, partajată în familii,
în comunități, în state, în alianțe, în coaliții și în tot felul de structuri, de organizații
și de organisme care sunt pe cale de a acoperi în întregime, prin rețele, infrastructuri
și sisteme de observare și supraveghere planeta Pământ și mediul ei cosmic mai
apropiat sau mai îndepărtat.
Omul știe cine este și ce este pe planeta sa și în Univers. Omul beneficiază
de cea de a n-a dimensiune – cunoașterea –, care-l propulsează într-o zonă cu totul
specială, cea a gândirii, creației abstracte și modelării matematice.
Dar, înainte de toate, omul este o ființă politică. Este homo politicus. Aceasta
înseamnă că omul depinde de cetate, de o anumită formă de organizare, de o anumită
planificare, de o anumită proiecție în viitor, de un anumit sistem de acțiuni și de o
anumită motivația care generează acțiunea și sistemele și procesele acționale.
Toate acestea și multe altele arată că omul depinde de om și că omul, împreună
cu celălalt om care depinde de el și de care depinde și el însuși, la rândul lui,
CS I dr. Gheorghe Văduva, Geopolitica. Teorii. Areale. Falii. Conexiuni, Societatea Scriitorilor Militari,
București, 2013, ISBN 978-973-8941-61-8
1
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împreună cu familia, cu comunitatea, cu toate sistemele pe care și le-a creat de-a
lungul mileniilor generează un proiect care dă un sens vieții sale și activității sale,
care în ridică, prin cunoaștere, la nivelul universalității.
Aparent, între această deschidere spre necuprins, între această construcție
în spațiul cognitiv, între această arhitectură epistemică și spațiul geografic limitat,
tridimensional, în care omul trăiește, se creează o mulțime vidă, o falie ce nu poate
fi nici acoperită, nici escaladară, ci doar luată așa cum e – ca un obstacol între real
și imaginar, între abstract și concret, între infinitul cosmic și infinitul cognitiv, între
omul economic și omul politic, între omul truditor și omul gânditor. Desigur, și
gândul este tot o trudă, dar o trudă în sensibil, în virtual, în abstract.
Motivul acțiunii este totdeauna interesul. Acțiunea se desfășoară în spațiu și
timp, iar efectele ei sunt, deopotrivă, planificate și realizate, nerealizate sau parțial
realizate, dorite și nedorite, utile și inutile, directe și indirecte, principale și secundare,
încadrate în sfera dorită sau colaterale, lineare, nelineare, în lanț, în cascadă etc.
Interesele sunt totdeauna diferite și, de cele mai multe ori, conflictuale. De
la diferit, la conflictual nu este adesea nici măcar un pas. Când spui interes, nu te
gândești la armonie, ci la conflict, chiar dacă, uneori, interesele se pot armoniza,
alcătuind politici coerente și consistente, pe baza cărora se consolidează națiuni, se
constituie țări și alte entități folositoare oamenilor sau măcar unora dintre ei.
Politicile, oricât ar fi ele de expresii concentrate, sinergice, esențiale sau
partajate ale intereselor, se raportează totuși la spațiile geografice în care trăiesc
comunitățile oamenilor. Geopolitica poate fi o politică specifică unui spații geografic,
o politică de areal, de falie sau de confluență, de ruptură sau de conexiune, dar și o
conexiune între geografie și politică. De ce între geografie și politică și nu între spații
și politică? poate fi o întrebare-suport pentru o dezbatere detaliată a raporturilor și
determinărilor dintre știința spațiilor geografice și știința intereselor oamenilor. Nu
însă îndeajuns pentru a înțelege meandrele complicate ala subiectului.
*
Multă lume confundă geopolitica cu politica. Politica aparţine statelor. Deci
statele sunt cele care elaborează politici. Statele sunt suverane, ştiţi foarte bine acest
lucru, chiar dacă formele de conviețuire, de conexiune sau de alianță pot să aducă și
unele elemente noi, specifice epocii în care trăim și în care predomină comunicarea
în timp real, rețeaua și traiul majorității oamenilor în văzul lumii. Unii încearcă să
forțele însă realitatea acestui timp, realitate construită, constituită și consolidată pe
state suverane, considerând-o desuetă și chiar anacronică. După părerea lor, statele
trebuie să se grăbească să cedeze necondiționat și cât mai rapid posibil suveranitatea,
în favoarea oricui, începând cu marile puteri (care, nu-i așa, trebuie să aibă grijă de
restul țărișoarelor, precum aveau odinioară imperiile față de vasalii lor) și continuând
cu uniunile, cu organismele și organizațiile internaționale. Statele, în viziunea acestor
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profeți, constituie o frână în dezvoltarea durabilă, în extinderea rețelelor și a piețelor,
în guvernarea mondială și, ca atare, trebuie să fie reduse cât la repede la tăcere și la
ascultare.
Spre exemplu, într-o astfel de viziune, nu statele Uniunii Europene contează,
ci Uniunea ca atare, care trebuie să preia rapid de la acestea tot ce le-a aparținut –
suveranitate, valori, patrimoniu – și, sprijinindu-se pe pilonii ei eterni (definiți în stiluri
și modalități foarte diferite), să constituie o entitate în care contează doar motoarele.
Acești vizionari europeni de o anumită condiție încearcă să forţeze o cedare de
suveranitate din partea statelor mici către această entitate. Statele din Europa, la fel
ca toate celelalte state ale lumii, rămân însă suverane, cel puţin deocamdată. Fiecare
stat are constituţie, parlament, guvern şi, deocamdată, nu s-a întâmplat nicăieri ca
statele să cedeze suveranitatea. Este foarte posibil ca, în viitor, statele din Uniunea
Europeană să cedeze suveranitatea Uniunii Europene, dar atunci UE va deveni un
stat, precum Statele Unite ale Americii. Viitorul continentului european este strict
condiționat de unitatea sa, dar această unitate, deocamdată, nu există. Uniunea
Europeană poate să însemne o entitate de entități suverane sau un stat suveran. Un
stat european suveran presupune integrarea actualelor state europene într-un stat mai
mare, care să aibă putere economică, putere financiară şi aşa mai departe, iar acest
lucru este esențial în bătălia pentru pieţele externe şi pentru supravieţuire pe planeta
Pământ.
Această planetă, cum bine se știe, este conflictuală de la un capăt la altul, adică
pe toate paralele și pe toate meridianele, iar ieșirea din conflictualitate sau măcar
crearea unor condiții pentru gestionarea acesteia nu se poate face decât prin integrare.
Deocamdată, nu este aşa, statele Uniunii Europene sunt suverane; ele sunt cele care
elaborează politici. Parlamentul European şi celelalte instituţii create la acest nivel,
chiar dacă elaborează concepte, teorii, directive și fel de fel de alte documente de
conducere, nu sunt altceva decât niște mecanisme care asigură funcționarea Uniunii
într-un mediu integrat de state suverane. Documentele elaborate de instituțiile
europene, inclusiv de Parlamentul European și de Comisia Europeană sunt supuse,
spre validare, parlamentelor statelor. Deci statele sunt cele care le validează sau nu.
Statele sunt cele care au respins proiectul de constituţie europeană, dar și alte
proiecte care le-au afectat sau le puteau afecta suveranitatea. Birocraţii de la Bruxelles
încearcă ei să impună ceea ce cred ei că este bine pentru Uniunea Europeană, adesea,
fără a avea consimțământul și autoritatea acordată de statele membre. Aşa se întâmplă
când pui acolo niște slujbași, plătiţi cu bani foarte mulţi, cu bani publici, fără să
înțeleagă filosofia complicată a continentului european, fără să aibă cultura politică
necesară unei construcții europene de o asemenea anvergură. Dealtfel, cel puțin în
România, așa se întâmplă și cu Parlamentul național. Nu toți parlamentarii au cultura
necesară unui demnitar, unui senator sau unui deputat, iar efectele sunt cât se poate
de nedorite. De aceea, unii dintre acești funcționari și chiar dintre acești demnitari
europeni se transformă foarte rapid în stăpânii continentului și nu în slujbașii
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continentului. În loc să înţeleagă corect că ei slujesc interesul esenţial al celor care
i-au trimis acolo, ei cred că trebuie să formuleze ei pentru aceştia interesul esenţial,
care este o deturnare fundamentală a filozofiei democratice.
Exemplele sunt numeroase, iar experiența de până acum arată că este vorba
de o deplasare a Bruxelles-ului spre un comportament mai degrabă autoritar sau
birocratic excesiv, cu proiecte nerealiste, chiar fanteziste, și cu atitudini care scot
statele și populațiile din sistemele lor de valori milenare, cu atitudini părtinitoare
și, uneori, chiar autoritare. Desigur, toate acestea au o foarte strânsă legătură cu
geopolitica și îndeamnă să ne întoarcem la clasici și să sesizăm repetabila povară a
unor mentalități care generează idei și chiar proiecte ce pot avea efecte catastrofale
pentru unele dintre țările europene, inclusiv pentru România.
Deci, geopolitica nu este pur și simplu o politică și atât; este, în primul rând, o
știință, o artă și o metodă de analiză, este o „matematică” politică, în care, în ecuaţia
respectivă, intră un spaţiu geografic, şi o politică formulată de un stat.
Statele au interese care trec dincolo de frontierele lor. Toate statele, indiferent
de mărime și putere, au astfel de interese. Relaţiile dintre state, spunea Morgenthau,
creatorul teoriei relațiilor internaționale, în cartea lui „Politica între națiuni”2, sunt
raporturi de putere. Desigur, constructiviştii, instituționaliștii şi cei care au apărut
ulterior nuanţează sau chiar neagă acest concept, dar el rămâne în vigoare.
Putere nu însemnează numai să ai arme nucleare, nu însemnează numai resurse,
înaltă tehnologie, finanţe etc. Putere însemnează foarte multe lucruri: inteligenţă,
capacitate de dezvoltare, capacitate de resurecție, management performant, potenţial
intelectual, potenţial financiar, însemnează toate acestea la un loc, înseamnă coeficient
de integralitate foarte mare, apropiat de cifra unu. Puterea înseamnă toate acestea şi
nu doar o putere care se opune altei puteri, ci mai ales putere care face ca identitatea
respectivă să fie stabilă, coerentă şi, pe cât posibil, non-conflictuală. Toate acestea și
încă multe altele înseamnă putere.
Puterea se exercită în exterior, în relaţii între state, dar se exercită şi în interior,
într-o construcţie dinamică a spaţiului în care trăieşti. E foarte important să ştim
acest lucru şi să privim puterea nu în mod simplist, eu sunt tare, eu am muşchi, eu
a,arme, eu am tehnologie şi, la o adică, pot să-mi impun, inclusiv prin forţă, voinţa.
Sigur dacă te duci pe un ring unde se confruntă uriași, unde contează forța. Dar şi
acolo, în ring, dacă ai muşchi şi esti prost, poţi să mănânci bătaie de la un adversar
cu mai puţină forţă fizică, dar mult mai inteligent și mai abil… Enstein nu a avut
aspectul unui culturist, dar este unic prin puterea minții, prin ce a creat el. Puterea
lui este, deci, uriaşă. Tesla nu a fost luptător de karate, dar a creat principii şi reguli
care abia astăzi se aplică, abia azi, oamenii de știință și societatea au capacitatea și
capabilitatea de a înţelege mai bine, mai profund, ce a spus Tesla atunci, dar nici
acum chiar pe deplin, sunt încă multe lucruri ce nu-și au explicații coerente…
Geopolitica pune toate aceste lucruri laolaltă, le raportează la spațiul
2

Hans J.Morgenthau, Politica între națiuni, Collegium Polirom, 2007
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geografic, la timp și la resurse, le analizează şi vede ce rezultă din aceste analize.
Aceasta înseamnă analiză, teorie, efort de a cunoaște și înțelege conexiunile, trudă pe
interdependențe, nu judecăți categorice, nu soluții unice și imperative.
Lumea a crezut, la un moment dat, că Mackinder, Ratzel, Haushofer și ceilalți
geopoliticieni au generat, prin teoriile lor, cel de-Al Doilea Război Mondial sau
principalele argumente pentru declanșarea acestuia. N-a fost desigur așa, dar când
scrii despre spațiul vital (tradus greșit, întrucât, în original, lebenstraum nu înseamnă
spațiul vital, ci spațiu de viață, habitat.
De aceea, geopolitica a primit o lovitură foarte puternică de la cel de-al Doilea
Război Mondial.
Geopolitica nu este un concept militar. Păi ce legătură are geopolitica cu
armata? N-are niciuna! Mai precis, are aceeași legătură pe care o au, într-o formă
sau alta, toate științele. Ea este analiză. Dacă este analiză sau metodă de analiză,
însemnează că descompui întregul în părţi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc.), iei pe fiecare şi
le analizezi şi, după aceea, iei părţile pe componente, pe microsisteme şi aşa mai
departe, le analizezi în conexiuni limitate, după aceea analizezi interconexiunile
dintre subsisteme, până ajungi la analiza integrală a acestui spaţiu.
Această analiză se face în funcție de spațiul geografic, de resurse, de populație,
de infrastructuri, de condiții geoclimatice și cosmice, de dinamica intereselor
oamenilor, de cauze și efecte, dar mai ales de dinamica efectelor.
Separeu că, cel puțin în această etapă, adică până în acest moment, nu mai sunt
saun-ar mai fi spații geografice necunoscute pentru om, nu ar mai fi noi ținuturi de
descoperit. Desigur, afirmația trebuie luat în relativitatea ei, pentru că omul nu a ajuns
decât la un anumit nivel de performanță în ceea ce privește cunoașterea planatei, a
spațiului său de viață și a mediului în care trăiește. Omul mai are încă foarte multe
lucruri de aflat despre profunzimile planetei, ale uscatului și ale oceanelor, despre
biotop, despre trecutul speciilor, despre materie, substanță și energie, despre resursele
planetei, despre plasmă, despre alte stări ale materiei, substanței și spiritului, despre
activitatea planetelor din Sistemul Solar, despre stele și constelații, despre conștiință
și despre atâtea alte lucruri…
Viitorul relațiilor dintre state, al presiunilor dintre state va depinde în mod
esențial de noile descoperiri, de noile cunoștințe, de noile modele matematice și,
evident, de noile tehnologii. Geopolitica nu se va reduce la studierea presiunilor
dintre state, condiționate geografic, și la folosirea acestora pentru argumentarea,
justificarea sau expertizarea unor decizii politice importante care țin de om de
mediul uman, de ambient, de spațiul geografic și de interesul statului, individului
sau comunității, ci va viza și conexiunile și faliile invizibile ale rețelelor, arealelor
geografice și ale arealelor din spațiul virtual, sistemele de generare și regenerare
a resurselor, infrastructurile de transport și de protecție, sistemele de generarea a
scuturilor termice, informaționale și cognitive de care are nevoie planeta, sistemele
de securitate politică și geografică a ființei umane și multe altele.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(16)/2013 219

NOTE DE LECTURĂ
Homo politicus nu mai este un generator, un apărător și un propagator al
politicilor directe și simpliste ale omului în conexiune cu spațiul său geografic, ci o
entitate predominant cognitivă, epistemică, într-un spațiu n-dimensional – geografic,
fizic, climatic, cosmic, cultural, economic, financiar, dar și virtual, informațional și
cognitiv – care construiește sisteme și elaborează modele de management complicat
al unei existențe complexe, într-un spațiu extrem de dinamic, unde, în final, au loc o
contopire conceptuală și o sinergie geopolitică.
Omul este, prin excelență, o ființă politică cu geometrie expansivă, chiar și
atunci când urăște politica și politicienii. Jocul intereselor, atunci când lipsește morala
– și morala lipsește cam întotdeauna din clasele politice –, devine abject, murdar,
ticălos, corupt. Aproape că nu există țară și sistem de guvernare care să nu apeleze la
stratageme, care să nu vizeze obținerea (adesea, cu orice preț) și menținerea (tot așa,
cu orice preț) a puterii. Puterea discreționară, puterea sofisticată, puterea camuflată
de democrație și de alte concepte și teorii de care lumea nu duce niciodată lipsă,
puterea generată de inteligență, de capabilitate, de capacitate, de o mie și una de
suporturi și de izvoare reprezintă singura modalitate de a viețui și supraviețui în
această lume. Cei slabi, umili, incapabili de a ridica ochii din pământ nu sunt altceva
decât sterilul uriaș din care și prin care se extrage și se șlefuiește diamantul puterii.
Puterea poporului – demos kratos – este una de tip general, este o presiune pe
care, de cele mai multe ori, puterea perversă, puterea discreționară, puterea politică,
economică și financiară o eludează sau, și mai rău, o folosesc în sensul dorit de ele.
Așa se explică de ce o mână de oameni stăpânesc finanțele, tehnologia, resursele și
toate bogățiile planetei, în timp ce majoritatea populației trăiește modest, iar o mare
parte chiar sub pragul sărăciei. Puterea financiară, spre exemplu, a creat un nou tip
de om, un nou tip de dependență – omul dator, oul vândut –, sub pretextul generării
unui suport de asistență financiară și nu de înrobire financiară. Puterea militară este
umilă pe lângă această imensă putere financiară care a devenit, considerăm noi,
amenințarea numărul unu a planetei, cu efecte mult mai drastice decât cele ale unei
explozii nucleare.
Omul geopolitic este tocmai omul supus acestor uriașe presiuni, pe care,
uneori, le consideră cât de poate de benefice. Homo geopoliticus, în veacul al XXIlea, nu este – nu mai este – un explorator al valorilor conexiunilor geopolitice, nici
doar un efect al interdependențelor din care se generează propria sa condiție, ci un
dependent de finanțe, de tehnologii, de rețea. Homo geopoliticus este, ca individ,
un punct minuscul în rețea, un fel de monadă a rețelei, iar ca noțiune devine un sine
depersonalizat și strict condiționat. Iar statul – statul obișnuit –, strâns în chingile
globalizării, se topește, încet, încet în efectul de rețea generat și întreținut de managerii
acesteia. Se află oare omenirea la o răscruce geopolitică esențială, la o schimbare de
paradigmă geopolitică? Sau este doar un efect de aglomerare intempestivă înaintea
întoarcerii la izvoare?
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Joint Declaration of the Eastern
Partnership Summit,
Vilnius, 28-29 November 2013
Eastern Partnership: the way ahead

T

he Heads of State or Government and the representatives of the
Republic of Armenia, the Republic of Azerbaijan, the Republic of
Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine, the representatives of
the European Union and the Heads of State or Government and representatives
of its Member States have met in Vilnius on 28-29 November 2013. The
President of the European Parliament and representatives of the Committee
of the Regions, the European Economic and Social Committee, the European
Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) the Conference of Regional and Local Authorities of
the Eastern Partnership (CORLEAP) and the Euronest Parliamentary Assembly
were also present at the Summit.
The Prague Summit in May 2009 launched a strategic and ambitious
Eastern Partnership, as a specific dimension of the European Neighbourhood
Policy, to further support the sustainable reform processes of all Eastern
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European countries, States participating in the Eastern Partnership, with a view
to accelerating the political association and economic integration of interested
partners with the European Union (EU). The agenda agreed in Prague and Warsaw
contains the guiding principles of the Eastern Partnership. The participants of
the Vilnius Summit re-confirm their commitment to implement them fully. The
participants of the Vilnius Summit reviewed the considerable progress made
in the Partnership since the September 2011 Warsaw Summit bringing Eastern
European partners closer to the EU and agreed on an ambitious agenda for the
way ahead. In this context, they stressed the crucial necessity of implementing
agreed commitments, in particular on political, economic and social reforms.
The Summit participants reaffirm the importance they attach to the
Eastern Partnership founded on mutual interests and commitments as well as
on shared ownership, responsibility, differentiation and mutual accountability.
The Partnership is based on commitments to the principles of international law
and to fundamental values, including democracy, the rule of law and the respect
for human rights and fundamental freedoms, as well as to market economy,
sustainable development and good governance. All countries participating in the
Eastern Partnership are committed to these values and principles of international
law through the relevant international instruments and any EU Member State
is also committed to them through the Treaty of the European Union. While
recognising and welcoming the progress that has been made, they also recall that
much remains to be done to tackle the persisting challenges posed to democracy,
the respect for fundamental freedoms and the rule of law. In this regard, Summit
participants underline that progress on respect for those common values will be
essential notably through strengthening the efficiency and independence of the
judiciary; effectively tackling corruption; and implementing public administration
reform.
The Summit participants welcome the steps taken since the Warsaw Summit
to strengthen the Eastern Partnership with the objective of building a common
area of shared democracy, prosperity, stability and increased interactions and
exchanges. Emphasizing the importance of developing strong ties between the
EU and the Eastern European countries, the Summit participants agree that
achieving closer cooperation is essential to ensure stability and prosperity on
the European continent. The resolution of conflicts, building trust and good
neighbourly relations are essential to economic and social development and
cooperation in the region.
The participants of the Vilnius Summit warmly welcome the significant
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step forward achieved in establishing ambitious, new Association Agreements,
including Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) between the
EU and some partner countries. Today, following the recent finalisation of
the respective negotiations, the EU-Republic of Moldova and EU-Georgia
Association Agreements including DCFTAs have been initialled. The participants
of the Vilnius Summit take note of the decision by the Ukrainian Government to
suspend temporarily the process of preparations for signature of the Association
Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area between the EU and
Ukraine. They also take note of the unprecedented public support for Ukraine’s
political association and economic integration with the EU. The EU and Ukraine
reiterate their commitment to the signing of this Agreement on the basis of
determined action and tangible progress in the three areas emphasised at the 2013
EU-Ukraine Summit. To this end, important progress has already been achieved.
These Association Agreements, including DCFTAs, are designed to support
far reaching political and socio-economic reforms and facilitate comprehensive
approximation towards the EU, its rules and standards. The participants of the
Vilnius Summit welcome the progress made in the negotiations on an Association
Agreement between the EU and the Republic of Azerbaijan and, building on
existing bilateral contractual relations, call for progress to continue. The EU
stands ready to launch negotiations on a DCFTA, as part of an Association
Agreement, following Azerbaijan’s accession to the World Trade Organisation
(WTO). The EU and Armenia have today reconfirmed their commitment
to further develop and strengthen their cooperation in all areas of mutual
interest within the Eastern Partnership framework, stressing the importance of
reviewing and updating the existing basis of their relations. In the framework of
the European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership, the Summit
participants reaffirm the sovereign right of each partner freely to choose the level
of ambition and the goals to which it aspires in its relations with the European
Union. Enhancing mobility in a secure and well-managed environment remains
a core objective of the Eastern Partnership. The participants of the Vilnius
Summit warmly welcome the progress made by some partners towards Visa
Liberalisation through the implementation of the Visa Liberalisation Action
Plans. In this context they also welcome the conclusion and implementation of
Visa Facilitation and Readmission Agreements. The participants of the Vilnius
Summit reaffirm their acknowledgement of the European aspirations and the
European choice of some partners and their commitment to build deep and
sustainable democracy. In this context, they take note of the commitment of
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those partners to pursue these objectives. The participants reaffirm the particular
role for the Partnership to support those who seek an ever closer relationship
with the EU. The Association Agreements, including DCFTAs, are a substantial
step in this direction. Respect for the common values and implementation of
Association Agreements will contribute to the future progressive developments
in our relationship.
The participants of the Vilnius Summit set the following goals to be
attained by the Partnership by 2015:
– Further deepening relations and cooperation between the EU and
partners;
– Making further steps in strengthening democracy, guaranteeing respect
of human rights and rule of law including through the pursuit of reform of the
judiciary and strengthening law enforcement;
– Securing where applicable signature by Autumn 2014 and provisional
application of the Association Agreements/DCFTAs thereby launching the
implementation phase and ensure that the Agreements’ ratification processes are
well advanced;
– Establishing where applicable Association Agendas as soon as possible
in 2014 as the means of preparing for and implementing the Association
Agreements/DCFTAs and to serve as the key monitoring tool;
– Continuing to provide EU assistance to support partners’ reform agendas
including taking into account the provisional application and implementation
of the Association Agreements including Deep and Comprehensive Free Trade
Areas;
– Accession by the Eastern European partners concerned to the regional
Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin and making
progress towards their accession to the Common Transit Convention as further
steps in the process of economic integration;
– Advancing through gradual steps towards visa free regimes, in due course
on a case by case basis, provided that conditions for well-managed and secure
mobility are in place;
– Strengthening the business dimension of the Eastern Partnership
including through improving the business environment in partner countries to
the benefit of local, regional and European SMEs and businesses;
– Gradually developing a Common Knowledge and Innovation Space to
pull together several existing strands of cooperation in research and innovation;
– Further strengthening the multilateral dimension of the Eastern
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Partnership;
– Seeking further regulatory approximation in all transport areas and
implementing transport infrastructure projects, along the Eastern Partnership
transport network through existing EU programmes and instruments, seeking
closer involvement of European and International Financial Institutions and
prioritizing projects that improve connections with the TEN-T core network;
– Promoting and strengthening strategic multilateral projects, through
creating a conducive, transparent, regulatory, and financial environment for
the implementation of projects of Common Interest and Projects of Energy
Community Interests for the countries concerned.
– Further strengthening of public institutional capacity with support from
the EU;
– Promoting and strengthening visible and effective multilateral Flagship
Initiatives including where appropriate combining policy dialogue and support
for infrastructure;
– Further strengthening people to people contacts – including through
the opening of the new “Erasmus +”, ”Creative Europe” and the Marie
Skłodowska-Curie strand within Horizon 2020 to the participants from the
Eastern Partnership countries;
– Implementing a Visibility Strategy for the Eastern Partnership.
Summit participants stress that effective future implementation of
Association Agreements and, where relevant, DCFTAs, accompanied by
reforms will bring about the comprehensive approximation with EU legislation
and standards leading to the gradual economic integration of partners in the
EU internal market and therefore to the creation of an economic area. They
undertake to review at the next Summit the possible further steps that could
be taken to advance economic integration with a view to creating an economic
area in light of implementation of the relevant parts of this Declaration and the
Association Agreements / DCFTAs. To this end, the European Commission is
invited, to conduct a feasibility study in due time. Summit participants agree that
such an ambitious long-term vision for economic integration between partners
and the EU is desirable – contributing also to the longer-term goal of a wider
common area of economic prosperity based on WTO rules and sovereign
choices throughout Europe and beyond.
The growing relationship between the EU and its Eastern European
partners in particular in the field of economic integration can make a significant
contribution to strengthening Europe’s international competitiveness and to
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creating sustainable, inclusive, smart growth and jobs thereby enhancing stability.
Greater differentiation and mutual accountability will allow individual partners
better to meet their aspirations and needs. The pace of reforms will continue to
determine the intensity of cooperation and those partners most engaged in reforms
will benefit most from their relationship with the EU, in line with the incentive
based approach („more-for-more”) of the renewed European Neighbourhood
Policy. Reinforced and sustainable reform efforts serve a common interest to
help the Eastern European countries progress towards deep and sustainable
democracies where good governance and the rule of law prevail with economies
developing on market-based principles to underpin equitable and sustainable
development. Summit participants underline that this ambitious agenda requires
the engagement of the broader society and they therefore welcome the increased
involvement of parliaments, civil society, local and regional authorities, business
community and other relevant stakeholders in the Eastern Partnership agenda.
Summit participants agree the above general political guidelines for the
Partnership in 2014-15. This declaration, together with the new Association
Agendas and other existing and future documents guiding bilateral relations and
Work Programmes of the multilateral Platforms, will constitute a clear plan of
action for the Eastern Partnership in 2014-15.
***************
Achievements in 2011 – 2013 and agenda for 2014 - 2015
Progress made from the Warsaw to the Vilnius Summit
1. The Vilnius Summit is a defining moment in the EU’s relationship with
Eastern European partners. The participants of the Vilnius Summit welcome
the advances in the Eastern Partnership achieved since the Warsaw Summit in
accelerating political association and economic integration, facilitating mobility in
a wellmanaged and secure environment, strengthening the multilateral dimension
and supporting sector cooperation. They acknowledge the role played by the
Eastern Partnership Roadmap in guiding and monitoring the implementation of
the objectives of the Eastern Partnership.
2. The Summit participants look forward to the conclusion as soon as
possible in 2014 of Association Agendas with Georgia and the Republic
of Moldova as instruments to prepare and facilitate the implementation of
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the Association Agreements and help create a comprehensive and practical
framework through which political association and economic integration with
the EU can be monitored and developed. They welcome the joint work carried
out in implementing the Association Agenda with Ukraine.
3. The participants of the Vilnius Summit duly recognize the substantial
efforts undertaken by partners in order to initiate and implement long term
comprehensive modernisation reforms and their commitment to pursue them
further. They express satisfaction about EU increased support to partner
reforms through enhanced policy dialogues and cooperation, both at bilateral
and multicountry level.
4. Summit participants welcome the significant financial commitment of
€2.5bn of the EU during the 2010-13 period aimed at furthering democratic
development and institution building, smart, sustainable and inclusive growth
as well as economic development. Expressing support for the implementation
of the incentive based approach, they note that significant additional resources
were made available in 2012-13 to countries that made most progress in building
deep and sustainable democracy. They acknowledge the major efforts carried
out in key reform areas identified under the Comprehensive Institution Building
(CIB) initiative and the important support being provided by the EU to this end.
The participants of the Vilnius Summit express their satisfaction that the EIB
stepped up its lending activity in the partner countries from € 170 million in 2008
to € 934 million last year and that the EBRD is enriching its continued support to
private sector development and infrastructure renovation by policy dialogue and
advice. They take positive note of the increased efforts of EU Member States
in supporting the aims of the Eastern Partnership, including through bilateral
development cooperation.
5. Mobility of citizens in a well-managed and secure environment is an
important element of the Eastern Partnership. Visa liberalisation remains a
shared objective of individual partner countries and the EU alike for the benefit
of the population at large. The preparedness for a visa-free regime is to be
assessed on a case-by-case basis provided that conditions for well-managed and
secure mobility are in place. The first step of successfully implementing visa
facilitation and readmission agreements has been achieved for several Eastern
European partner countries. The participants of the Vilnius Summit welcome
the conclusion of the Visa Facilitation and Readmission Agreements with
the Republic of Armenia and look forward to their effective implementation.
They look forward to the next steps towards increased mobility between the
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EU and Armenia. They welcome the signature today of the Visa Facilitation
Agreement with the Republic of Azerbaijan and look forward to the imminent
signature of the Readmission Agreement. They look forward to the next steps
towards increased mobility between the EU and Azerbaijan. The participants
of the Vilnius Summit also look ahead to the launch of negotiations of Visa
Facilitation and Readmission Agreements with Belarus. They also encourage use
of the flexibilities offered by the Visa Code. In this context, the participants of
the Vilnius Summit welcome the achievements by the Republic of Moldova in
fulfilling the benchmarks set out in its Visa Liberalisation Action Plan and the
presentation of the European Commission’s latest progress report in this regard.
They take note of the European Commission’s legislative proposal to amend
EC Regulation 539/2001. They also welcome the substantial progress achieved
by Ukraine towards the completion of the first phase of its Visa Liberalisation
Action Plan and the very good progress made by Georgia in the process of
implementing the first phase of its Visa Liberalisation Action Plan. They look
forward to further progress in the Visa Liberalisation Dialogues with these
countries. These Plans should serve as models for other partner countries who
wish to engage in the visa liberalisation dialogues with the EU, bearing in mind
the specificity and progress of each country.
6. The participants of the Vilnius Summit welcome the effective
implementation of Mobility Partnerships in line with the Global Approach to
Migration and Mobility with the Republic of Moldova, Georgia and the Republic
of Armenia. They note that the evaluation of the EU - Republic of Moldova
Mobility Partnership and the development of the Extended Migration Profile
with this country have demonstrated the importance of evidence based policies
in the field of migration, which could also guide cooperation in the framework
of Mobility Partnerships between the EU and other Eastern Partnership
countries. They also welcome the progress made with a view to concluding
the Mobility Partnership with the Republic of Azerbaijan and look forward
to its imminent signature and envisage establishing similar frameworks with
other Eastern European partners. Recognising the importance of the Mobility
Partnerships as the key bilateral framework in strengthening cooperation in the
area of migration and mobility, the Summit participants call for even greater
engagement of participating EU Member States and Eastern European partners
in their effective implementation.
7. The participants of the Vilnius Summit welcome enhanced cooperation
and the progress achieved in the area of freedom, security and justice as well
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as the outcome of the first Eastern Partnership Justice and Home Affairs
Ministerial meeting held in Luxembourg on 7-8 October 2013. Effective
implementation of reforms in this area will contribute to further development
of cooperation between the EU and its partners. In the field of justice, large
cooperation programmes have been launched and implemented in several
countries contributing to the improvement of democratic governance.
8. The Vilnius Summit participants welcome the important increase of
activities under the Eastern Partnership multilateral dimension including to
complement bilateral dialogue and cooperation. They stress the importance
of the engagement of Eastern Partnership actors in all the relevant activities
of multilateral dimension of the Partnership. The Partnership’s multilateral
dimension has provided a valuable forum for sharing information on and
experience of partner countries’ steps towards transition, reform and
modernisation. It has allowed partners to benefit from an additional channel to
support reform efforts and facilitate approximation as appropriate. The Vilnius
Summit participants welcome enhanced multilateral cooperation in areas such
as: trade and economic cooperation, statistics, customs, tax, border management,
energy, transport, environment and climate change, education, youth and training,
culture, business environment including SME policies, disaster risk reduction,
research and innovation, information society and media, agriculture and rural
development, migration and asylum, public administration reforms, fight against
corruption. In this regard, the participants of the Vilnius Summit welcome
progress achieved in the implementation of cooperation initiatives, including the
Flagship initiatives, which bring tangible benefits to citizens in partner countries.
9. Summit participants welcome the launching of informal Eastern
Partnership dialogues and the three rounds successfully held to date (Chisinau,
July 2012; Tbilisi, February 2013 and Yerevan, September 2013). This format
has promoted regular, informal exchanges between Foreign Ministers both on
the Eastern Partnership agenda and foreign policy issues of common concern
and has advanced Eastern Partnership cooperation in key sectors through the
engagement of the Ministers concerned from partner countries. They wish to
deepen where appropriate political association and increase political and security
policy convergence and effectiveness in the field of foreign policy.
10. The Summit participants highlight the importance of dialogue and
cooperation in the field of foreign and security policy as a key component of
enhancing political association between the EU and the interested partners. They
welcome the launch of a CSDP (Common Security and Defence Policy) Panel to
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facilitate dialogue on developments concerning CSDP, including on CSDP crisis
management operations and exercises. Moreover, under the Partnership bilateral
dimension, the conclusion and implementation of CSDP Framework Participation
Agreements provide partner countries with the legal basis and practical means to
engage in EU-led crisis management operations. They welcome the contribution
by Ukraine to a number of EU operations. The Summit participants welcome
the signing and entry into force of the Framework Participation Agreement
with the Republic of Moldova and its interest to participate in EU operations,
welcome the signature today of the Framework Participation Agreement with
Georgia and note that the launching of negotiations with other partner countries
is under consideration. In this context the Summit Participants also stress the
importance of concluding Framework Agreements on the Exchange of Classified
Information with interested partners contributing to the CSDP Missions.
11. Concerning transport cooperation, the Vilnius Summit participants
welcome achievements that seek to improve infrastructure connections between
the EU and the Eastern European region. They recall the endorsement by
the Eastern Partnership Transport Ministerial meeting held in Luxembourg
on 9 October 2013 of the indicative map of the Eastern Partnership regional
transport network that indicates connections with the trans-European Transport
Network and a related list of priority projects as first concrete steps in improving
transport and logistics connections. The Vilnius Summit participants welcome
the initialling of a Common Aviation Area Agreement with Ukraine and the
successful conclusion and implementation of such agreements with Georgia
and the Republic of Moldova that have improved connections and choice for
travellers. They welcome the launching of negotiations of a Common Aviation
Area Agreement with Azerbaijan. They also take note of the readiness of
Armenia to start negotiations on a Common Aviation Area Agreement. All these
Agreements make a concrete contribution to the Eastern Partnership’s goal of
bringing the EU and its partners closer together.
12. The participants concerned welcome joint work towards increasing
mutual energy security including through network developments and gradual
integration with the EU’s internal energy market and promotion of cross
border trade. They will promote an inclusive and open policy on energy security,
transportation and supply. They acknowledge the key developments towards the
opening of the Southern Gas Corridor, including the planned modernisation
of the South Caucasus Pipeline (SCP), the Trans-Adriatic Pipeline (TAP) and
the development of other gas transport infrastructures directly linking the
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Caspian Region with the EU. They note Azerbaijan’s strategic role in diversifying
Europe’s energy supplies. They look forward to continued EU support for the
modernization of the Ukrainian Gas Transmission System as a key part of the
European grid network, to continued efforts by Ukraine to undertake the further
necessary reforms in the gas sector and to the finalization of the dialogue with
the International Financial Institutions in order to disburse the first loan for the
emergency gas transit project. They note the strong energy provisions of the
DCFTAs, Ukraine and the Republic of Moldova’s work to comply with their
obligations under the Energy Community, the on-going work with Ukraine
on ensuring bi-directional gas flows, the development of the „Adriatic Gas
Corridor” connecting Croatia, Hungary and Ukraine, the steps towards the
preparation of the Azerbaijan-Georgia-Romania interconnector (AGRI LNG)
project, the progress in determining priority gas and electricity interconnection
projects between the Republic of Moldova and the EU. They also note Georgia’s
application to become a member of the Energy Community. They take note
of Armenia’s active observership in the Energy Community. Discussions have
demonstrated that there are real opportunities for Ukraine to position itself as
an Eastern European gas hub after an effective longterm strategy for the use of
its gas transmission and storage assets in line with Ukraine’s Energy Community
obligations, involving all relevant stakeholders, is developed. The Summit
participants take note of the important contribution of Belarus to Europe’s
energy security by providing significant energy transit and they support further
dialogue based on the 2009 Declaration on Cooperation of the
European Commission and the Government of the Republic of Belarus
in the field of energy. Dialogue has focused on energy security, regulatory
issues, networks, energy efficiency and renewable energy. The Vilnius Summit
participants welcome the full participation of Ukraine, including in the peer
review process and the active involvement of Armenia and Belarus in the EU’s
nuclear stress tests. They welcome the increased cooperation in the field of
nuclear safety and encourage transparency, accessibility of information and full
compliance with international nuclear safety and environmental agreements.
13. Summit participants stress the importance of education, youth and
culture area. They welcome the increase of academic exchanges and cooperation
between the EU and Eastern European partners through Tempus and Erasmus
Mundus since 2011 which has allowed more partnerships and scholarships to
be funded for the benefit of an increasing number of participants. In addition,
the Eastern Partnership Youth Window has substantially increased the number
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of young people and youth workers involved in joint projects. The Summit
participants welcome the objectives outlined in the Declaration agreed at the
Eastern Partnership Ministerial Conference on Culture held in Tbilisi on 27-28
June 2013 as well as the results of the Informal Eastern Partnership dialogue
on education which took place in Yerevan on 13 September 2013. They also
welcome the launch of the Eastern Partnership Youth Forum which took place
in Kaunas on 22-25 October 2013.
14. Summit participants underline the contribution agriculture and rural
development makes to partners’ sustainable and inclusive development and
the importance of providing to their populations safe, diversified and high
quality food. They look forward to enhanced sector cooperation under the
European Neighbourhood Programme for Agriculture & Rural Development
initiative (ENPARD). Summit participants also welcome the establishment of
the multilateral Panel on Agriculture and Rural Development reflecting the
importance of farming and rural communities in the partner countries. They
also welcome large Regional Development Programmes which assist partner
countries in addressing economic, social and regional imbalances. Summit
participants stressed the importance of protecting Geographical Indications for
promoting fair trade relations in agricultural products and foodstuffs between
the EU and partners, welcoming the conclusion of such Agreements with the
Republic of Moldova and Georgia and the fact that related provisions have been
included in the initialled DCFTA with Ukraine.
15. Summit participants welcome the expansion of cooperation in
research and innovation. Participation by researchers, research organisations
and other stakeholders, including industry in the 7th Framework Programme
has continued to increase, notably in theme-oriented research activities. The
Summit participants further welcome the establishment of a dedicated Eastern
Partnership Panel on Research and Innovation.
16. The Summit participants stress the importance of environment as
one of priority areas for cooperation that is mutually beneficial for the EU and
the partner countries both from an environmental and economic point of view.
They welcome the progress achieved in introducing the principles of green
economy, in fostering environmental governance and implementing multilateral
environmental agreements. They recognise the role of various supporting
programmes for boosting regional cooperation on environment and climate
change also in the context of Rio+20 follow-up process, including formulation
of sustainable development goals.
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17. With respect to disaster risk reduction, the Summit participants
welcome work carried out to establish the Electronic Regional Risk Atlas and
stress the importance of bringing partner countries closer to the EU mechanisms
for Emergency Response and strengthening capacity on disaster resilience,
disaster prevention and management. They also welcome the signature of the
Administrative Arrangement on the cooperation in the field of civil protection
signed between the European Commission and the Republic of Moldova.
18. In the field of information society and media, the participants of the
Vilnius Summit welcome work carried out with the view to approximate relevant
partner countries’ legislation and regulatory framework to the EU body of laws
and regulations on electronic communication. Additionally, participants welcome
work done in view to promote further electronic infrastructures for education
and research in partner countries.
19. The participants of the Vilnius Summit welcome Eastern European
partners increasing participation in EU programmes and cooperation with EU
Agencies. Over the past two years, several partners also participated in specific
components or projects under a number of EU programmes. The Republic
of Moldova was associated to the EU 7th framework programme for research
and technological development. They look forward to the imminent entry into
force of the Protocol enabling Armenia’s participation in new EU programmes.
They look forward to the signature of the Protocols enabling Azerbaijan’s and
Georgia’s participation in EU programmes. Bilateral cooperation arrangements
with EU Agencies were signed including Armenia and the Republic of Moldova
with the European Aviation Safety Agency (EASA), Georgia and the Republic of
Moldova with the European Police College (CEPOL), Republic of Moldova with
the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA),
the European Anti-Fraud Office (OLAF), Georgia, Armenia and Azerbaijan
with Frontex.
20. The participants of the Vilnius Summit welcome the regular
macroeconomic dialogues, including exchange of macroeconomic information
and analyses with partners with a view to enhance macroeconomic governance
and contribute to economic stabilisation. Since September 2011, the EU has
implemented macrofinancial assistance programmes with the Republic of
Moldova and Armenia in response to their economic crises. The legislative
decision on macro-financial assistance to Georgia has been approved and the
Memorandum of Understanding of the macro-financial assistance to Ukraine as
well as the Loan Agreement have been signed.
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21. The Summit’s participants welcome the work and projects carried out
in order to assess, monitor and implement SME policies in partner countries in
line with the principles of the Small Business Act for Europe (SBA).
22. The participants of the Vilnius Summit noted the enhanced bilateral
sectoral dialogues between the EU and Belarus on issues such as economic
and financial cooperation, the environment and education. They encourage the
further development of these sectoral dialogues.
23. The participants of the Vilnius Summit recall the valuable role of
civil society within the Eastern Partnership. They recognize that civil society
constitutes an integral element in a well-functioning democratic system. They
underline the contribution of civil society in all the relevant activities under the
Partnership including through the Civil Society Forum and its National Platforms.
They welcome the support extended to civil society through the Neighbourhood
Civil Society Facility. They welcome the outcome of the 5th meeting of the
Eastern Partnership Civil Society Forum on October 4-5, 2013, in Chisinau
and the establishment of the permanent secretariat of the Civil Society Forum.
They welcome that the 6th meeting of the Civil Society Forum will take place
in Georgia. The participation of the Civil Society Forum representatives in the
meetings of the multilateral Platforms should be further encouraged.
24. The participants of the Vilnius Summit also welcome the strengthened
cooperation with other stakeholders including Euronest, CORLEAP and the
Eastern Partnership Business Forum.
25. The participants of the Vilnius Summit welcome the efforts undertaken
to enhance the Eastern Partnership visibility stressing the need to intensify
implementation of the visibility strategy including with the involvement of civil
society. They call for further awareness raising efforts regarding the Eastern
Partnership in Eastern European Partners. They welcome the adoption of the
communication and information strategy for 2014-2017 by the Government of
Georgia. They welcome the increase in the number of EU information centres
established in partner countries since the Warsaw Summit.
26. The Summit participants take note of the cooperation with
International Financial Institutions (IFIs) and third countries interested in donor
coordination and more generally in the development of the Eastern Partnership,
including through the informal Information and Coordination Group, without
prejudice to the principles of cooperation with third states, as defined in the
Prague declaration. The next phase of the Eastern Partnership
27. The participants of the Vilnius Summit agree on a forward looking
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agenda for the Eastern Partnership over the next two years which will
consolidate and develop the process of political association and economic
integration. The Partnership will witness, for the EU and partners concerned,
a challenging qualitative shift from negotiation of agreements to their effective
implementation. Summit participants recognise that the implementation of
these agreements with their far-reaching objectives of comprehensive political,
economic and societal modernization will require significant political will to
drive through the necessary reforms in order to bring about the benefits for the
citizens of partner countries. The EU remains committed to supporting partners
throughout this process, assessing progress through the annual progress reports
presented by the Commission and the High Representative. This will also require
the launching of comprehensive information and communication campaigns by
partner country authorities in order to engage with the population at large, with
appropriate support from the EU. The Summit participants stress the importance
of pursuing differentiation in bilateral relations in combination with the further
enhancement of multilateral cooperation.
28. Recalling the statements on the earliest peaceful settlement of conflicts
reflected in the Prague and Warsaw Declarations, the Vilnius Summit participants
welcome the EU’s intention to strengthen its contribution to encourage
progress in further promoting stability and multilateral confidence building.
They welcome the EU’s strengthened role in conflict resolution and confidence
building efforts in the framework or in support of existing agreed formats and
processes, including through field presence when appropriate. They emphasise
the need for the earliest peaceful settlement of the conflicts on the basis of the
principles and norms of international law. They welcome the recent meeting
in Vienna between the Presidents of Armenia and Azerbaijan with the CoChairs of the OSCE Minsk Group and the Presidents’ agreement to advance the
negotiations toward a peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.
The participants support the activities of the EUSR for the South Caucasus and
the crisis in Georgia. They stress the need of the full implementation of the 12
August 2008 ceasefire agreement and the importance of the presence of the
EUMM in Georgia. Participants emphasize the need of the full implementation
of the mandate of the EUMM and reiterate their support for the Geneva
International Discussions. The participants stress the importance of progress
in resolving the Transnistrian conflict and look forward to the advancement of
the negotiations in the 5+2 format on all three baskets of the agreed agenda,
in particular institutional, political and security issues. They also commend the
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valued continuous contribution of the EUBAM on the border between the
Republic of Moldova and Ukraine.
29. The Summit participants note that the EU remains engaged in a
European Dialogue on Modernisation with Belarusian society and that exchanges
are ongoing between the EU and the Belarusian government with a view to
determining the best future form of cooperation on modernisation issues.
Association Agreements and DCFTAs
30. Summit participants stress the importance of pursuing as expeditiously
as possible the steps leading to the signature, provisional application and
ratification of the Association Agreements, including DCFTAs, between the EU
and the partner countries concerned. They underline that the implementation of
the Association Agreements/DCFTAs will signify a fundamental shift towards
deeper political association and economic integration of partners with the
EU. In this context, the successful implementation of the Agreements and the
gradual economic integration of partner countries’ economies in the EU internal
market will strengthen the ability of partner countries to compete effectively in
international markets, will bring direct benefits for consumers, as well as domestic
and foreign investors and entrepreneurs, due to the modernization of public
services and the approximation to EU norms and standards on competition
policy, intellectual property, food safety, consumer protection, customs, public
procurement, services and road safety among others. They underline that real
progress on DCFTAs can only be achieved with economies that welcome
competition, have wellfunctioning institutions and a legal framework that
guarantees a safe business-and investment climate.
31. In 2014-15, for the partner countries concerned, cooperation
and dialogue will be structured around the implementation of Association
Agreement/DCFTA provisions, focused in particular on approximation to EU
norms and standards. It is expected that the EU and Eastern European partners
together will engage and carry out a number of preparatory actions, including
strengthening of partner countries’ institutions, to pave the way for meeting
the challenge of complying with schedules of specific measures foreseen in the
annexes of the Association Agreements/DCFTAs.
Sector cooperation
32. The Eastern Partnership mobility agenda will be an important priority
for the 2014-15 period. The Summit participants look forward to progress
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towards visa free regimes for individual partner countries in due course on a case
by case basis and provided that conditions for well-managed and secure mobility
are in place. In the meantime, they encourage the full implementation of the
provisions of the Visa Facilitation Agreements and encourage Member States to
use the flexibilities offered by the Visa Code.
33. The participants of the Vilnius Summit express their commitment to
strengthening further the bilateral and multilateral cooperation and coordination
with interested Eastern European partners in areas related to freedom, security
and justice. In line with the EU Global Approach to Migration and Mobility,
dialogue and cooperation will include the promotion of secure and well managed
migration and mobility, the prevention of and the fight against illegal migration
and trafficking in human beings, the strengthening of international protection
and the enhancement of the development impact of migration. The participants
of Vilnius Summit express the importance of enhancing collaboration in the
area of prevention and fight against organised and transnational crime, drugs,
corruption and cybercrime as well as law enforcement cooperation. Convening
further meetings at ministerial level will help to ensure appropriate political
guidance and coordination. The Eastern Partnership Panel on Migration and
Asylum will continue contributing to enhancing dialogue and cooperation on the
broader mobility agenda. The Panel on Fight against Corruption will contribute
to developing and implementing tools and measures aimed at preventing and
fighting corruption. The participants of the Vilnius Summit encourage further
intensification of the cooperation between the Eastern European Partners and
the EU agencies relevant for the justice and home affairs area.
34. In the transport sector, the Summit participants look forward to the
implementation of concrete actions that make transport between the EU and
partner countries safer, more efficient and sustainable and have a positive impact
on trade flows. The participants of the Vilnius Summit stress the importance of
a swift signature and entry into force of the Common Aviation Area Agreement
with Ukraine, look forward to the next steps in the aviation negotiations with
Azerbaijan and look forward to the start of similar negotiations with Armenia.
The Summit participants look forward to the future inclusion of inland
waterways into the Eastern Partnership regional transport network. They stress
the importance of timely ratification of the Common Aviation Area Agreements
between the EU and Georgia and Republic of Moldova. Next steps in transport
cooperation will focus on regulatory convergence in all transport modes and
implementation of priority projects with the help of European and International
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Financial Institutions.
35. The participants of the Vilnius Summit, recalling their energy
interdependence and common interest to strengthen mutual energy security
including within the Eastern Partnership, confirm their intention to deepen
further bilateral and multilateral cooperation. Market integration will be further
promoted through the completion of the EU’s internal market, including
interconnections, and, where appropriate, the implementation of the DCFTAs
and the Energy Community Treaty as well as other relevant legal instruments
such as Energy Charter Treaty. Participants agree to cooperate on the further
development of energy infrastructure of joint interest including through
enhanced EU support, within existing instruments, for the construction and
upgrading of interconnections between partners and the EU energy market.
Participants note the key importance to consistently increase efforts on energy
efficiency and the use of renewable energy sources also through capacity building
in the field of green energy technology. They support the closest possible
involvement in the Covenant of Mayors and welcome the decision to expand
the Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) to
cover Armenia, Georgia and the Republic of Moldova, in addition to Ukraine.
Participants welcome prospects for enhanced nuclear safety cooperation. They
look forward to the implementation of the nuclear stress tests including the
recommendations resulting from them.
36. The participants of the Vilnius Summit express their commitment to
strengthen further the cooperation in the area of customs including through
Integrated border management. Cooperation will focus on developing safe
and fluid trade lanes, promoting risk management, the fight against fraud and
investing in customs modernisation in the region
37. The participants of the Vilnius Summit highlight the importance of
people to people contacts for the achievement of the Partnership’s objectives.
In the fields of higher education and youth, EU support will aim at increasing
the participation of Higher Education Institutions and students from
partner countries in the new „Erasmus+” programme. Support to the Marie
Skłodowska-Curie actions will continue and where possible should be increased.
Cooperation on youth issues including under Erasmus+ will allow for enhanced
youth employability and young people’s active participation in democratic life.
Summit participants also highlight the opportunities for cooperation in the field
of culture opened by the Creative Europe Programme. The policy dialogue on
the modernisation of cultural policies in Eastern European partners will be
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continued. The policy dialogues on health will also be continued, with a particular
focus on both communicable and noncommunicable diseases and health security.
38. To enhance agriculture and rural development cooperation, Summit
participants welcome the Republic of Moldova’s intention to host in January
2014 an Eastern Partnership Conference of Agriculture Ministers aimed
at promoting approximation to the EU Acquis as appropriate, supporting
agricultural and rural sector reforms in Eastern European countries and further
developing cooperation with the EU in this area in particular through the
ENPARD approach. They stress the importance of civil society involvement
and the ownership by partners among the ENPARD implementation principles.
The participants of the Vilnius Summit stress the importance of cooperation
in food safety, animal and plant health and to continue technical and financial
support in these areas through the available instruments.
39. The participants of the Vilnius Summit recall the importance of
research and innovation as key drivers for socio-economic growth and stress
the need for reinforced cooperation in those domains to achieve a Common
Knowledge and Innovation Space. They notably highlight the need for
supporting the reinforcement of Eastern European partner countries’ capacities
in research and innovation as well as increased cooperation in the forthcoming
EU „Horizon 2020” programme.
40. The participants of the Vilnius Summit stress the strategic importance
and necessity of closer cooperation in the areas of environment and climate
change as priorities for action. They highlight the need to pursue the process of
regulatory approximation and policy convergence in these fields with particular
attention to be paid to the green economy, biodiversity, a shared environmental
information system and environmental assessments, the integration of
environmental concerns into other sectors and the significant role of civil society.
They call for full and effective implementation of multilateral environmental
agreements and for continuing efforts to greening economies including those
contained in Rio+20 “The Future We Want” Declaration. They underline
the importance for Eastern Partnership societies and economies to engage in
measures and cooperation to step up their actions to reduce their greenhouse gas
emissions and to adapt to climate change. In this context they strongly confirmed
their engagement in developing the global agreement on climate change to be
adopted in 2015 in Paris for it to come into effect and be implemented from
2020. They stress the need to continue EU assistance, in particular in view of
establishing a fully operational Shared Environmental Information System and
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for enabling ambitious further action, both in the period up to 2020 and in the
longer term as well as to foster regional environmental initiatives.
41. With regard to information society and media policy development,
which is a tool for the promotion of universal and European values, political
stability, economic growth and social justice the participants of the Vilnius
Summit welcome and further encourage the continuation of capacity building
with EU support in the area of electronic communications regulation, promotion
of related policies such as eSignature, eHealth and Media aiming at creating a
common room for interoperable cross-border services. They also look forward
to partners’ participation in the relevant part of the „Horizon 2020” programme
and their enhanced involvement in electronic infrastructures for education and
research.
42. Summit participants stress the importance to further develop
the Eastern European partners’ participation in EU programmes and their
cooperation with EU Agencies.
Strengthen multilateral cooperation
43. The participants of the Vilnius Summit acknowledge the significance
of multilateral cooperation in support of deeper bilateral relations. As the
bilateral dimension gradually moves from a phase of negotiation to one of
implementation, it will be important to strengthen the linkage between the
bilateral and multilateral dimensions so as to ensure that the multilateral
dimension continues to effectively support partners in their approximation
efforts. The work of the multilateral dimension should effectively feed into
bilateral cooperation and encourage synergies. At the same time, the fora of
the multilateral dimension are the place where exchanges between the EU and
all six partners can be held and therefore their agendas should remain inclusive
and encourage the active participation of all. The new Work Programmes of
the multilateral Platforms recently adopted should be implemented with these
considerations in mind. Welcoming the sector Ministerial meetings in the
fields of JHA and Transport, they encourage the continuation of meetings
at Ministerial level in these and other areas as appropriate, on a regular basis.
Building on the already existing informal Partnership dialogues, the participants
of the Vilnius Summit decided to launch a structural dialogue in foreign policy,
including as appropriate by strengthening regular meetings both at Ministerial
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and Senior Officials’ level. They welcome and look forward to complementary
and reinforcing national programmes, such as, inter alia, the Estonian Centre of
Eastern Partnership focused on administrative capacity as well as the Eastern
Partnership Academy of Public Administration in Warsaw.
44. Recalling the importance of cooperation in the CSDP area, the
participants of the Vilnius Summit look forward to the further strengthening
of multilateral and bilateral security dialogue and practical CSDP cooperation
between the EU and interested partner countries, notably through the work to
be carried out by the CSDP Panel. They underline the role to be played by such
a forum in support of the developing cooperation with the interested partner
countries in the areas covered by the Framework Participation Agreements.
They welcome the contribution by Ukraine of a frigate to the EU-led operation
EUNAVFOR Atalanta as of January 2014 as well as the readiness of Georgia
and Republic of Moldova to contribute to EU-led operations to which they have
been recently invited. They also appreciate Ukraine’s commitment to contribute
to EU Battlegroups in 2014 and 2016.
45. They also highlight the importance of the Eastern Partnership
multilateral dimension in strengthening cooperation between partners as well as
with the EU, including through territorial cooperation especially cross-border
cooperation.
46. The participants of the Vilnius Summit invite the European Commission
to continue promoting and strengthening visible and effective Flagship initiatives
adding value to existing cooperation, with an enhanced participation of EU
Member States and partner countries. They will contribute to demonstrating to
citizens the tangible benefits brought about by the Partnership through practical
projects.
47. In order to improve the business environment in the partner countries,
further assistance to support the assessment and implementation of sustainable
and effective SME policies will be undertaken within the framework of the
multilateral dimension of the Eastern Partnership.
48. Acknowledging the significance of Eastern Partnership multilateral
cooperation, the Summit participants stress the importance of ensuring
coherence between various relevant regional initiatives and networks. They recall
that the Eastern Partnership could help develop closer ties among the partner
countries themselves.
49. The participants emphasized the importance of developing regional
cooperation through the involvement of partners as appropriate in implementing
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EU macroregional strategies. They also encourage the development of efficient
interregional and cross border cooperation dialogue, including EGTC (European
Grouping of Territorial Cooperation), to facilitate partners’ social and economic
development.
50. The participants of the Summit highlight the significant role of
local democracy and citizen participation in pursuing the goals of the Eastern
Partnership. The principles of local democracy represent a universal European
value corroborated by the European Charter of Local Self-Government. Local
governments are important providers of public services. The participants
support the inclusion of local and regional authorities in the implementation
of the relevant Eastern Partnership policies and strategies and encourage the
representatives of national associations of local and regional authorities and
CORLEAP to enhance their contribution to the Eastern Partnership. The role
of local and regional authorities could be also strengthened through targeted
support, including through capacity building.
Financial support
51. Summit participants note that the new European Neighbourhood
Instrument (ENI) the successor instrument to the 2007-2013 European
Neighbourhood and Partnership Instrument, will be the main instrument
for EU financial assistance to EU neighbourhood partner countries over the
period 2014-2020. They note that partner countries will continue to receive
financial support in line with the incentive based approach introduced within
the European Neighbourhood Policy by the 2011 review. Assistance will be
focused on a few sectors of concentration, with the aim of increasing ownership,
quality and results as a means to contribute towards the modernisation and
social cohesion of societies. Support to the implementation of the Association
Agreements/DCFTAs, effective regulatory approximation and administrative
capacity building will be at the core of EU support under ENI. They agree that
future EU assistance should take into account the provisional application of the
Association Agreements including Deep and Comprehensive Free Trade Areas
and encourage the necessary consultations to this end. Two specific initiatives
for multi-country support: the Neighbourhood Investment Facility (NIF) and
Cross- Border Cooperation (CBC) will continue extending financial support in
specific priority areas. They look forward, under the ENI, to building upon the
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results of the recently launched Eastern Partnership Territorial Cooperation
Programme. Underlining the importance of an enhanced coordination and
coherence of support of all donors providing funding to the Eastern European
partners, the participants of the Vilnius Summit call for the Eastern Partnership
reform agenda to be considered as a key reference for the overall EU support.
52. The participants of the Vilnius Summit welcome the important
contribution already made and to be further extended by EIB and EBRD in
supporting the partner countries in their reform efforts. They welcome EIB’s
intention to develop its activity based on its future external lending mandate in the
framework of the Eastern Partnership financing projects that help connect the
EU with the eastern neighborhood, boost development and address challenges
in the region’s energy, environment and transport sectors. In order to promote
economic development, innovation and job creation, the participants of the
Vilnius Summit look forward to work by the EIB exploring possible options to
further support risk capital operations in Eastern European partner countries
in cooperation with other European Financing Institutions active in this field
in the region. They welcome EBRD’s intention to continue its support to the
private sector development, in particular by reinforcing the financial sector and
facilitating access of SMEs to finance denominated in local currency, and the
support to sustainable energy and to the public infrastructure.
53. The macro-financial assistance programmes in Ukraine and Georgia
are foreseen to progress in 2014-2015 when the preconditions are met and when
the programmes are linked to a meaningful reform agenda. The EU macrofinancial assistance instrument may also be mobilised in the future to assist
partner countries to address short-term balance-of-payments difficulties when
the preconditions are met and when the programmes are linked to a meaningful
reform agenda. Continued dialogue and exchange of analysis and advice within
the Eastern Partnership could lead to further implementation of structural
reforms, fiscal consolidation and thus a strengthening of economic activity.
Stakeholder involvement
54. The participants of the Vilnius Summit underline the need to further
strengthen civil society. Summit participants also recognise the important
role played by civil society, through the Civil Society Forum and its national
platforms, in partners’ reform processes in encouraging dialogue between civil
society and partner countries’ authorities on achieving the goals of the Eastern
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Partnership. They emphasize the importance of continuing to make available
adequate resources as appropriate to support the capacity development and
further involvement of civil society in national reform processes.
55. Summit participants welcome the steps made by the Conference of
local and regional authorities of the Eastern Partnership to develop cooperation
at the levels of government closest to the citizen and take note of the results
of its annual meeting held in Vilnius on 4-5 September 2013. The Summit also
encourages enhanced inter-parliamentary cooperation within the Euronest
Parliamentary Assembly 2014-15.
56. Welcoming the outcome of the Business Forum held in Vilnius on
28 November 2013, the participants of the Vilnius Summit invite the business
communities in EU and partner countries to further develop the Business Forum
and to use this platform to exploit the new economic opportunities offered.
They also encourage the social partners (employers’ organizations and trade
unions), including through the Civil Society Forum where appropriate, to work
more closely together as a means to advance in 2014-15 in the area of economic
convergence and regulatory approximation. They underline the need to promote
investment, research-industry partnerships as well as a vibrant and innovative
SME sector to contribute to broad-based, inclusive growth and job creation.
They stress the role to be played by SMEs in economic development in partner
countries and the need to develop and implement business-friendly policies to
facilitate investment. They recognize the contribution of a well-functioning
social dialogue to support socio-economic reforms and inclusive growth. They
indicate their intention of enhancing cooperation in the field of employment
and social policy, notably by involving social partners.
************
57. They invite EU institutions, EU Member States, Eastern European
partners and other stakeholders to contribute to the Eastern Partnership visibility
Strategy implementation by further informing society in partner countries
and the EU of benefits derived from the Partnership, the implementation of
the Agreements concluded in the framework of the Partnership for citizens,
businesses and the society as a whole.
58. Summit participants look forward to their next Summit in Riga
in the first half of 2015 where they intend to review the implementation of
this Declaration and of Agreements concluded and chart the way ahead in the
Partnership.
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AGENDA INSTITUTULUI DE STUDII DE SECURITATE

AGENDA ISS-CD
Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Creştione „Dimitrie
Cantemir” (ISS-DC) funcţionează de la 1 ianuarie 2010.
ISS-DC elaborează studii din domeniile securităţi, analize şi evaluări
periodice ale mediului de securitate în zonele de interes pentru România, îndeosebi
pentru sud-estul european şi pentru zona extinsă a Mării Negre. ISS-DC editează
revista trimestrială „Univers Strategic”, în format tipărit, DVD-ROM şi on-line. În
continuare, au loc următoarele activităţi importante:
- Elaborarea şi finalizarea unor studii conform Planului de Cercetare;
- Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale pe teme de securitate şi
apărare;
- Actualizarea site-ului http://iss.ucdc.ro;
- Pregătirea numerelor următoare ale revistei Univers Strategic.
Vă aşteptăm cu articole pe tematica revistei.

Articolele pot fi trimise pe adresa revistei sau pe cea a redactorului şef:
vaduvageorge@yahoo.fr
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Splaiul Unirii nr. 176, Sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021)330.70.00; 330.79.11: 330.79.17. Fax: 021.330.87.74
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro
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