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Lucrarea cuprinde 22 de studii, parte a celor susþinute la Conferinþa internaþionalã pe care
Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina“ ºi Universitatea din Bucureºti, sub patronajul
Ambasadei Italiei din Bucureºti, au organizat-o în anul 2014, la împlinirea a jumãtate de mileniu
de la publicarea „micului tratat“ care a influenþat major gândirea politicã a modernitãþii – Il Principe.
Aceste studii ilustreazã noi direcþii de studiu a operei ºi personalitãþii lui Niccolò Machiavelli, de
interpretare a unor tipuri inedite de receptare a operei celebrului autor florentin în filosofia politicã
contemporanã ºi în istoria ideilor politice ºi, de asemenea, de interpretare a influenþei pe care
Principele o exercitã în practica politicã actualã. Ele sunt datorate unor cercetãtori ºi profesori
consacraþi în studiul operei lui Machiavelli, unor exploratori ai semnificaþiei Principelui specializaþi în diverse segmente ale gândirii politice moderne ºi contemporane ºi, deopotrivã, unor tineri
doctoranzi. Autorii provin de la Seton Hall University, New Jersey – William. J. Connell; de la
Università degli studi di Bari Aldo Moro – Silvio Suppa, Angelo Chielli, Laura Mitarotondo; de
la Università degli Studi di Roma „La Sapienza“ – Michele Prospero; de la L’Università per
Stranieri di Perugia – Salvatore Cingari; de la Universitatea din Szeged – Tibor Szabo ºi Federico
Sollazzo; de la Université Grenoble Alpes – Thierry Menissier ºi Samuel Cioalcã; de la Universitatea
din Bucureºti – Gheorghe Stoica, Ion Iuga ºi Octavian Sofonea; de la Institutul de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române – Gabriela Tãnãsescu; de la
Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina“ – Florin Mitrea, Ion Boboc, Sorin Mitulescu, Filip
Stanciu, Florea Surdu, Ragip Gockel, Richat Sabitov, Cristian-ªtefan Crãciun, Marin Drãmnescu
ºi Ovidiu Puþura; de la Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“ din Bucureºti – Gheorghe
Ciascai; de la Universitatea „Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca – Iulia Mãdãlina Ghionea.
Tema propusã spre analizã a fost Principele din perspectiva exercitãrii puterii, iar direcþiile
majore de abordare a exercitãrii puterii – Principele ca politician modern ºi influenþa Principelui
asupra artei leadership-ului de stat actual –, aºa cum sunt ilustrate în cele douã pãrþi ale lucrãrii,
indicã un important grad de profilare tematicã, aproape monograficã, a lucrãrii. Ceea ce din punctul
meu de vedere are o deosebitã relevanþã în ordinea valorii acestei lucrãri este originalitatea unghiurilor din care sau a aspectelor sub care este analizat Principele ca exercitant al puterii:
O interpretare sagace ºi subtilã a motivãrii machiavelliene a moralei proprii politicii oferã
profesorul William J. Connell, o autoritate în studiul vieþii ºi operei lui Machiavelli ºi al Florenþei
renascentiste, dar ºi în domeniul studiilor istorice ale Renaºterii. Profesorul american aºeazã la
baza „relaþiei complicate ºi controversate“ a autorului florentin cu credinþa, religia, Biserica ºi
morala consacratã o înþelegere nonteleologicã a adevãrului (verità), anume „adevãrul eficient“ (la
verità effettuale), adevãrul care implicã cauzarea sau determinarea effettuale „în legãturã cu un
proces“. Aceastã înþelegere contrasteazã cu cea a adevãrului determinat „în legãturã cu finalitatea“,
asumatã de Platon ºi Aristotel, ºi „de credinþa, crucialã în teologia creºtinã, cã adevãrul este final
ºi nu eficient“ (pp. 44-45).
Argumentarea autonomizãrii „chirurgicale, cu mare precizie tehnicã“, a politicii faþã de eticã,
religie ºi de alte determinaþii ale vieþii sociale este datoratã cunoscutului profesor ºi autor Michele
Prospero, care include examinarea concepþiei machiavelliene a politicii ca teren al „unui echilibru
mutabil“ al forþelor aflate în conflict, al politicii care asumã forþa ºi coerciþia ca pe una dintre componentele ei structurale ºi nu ca pe o devianþã (p. 71).
Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XIV, 4, pp. 93–101, Bucureºti, 2017.
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O interpretare a raportului abstract-concret la Machiavelli este realizatã de Angelo Chielli pornind
de la diferenþele majore dintre concepþia autorului florentin ºi „umanismul creºtin de matrice erasmianã“, ce subsumeazã „viziunea armonicã a «binelui comun» de origine aristotelic-tomistã“ asumatã,
din punct de vedere politic, de Biserica universalã (p. 95). Aceastã interpretare se fundamenteazã pe
teza regenerãrii corpului politic în condiþiile posibilitãþii „inversãrii sau încetinirii puterii perturbatoare a timpului asupra memoriei“, astfel încât „neafundarea în rãdãcinile proprii“ sã nu transforme
cea mai înaltã virtù a Principelui „doar în solitudine ºi destin al statului în ruinã“ (pp. 100-101).
O prezentare generalã a punctelor de vedere exegetice asupra temei istoriei, care porneºte de
la premisa cã principala sursã a noutãþii filosofiei politice machiavelliene este raportarea la problema istoriei, este realizatã de Florin-Ciprian Mitrea. Considerând teoriile mitului ca „posibilã
perspectivã interpretativã pentru abordarea lucrãrii lui Machiavelli“ ºi capitalizând anume orientãri teoretice precum cele formulate de Maurizio Viroli, George Dumezil, Mircea Eliade ºi Ernst
Cassirer, autorul realizeazã o ineditã comparaþie între Machiavelli ºi Plutarh în privinþa preferinþei lor
pentru pattern-ul liderului politic fondator de noi principate. În privinþa impactului lucrãrii
Principele asupra patologiilor politice ale modernitãþii, autorul considerã cã Machiavelli „este
responsabil de anumite consecinþe negative ale rupturii dintre moralã ºi politicã“, dar ºi cã se impune a fi fãcutã o distincþie între scrierile lui istorice puternic contextualizate ºi „rãul politic sistemic“ ca fenomen dezvoltat în mod autonom.
Analiza „coloanelor de susþinere intelectualã a teoriilor politice ale lui Machiavelli“ („neevidente“),
datoratã lui Samuel Cioalcã, urmeazã teza lui Michel Bergès a unei antropologii machiavelliene
ce suprapune douã discursuri: un tratat filosofic care se ocupã de destinul omului în lume ºi o
dimensiunea medicalã (p. 196) ºi fantasticã care îl reprezintã pe om ca „animal politic“. Argumentul
autorului este cã pesimismul antropologic machiavellian – „radicalitatea rãului“ (p. 195) pe care
Michel Bergès o identificã vizual în tablourile lui Hieronymus Bosch – îºi are sursele în antropologia creºtinã ºi poartã amprenta consecinþelor maladiilor secolului al XVI-lea, omul machiavellian
fiind „profund asemãnãtor“ celui savonarolanian, iar practica medicalã vitalã a politicii fiind analoagã Purgatoriului. În schimb, dramatismul concepþiei machiavelliene asupra alteritãþii, a imaginii
strãinului sau „a barbarului“, este conexat mai mult spaþiului politic decât spaþiului antropologic
ºi în principal destinului politic al Italiei – consideratã drept „centrul lumii“, drept „provincie“ destinatã sã „resuscite ce e mort“ ºi sã „reinventeze într-un anumit fel civilizaþia“ (p. 209).
Investigarea „corelaþiei dintre machiavelism ºi alte trãsãturi de personalitate“ ºi a comportamentului manipulator al indivizilor ºi grupurilor este realizatã de Ion Boboc prin intermediul mãsurãtorilor Mach IV Scale. Pornind de la rezultatele unor cercetãri occidentale recente – ce au vizat
indicarea ponderii în care machiavellismul este învãþat, adicã transmis prin familie, ºcoalã, societate;
în care existã personalitãþi „puternic machiavellice“, „slab machiavellice“ ºi a celor „manipulatoare ºi exploatatoare“; în care este imposibil de stabilit o corelaþie între machiavellism în
general ºi inteligenþã –, autorul a realizat o evaluare comparativã folosind un eºantion de 80 de
elevi ºi 25 de studenþi (p. 242 sqq).
Un comentariu la modul în care Machiavelli observã dinamica relaþiilor dintre principe ºi mase,
rolul de sfãtuitor autentic al principelui ºi tendinþa lui de a folosi aceastã dinamicã în scopul
cuceririi ºi menþinerii puterii este realizat de Marin Drãmnescu ºi Ovidiu Puþura. Asumpþia autorilor
este cã, din acest punct de vedere, observaþia lui Machiavelli subsumeazã o adevãratã analizã
psihologicã a contextului, a comportamentului ºi reacþiei maselor ºi a atitudinii pe care principele
trebuie sã o aibã în raport cu ele (p. 358).
O evaluare a prezenþei lui Machiavelli în cultura italianã, pornind de la afirmaþia lui Éric Weil cã
douã categorii de abordãri au circumscris aceastã prezenþã, anume cea a studiilor riguroase a contribuþiei lui la domeniul istoric-filologic ºi cea care a considerat lucrãrile lui ca sursã posibilã a soluþiilor la problemele curente ale timpului, se datoreazã lui Federico Sollazzo. Autorul propune „depãºirea acestor douã viziuni tradiþionale“ – „nici perimare, nici actualitate; nici de condamnat, nici de
absolvit“ – în scopul de a introduce o a treia categorie de abordare întemeiatã pe criteriul „moºtenirii“.
Un demers inedit, deosebit de inspirat redactat, de prezentare a lui Machiavelli ca politician ºi
gânditor ancorat în realitãþile europene ale timpului, a cãrui contribuþie este utilã proiectului european prin interesul sãu nu pentru statele bazate pe tradiþie ºi pe principiul legitimitãþii, precum
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principatele creºtine, ci pentru construcþiile de la început ale statului care combinã forþa cu priceperea (p. 293), este întreprins de Sorin Mitulescu. În încercarea de a identifica posibili succesori
ai lui Machiavelli între politicienii europeni contemporani, autorul contureazã extinderea la care
ideile machiavelliene de realism politic, naþionalism ºi umanism civic se regãsesc în discursul
proeuropean ºi în analizele critice ale birocraþiei europene.
O analizã absolut ineditã a mecanismelor de exercitare a puterii politice în „construcþia statului
rus“ dupã 2000 prin prisma tezelor machiavelliene propune cititorilor Richat Sabitov. Dupã pãrerea
autorului, pertinenþa acestei analize rezultã din faptul cã „vasta reformã federalã vizând reconstrucþia puterii centrale ºi slãbirea elitei regionale devenitã autonomã ºi puternicã pe parcursul
epocii lui Boris Elþîn“ poate fi „perfect apreciatã“ prin prisma lucrãrii Principele care „stabileºte
bine caracteristicile, principiile de guvernare, natura statului ºi modul sãu de funcþionare“ (p. 319).
Perspectiva machiavellianã asupra exercitãrii puterii militare, aºa cum rezultã ea din „tripticul
de ºtiinþã politicã ºi artã militarã“ Principele (1513), Discurs asupra primelor zece cãrþi ale lui
Titus Livius (1517) ºi Arta rãzboiului (1519-1520), ºi care „stipuleazã elementele unei doctrine politice necesare pentru viitorul statului peninsular unit“ (p. 302) în condiþiile teribilei lupte pentru
putere în zona mediteraneanã este analizatã de Filip Stanciu, Florea Surdu ºi Ragip Gockel. Autorii
indicã drept factori ai puterii potenþiale a statului în concepþia machiavellianã, în ordine, poziþia
geopoliticã ºi influenþa ei ca expresie strategicã; potenþialul statului ca actor geopolitic regional/european; forma de guvernãmânt sau tipul de principat; factorul demografic; dezvoltarea economicã
ºi socialã; compoziþia ºi forþa factorului militar; educaþia militarã etc., ca ºi variabile psiho-sociale
precum: moravurile ºi virtuþile indivizilor/liderilor, etica socialã, iubirea de patrie etc. (p. 312)
Abordarea rolului strategic prioritar pe care îl joacã leadership-ul în organizaþiile importante
ºi durabile – prin „determinarea orientãrii uniforme ºi stabilirea exactã a modului în care scopul organizaþiilor sã fie realizat cu succes“ – este schiþatã pe baza viziunii machiavelliene a principilor-conducãtori ai diverselor state care este conexatã domeniului economiei (p. 345). Autorul acestei
abordãri, Cristian-ªtefan Crãciun, stabileºte validitatea principiilor din Principele în sfera managementului de astãzi al business-ului ºi a importanþei valorificãrii la nivelul leadership-ului a
background-ului istoric al companiei sau business-ului, a unor aptitudini precum energia, forþa,
rezistenþa, ingeniozitatea, curajul, hotãrârea ºi, desigur, a ºansei.
Un alt registru al perspectivelor originale din care este analizat Principele este cel al interpretãrilor
pe care le-a inspirat ºi al marilor „dialoguri“ ºi critici pe care le-a provocat. Astfel, între autorii de
referinþã pe care studiile acestei lucrãri îi analizeazã prin raportare la Machiavelli sunt Gabriel Naudé,
Scipione Coppa, Antonio Gramsci, Claude Lefort, Michael Oakeshott, Robert Dahl ºi Joseph Nye
Jr., Eric Voegelin ºi Dick Morris, E. H. Car, Hans Morgenthau, Kenneth Waltz ºi Raymond Aron.
Profesorul Silvio Suppa decripteazã într-un impresionant studiu dialogul pe care Naudé l-a
imaginat între antici ºi moderni, inspirat de Machiavelli ºi având ca temã ordinea politicã. Autorul
studiului consacrat lui Naudé ºi antimachiavellismului sãu identificã în Gabrielis Naudaei Parisini
Bibliographia Politica Et Arcana Status (1633), opera eruditã ºi încãrcatã de „modele ºi referinþe
rafinate“, intenþia de fixare ºi articulare a sistemului politicii ºi a practicii politice ca expresii ale
exigenþei morale, de inspiraþie clasicã amplã, de argumentare a indispensabilitãþii intervenþiei
„filosofiei morale“, „ca unicã purtãtoare ºi maestrã a vieþii oamenilor“ (p. 58).
Scrierii lui Coppa L’Eco politica (1684), consideratã ilustrativã pentru „antimachiavelismul
raþiunii de stat“, îi dedicã Laura Mitarotondo un cuprinzãtor studiu în care analiza porneºte de la
caracterul organic al lucrãrii. Autoarea relevã „sugestiile provenind din discipline politice, filosofico-morale, teologice ºi juridice ce rezumã liniamentele unei faze istorice în schimbare rapidã“ ºi
evocã „importanþa unei tradiþii literare subterane“ ºi compilative cãreia i se datoreazã „monitorizarea
evoluþiei lexicului politicii în epoca modernã“, „preluarea culturii civile a Renaºterii ºi modificarea ei pentru a putea rãspunde exigenþelor noii realitãþi instituþionale reprezentate de stat“ (p. 157).
Interpretãrii gramsciene a lui Machiavelli ºi relevãrii importanþei acestei interpretãri pentru
istoria gândirii politice italiene, dar ºi pentru contextul actual al globalizãrii îi dedicã Salvatore
Cingari eseul sãu, configurând în cuprinsul lui o „abordare necesarã“ a concepþiei gramsciene în
condiþiile actuale ale crizei politice ºi culturale pe care o parcurge marxismul. Tot în relaþie cu
Gramsci, profesorul Tibor Szabo argumenteazã aserþiunile: (1) Machiavelli este pe de-a întregul
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„un om al timpului sãu ºi arta sa politicã reprezintã filosofia timpului care tinde spre monarhie naþionalã absolutã, forma ce poate permite o dezvoltare ºi o organizare burghezã“ ºi (2) „la Machiavelli
este situatã in nuce separaþia puterilor ºi parlamentarismul (regimul reprezentativ)“ (p. 113)
Studiul profesorului Thierry Menissier, cercetãtor consacrat al operei lui Machiavelli ºi autor
al lucrãrii Machiavel ou la politique du Centaure (2010), este dedicat „interpretãrii unui gânditor
clasic la Renaºterii de cãtre un gânditor clasic al rãzboiului rece“ ºi analizei influenþei pe care
Machiavelli a avut-o asupra „sistemului ideaþional al lui Lefort“. Motto-ul sub care este aºezatã
aceastã interpretare este o mãrturisire a lui Lefort din ultima lui carte, Le Temps present (2007):
„Machiavelli m-a instruit, m-a instruit întotdeauna întrucât la el gãsim o triplã criticã: acea a tiraniei,
acea a conservatorismului burghez pus în serviciul intereselor oligarhice, acea a idealismului republican sau democratic care mascheazã locul puterii ºi permanenþa conflictului“ (p. 133).
Studiul Gabrielei Tãnãsescu porneºte de la asumpþia cã prin dedicarea „celei mai valoroase“
cunoaºteri „noului principe“ – în intenþia de a-i spori calitãþile ºi forþa în actul guvernãrii –
Machiavelli ºi-a exprimat aprecierea pentru noul tip de principat ºi pentru un tip de educaþie politicã
disctinctã de cea oferitã „principelui natural“. Studiul situeazã „regulile generale“, detaºate de
autorul Principelui din „întâmplãrile timpului“ ºi din „continua citire a autorilor vechi“, în categoria
a ceea ce Michael Oakeshott a numit educaþia politicã de inspiraþie raþionalistã. În aceastã linie de
interpretare, Machiavelli – autorul unei „cãrþi raþionaliste“ (a „useful political crib“) care fixeazã
în reguli o „cunoaºtere tehnicã“, solicitã o aplicare mecanicã ºi are scopul de a acoperi lipsa de experienþã, de tradiþie de familie ºi de „cunoaºtere practicã“ a „noului“ principe – este considerat
„primul dintre aventurierii (raþionaliºti) din câmpul politicii“ care oferã „noului“ principe, împreunã
cu cartea sa, „ceva care ar compensa deficienþele ei, anume pe sine însuºi“ (p. 224 sqq).
Compararea conceptului machiavellian de putere cu cel formulat în teoriile contemporane din
domeniul relaþiilor internaþionale, precum cele formulate de Robert Dahl ºi Joseph Nye Jr., este
realizatã de Iulia Mãdãlina Ghionea pornind de la asumpþia „caracterului ºtiinþific“ al metodei pe care
Machiavelli a „folosit-o în înþelegerea politicii“ ºi a întemeierii „întregii sale teorii filosofice pe
precedentul istoric“, pe teza cã istoria se repetã dacã nu alegem sã facem acþiuni diferite (p. 253).
Analiza substanþialã, cuprinzãtoare ºi bine condusã, realizatã de Ion Iuga ºi Octavian Sofonea,
cuprinde consideraþii asupra mãsurii în care paradigma puterii propusã de Machiavelli „a fost
susþinutã de un cadru al legitimitãþii în acel context“, o focalizare specialã asupra interpretãrii pe
care Voegelin a dat-o legãturii dintre legitimitatea extrinsecã ºi noua paradigmã a puterii propusã
de Machiavelli ºi o comparare a perspectivei machiavelliene din Principele cu teoria lui Dick
Morris a „noului“ principe ºi a calitãþilor liderului politic american de succes al zilelor noastre.
Studiul semnat de Gheorghe Ciascai prezintã ecourile scrierii lui Machiavelli asupra
reprezentanþilor teoriilor ºcolii realiste din relaþiile internaþionale, îndeosebi asupra autorilor E. H.
Car, Hans Morgenthau, Kenneth Waltz ºi Raymond Aron, cu un accent special asupra anti-idealismului, a eticii realiste a puterii în relaþiile internaþionale ºi asupra rãzboiului ºi a puterii militare ca
teme constante ale realismului.
Un al treilea registru al abordãrilor originale este cel al comentãrii traducerilor Principelui în
România ºi a impactului lor pentru predarea ºi interpretarea nuanþatã a concepþiei machiaveliene
a exercitãrii puterii. Profesorul Gheorghe Stoica oferã o analizã a primei traduceri a lucrãrii lui
Machiavelli în românã, dupã o ediþie francezã, ºi povestea acestei traduceri realizate în 1910 de
Mircea Handoca, ofiþer al Armatei române. Autorul argumenteazã importanþa precedentelor încercãri ale lui Eminescu ºi Caragiale de a traduce micul tratat al lui Machiavelli ºi specificã relevanþa
prefeþei lui Handoca în argumentarea distincþiei dintre „lucrarea propriu-zisã“ a autorului florentin
ºi „fenomenul negativ reprezentat de machiavellism“.
Într-o concluzie asupra a ceea ce transmite aceastã amplã lucrare colectivã la peste 500 de ani
de la publicarea Principelui lui Machiavelli, aº spune cã, paradoxal, un Principe la fel de tulburãtor ºi de enigmatic ºi, din pãcate cred, un Principe în continuare actual prin partea de „eternã
aversiune“ pe care o genereazã ºi prin partea de „etern adevãr“ pe care o cuprinde.

Gabriela Tãnãsescu
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Cezar Bãlãºoiu
Probleme ale discursului raportat, Bucureºti, Editura Universitãþii din Bucureºti, 2017,
377 pp.

Construitã pornind de la cursul pe care Cezar Bãlãºoiu îl þine de mai mulþi ani la Facultatea de
Litere a Universitãþii din Bucureºti, dincolo de interesul major pe care îl prezintã pentru specialiºti
din perspectiva subiectului tratat – prin limpezimea conceptualã, prin numeroasele exemple de
analizã aplicatã ºi noutãþile bibliografice de ultimã orã – lucrarea Probleme ale discursului raportat
este importantã deopotrivã pentru cercetarea ºtiinþificã din orice domeniu, în particular pentru cel
al ºtiinþelor politice ºi relaþiilor internaþionale.
ªi aceasta fiindcã prin însãºi definiþia sa generalã – „Discurs raportat (DR) este un termen
generic pentru ansamblul modalitãþilor de redare sau reprezentare, în cadrul unui discurs, a altui
discurs“ (p. 17) – discursul raportat este specific studiilor ºi articolele ºtiinþifice în care se citeazã
sau se invocã alþi autori, alte lucrãri, documente, teorii, opinii cu scopul de a susþine ºi cu astfel de
argumente (livreºti, ale „autoritãþii“, de regulã) un anumit punct de vedere sau pentru a demonstra
o anumitã ipotezã.
Chiar dacã cercetarea lui Cezar Bãlãºoiu nu vizeazã în mod direct acest aspect, subliniez de la
bun început utilitatea lucrãrii din perspectiva deontologiei cercetãrii ºtiinþifice, cu atât mai mult cu
cât domeniul ºtiinþelor politice ºi al relaþiilor internaþionale este prin excelenþã acela al redãrii sau
reprezentãrii discursurilor altor „locutori“, pentru a le (re)interpreta sau a le asimila organic în alte
discursuri – fie pentru a susþine o teorie sau o opinie, fie pentru a înþelege, explica sau analiza o
situaþie în spaþiul public.
În cartea prezentatã aici, în „Partea întâi“ sunt analizate forme ale discursului raportat precum
„discursul narativizat“, „discursul indirect liber“, „discursul direct“, „discursul direct liber“, iar în
„Partea a doua“ sunt prezentate, explicate ºi interpretate concepte particulare precum „eterogenitate“,
„heteroglosie“, „verbe declarative“, „dialogism“, „fiinþe discursive“, „modalitãþi enunþiative“.
Interesat de modul în care discursul raportat (DR) poate fi descris ca sistem, dar ºi de modul
în care acest sistem funcþioneazã, autorul lucrãrii de faþã prezintã douã perspective diferite, dar
complementare asupra domeniului. Astfel, perspectiva lui Authier-Revuz, axatã pe metalimbaj sau
pe matadiscursul care „poate trimite la discursul care este în derulare (caz în care avem exemple
de auto-reprezentare a vorbirii: dialogism intersubiectv, interlocutiv ºi intralocutiv)“, optând
pentru noþiunea de „représention du discours autre“ privilegiazã zona unui „discurs secundar, al
cãrui obiect este alt discurs“, altfel spus, metadiscursul (p. 20), de unde se poate observa „modul
în care discursul reprezentant interacþioneazã cu discursul reprezentat (discursul celuilalt)“ (p. 24).
Acest din urmã factor este luat în considerare pentru delimitarea ariei discursului raportat ºi de
Meir Sternberg, dar „spre deosebire de Authier-Revuz, Sternberg crede cã esenþialã în definirea
DR nu este relaþia dintre discursul reprezentant ºi discursul reprezentat, ci relaþia dintre cadru
(engl. frame) ºi inserþie (engl. inset), ambele componente ale mecanismului de reprezentare“.
Astfel, aria discursului raportat se delimiteazã pe baza a trei aspecte: criteriul referenþial („dacã
discursul trimite la realitate sau la alt discurs“), criteriul mimetic („discursul reprezentant este o
imagine a celui reprezentat“), criteriul structural („discursul reprezentant este o inserþie într-un
cadru care îl prilejuieºte ºi îl susþine, între inserþie ºi cadru existând o relaþie ca de la parte la întreg“)
(p. 24). De aici decurge modul de funcþionare a disursului raportat, la nivelul cãruia Sternberg
gãseºte „patru universalii ale citãrii“, ºi anume: „legãtura reprezentaþionalã (cea dintre discursulimagine ºi discursul-obiect, pe care primul îl reprezintã), încadrarea structuralã (priveºte raportul
dintre cadru ºi inserþie, prin actualizarea cãruia iau naºtere formele standard ale raportãrii: discursul
direct, discursul indirect, discursul indirect liber), subordonarea comunicativã (potrivit cãreia
discursul-imagine serveºte intereselor ºi scopurilor raportorului) ºi montajul de perspective (faptul
cã DR este o combinare dintre punctul de vedere aparþinând locutorului raportat ºi cel aparþinând
locutorului raportor)“ (p. 25).
Pentru a prezenta ºi alte secvenþe din analizele riguroase care se gãsesc în fiecare paginã a
cãrþii, putem exemplifica modul în care explorând discursul indirect liber ca specie de discurs
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raportat, autorul aratã cã stilul indirect liber (sinonimie marcantã pentru Bernard Cerquiglini)
poate fi întâlnit în limba vorbitã, în stilul publicistic sau lucrãri de istorie, dar „îºi împlineºte potenþialitãþile în ficþiunea narativã“. Potrivit diferenþei bahtiniene dintre modalitãþi de raportare ºi procedee de reprezentare, „ca modalitate de raportare, discursul indirect liber este o formã de redare,
la persoana a treia, a unei secvenþe spuse sau scrise; ca procedeu de reprezentare, discursul indirect
liber acoperã o arie fluctuantã, în funcþie de autorul care îl descrie, schimbându-ºi denumirea odatã
cu zona de influenþã: style indirect libre la Bally (…), represented speech and thought, la Banfield
(…), modalitate de evocare a spuselor ºi a gândurilor, la Fludernik, (…), modalitate intertextualã
de reprezenatre a spuselor, gândurilor ºi a punctelor de vedere, la Schmidt“ (p. 184).
Referitor la problemele complexe ale citãrii (atât de utilizatã în lucrãrile ºtiinþifice), lucrarea
acordã un spaþiu substanþial teoreticienilor (începând cu reprezentanþii ªcolii de la Port Royal)
preocupaþi de logica, regulile ºi rigorile acestui procedeu al discursului raportat, accentuând necesitatea fidelitãþii citatului faþã de sursã (fãrã a se omite sau a se adãuga cuvinte) ºi importanþa sau
chiar semnificaþia ghilimelelor.
Pe de altã parte, un autor precum Donald Davidson, „unul dintre criticii teoriei citãrii ca descriere
definitã“ reproºeazã acestui procedeu „incapacitatea de a oferi o explicaþie modului în care o citare
capãtã un sens parcurgând drumul de la propria structurã la referinþã“ (p. 210), iar aceastã observaþie, transferatã în planul strategiei discursive atrage atenþia asupra faptului cã evocarea de cãtre
un locutor a unui citat dintr-un alt discurs, care nu îi aparþine, poate avea valoare argumentativã,
dar nu exclude situaþiile în care sensul discursului astfel „raportat“ poate fi distorsionat, iar astfel
de situaþii sunt întâlnite în discursul politic televizual sau în presa scrisã, cât ºi în mediul online.
În fine, un termen precum acela de „heteroglosie“ – pe care Bahtin îl considerã „condiþia esenþialã care guverneazã operaþia prin care un enunþ obþine o semnificaþie“, arãtând cã „într-un anumit
moment ºi într-un anumit loc vor exista condiþii particulare (sociale, istorice, psihologice, etc.)
care vor determina un cuvânt rostit în locul ºi în momentul respectiv sã aibã un sens diferit în comparaþie cu acelaºi cuvânt rostit în circumstanþe diferite“ (p. 285) – este în mãsurã sã sugereze complexitatea teoreticã ºi fineþea detaliilor pe care le implicã discursul raportat.
Contextul larg în care Cezar Bãlãºoiu expune probleme ale discursului raportat, referindu-se
la contribuþii din domeniile lingvisticii, pragmaticii, sociologiei, dialectologiei, semioticii sau
naratologiei, permite ºi modalitãþile în care acesta poat fi considerat drept „spaþiu privilegiat al
polifoniei ºi al dialogismului, ca expresie a eterogenitãþilor de tot felul, ca tãrâm populat de fiinþe
discursive, ca punere în scenã ce evocã evanescenþa naratorului, ca ficþiune a limbajului“ (p. 353).
Sunt multe lucruri demne de consemnat în aceastã carte atât ca informaþie, cât ºi ca limpezime a
formulãrii care „dã de gândit“, iar pe baza lor autorul însuºi concluzioneazã ilustrativ pentru
spiritul scrierii lui: „Dacã lucrarea este un ghid pentru novicele care descoperã acum acest spaþiu,
ea poate fi consideratã la fel de bine o invitaþie la lecturã, pentru cã un ghid nu propune doar o cale
de parcurgere a unui domeniu, ci puncteazã ºi locurile în care se gãsesc, precum figurile preºedinþilor din Muntele Rushmore, marile nume care l-au configurat“ (p. 353).
Fie ºi dintr-o perspectivã mai largã decât aceea a lucrãrilor academice ºi a elementelor tehnice
extrem de riguroase ale domeniului pragmaticii lingvistice, fie ºi indirect, din punctul de vedere al
unui cercetãtor din domeniul ºtiinþelor politice ºi relaþiilor internaþionale, demersul lui Cezar
Bãlãºoiu aratã cã lumea politicului ar fi mult mai bunã dacã în procesul comunicãrii „actanþii“,
locutorii, autorii discursurilor „reprezentate“ sau „reprezentante“ ar þine cont de logica, responsabilitatea, corectitudinea, coerenþa ºi rigorile filologice ale discursului raportat.

Lorena Stuparu
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Melania-Gabriela Ciot (editor)
The Cultural Diplomacy and Today’s Foreign Policy, Bucureºti, Editura Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române, 2016,
193 pp.
The Cultural Diplomacy and Today’s Foreign Policy este un volum colectiv, scris din necesitatea de a analiza complexitatea lumii actuale care este din ce în ce mai dinamicã. Volumul pune
accent pe nevoia responsabilizãrii mediului academic în procesul de pregãtire al noilor generaþii,
mai ales în domeniile care ne influenþeazã viaþa de zi cu zi. Aceastã lucrare, reuneºte studii ale specialiºtilor din domeniu menite sã faciliteze înþelegerea deciziilor de politicã externã, precum ºi
perspectiva conturãrii unor scenarii, în încercãrile de a prezice modul în care va evolua scena relaþiilor internaþionale. Volumul a fost lansat în perioada premergãtoare conturãrii Strategiei Globale
a Uniunii Europene din 2016, în care diplomaþia multilateralã ºi cooperarea aveau sã devinã elemente cheie. Coordonatoarea volumului, Melania Ciot, claseazã diplomaþia culturalã ca fiind un
element important al diplomaþiei multilaterale, care necesitã însã o mai mare atenþie, fãcând trimitere la atacurile teroriste din Paris, din 13 noiembrie 2015 ºi la importanþa factorilor culturali ºi
sociali în managementul crizelor.
Studiul Cultural values and the idiosyncrasies of foreign policy decision-making process al
Melaniei Ciot pune accent pe importanþa înþelegerii procesului de luare a deciziilor în politica
externã, care ne-ar putea ajuta sã prezicem unele rezultate din scena internaþionalã. Adaptarea culturalã a actorilor implicaþi, reprezintã un factor important cu impact asupra procesului de luare a
deciziilor în domeniul relaþiilor internaþionale. Melania Ciot ne atrage însã atenþia cã, în cazul utilizãrii culturii ca resursã pentru diplomaþie, este necesar sã avem în vedere natura idiosincraticã ºi
simbolicã a acesteia, întrucât implicã factorul uman, mai ales creativitatea ºi proprietatea intelectualã
(p. 13). În continuarea studiului regãsim o serie de abordãri ale valorilor culturale, o adaptare a
dimensiunilor acestora la cazul României, precum ºi expunerea unei legãturi între valorile culturale
ºi idiosincraziile din procesul decizional al politicii externe, completatã de analiza a patru categorii
de idiosincrazii care apar, respectiv cognitive, sociale, motivaþionale ºi emoþionale.
Ioan Horga ºi Edina Lilla Mészáros, ne aduc în atenþie o analizã asupra rolului diplomaþiei culturale în gestionarea securitãþii frontierei UE-Rusia, care a trecut prin mai multe schimbãri în
ultimele douã decenii, aducând o serie de provocãri în planul politicii externe. Ipoteza de lucru a
autorilor este demonstrarea „existenþei unei influenþe directe a cliºeelor ºi stereotipurilor culturale
asupra relaþiilor bilaterale UE-Rusia ºi, în mod explicit, asupra formãrii securitãþii frontierelor dintre
cele douã entitãþi, subliniind cã aceastã influenþã poate fi amelioratã utilizând diplomaþia culturalã
ca instrument de soft-power“ (p. 35). În cadrul acestui studiu regãsim o sintezã a ameninþãrilor reale
ºi percepute existente la graniþa comunã UE-Rusia, pornind de la o abordare social constructivistã,
axatã pe construcþia socialã a realitãþii. Astfel, întrucât realitatea este construitã social, imaginea
pe care o þarã o are faþã de cealaltã, va avea un impact major asupra comportamentului ºi politicii
sale faþã de aceasta, iar pentru exemplificare, autorii ne furnizeazã rezultatele unor sondaje care
trateazã tocmai percepþia pe care europenii o au asupra Federaþiei Ruse în diferite planuri. Autorii
considerã cã o exploatare corespunzãtoare a diplomaþiei culturale ar putea reduce nivelul neîncrederii reciproce dintre state ºi naþiuni ºi împiedica delimitãrile „us vs. others“, construite pe baza
acestor cliºee ºi stereotipuri culturale.
Alina Stoica realizeazã o analizã a diplomaþiei culturale a Portugaliei, ca element important în
relaþiile externe ale Uniunii Europene. Dupã o introducere în ceea ce reprezintã diplomaþia culturalã ºi caracteristicile celei europene, regãsim o detaliere a dezvoltãrii lusofoniei ºi a politicii atlantice a Portugaliei. În continuarea studiului, avem susþinutã ipoteza transformãrii limbii portugheze
într-un instrument de facilitare a politicii externe a Uniunii Europene, iar în susþinerea acestei ipoteze ni se prezintã implicarea Portugaliei în relaþiile externe ale UE, ca mediator al unor relaþii
importante cu „regiunile din Africa, Caraibe ºi Pacific, Asia ºi America Latinã, dar ºi cu organizaþii
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internaþionale precum Uniunea Africanã, Mercosur, ASEAN ºi CPLP“ (p. 78), fiind un avantaj în
consolidarea dialogului la nivel global.
Oana Albescu face o analizã a importanþei diplomaþiei culturale la nivelul corporaþiilor multinaþionale, întrucât, în ultima perioadã, „dezbaterea privind responsabilitatea socialã corporativã a
început sã reflecteze asupra consecinþelor teoretice ºi practice ale globalizãrii“ (p. 83), iar globalizarea a transformat relaþiile economice internaþionale, influenþând diferite sfere ale societãþii. În
continuare, accentueazã necesitatea companiilor private de a conºtientiza distincþiile culturale ºi
importanþa adoptãrii unor modele de diplomaþie culturalã în agenda lor, precum ºi de a-ºi dezvolta
capacitatea de a anticipa conflictele internaþionale care le pot influenþa activitatea.
Hub-ul cultural Singapore este subiectul urmãtorului studiu. Maria-Bianca Iarovslavschi face
o incursiune în istorie, menþionând o serie de caracteristici geopolitice ale statului-insulã cu o impresionantã diversitate culturalã, caracterizat printr-o îmbinare de elemente chinezeºti, britanice,
indiene ºi malaysiene (p. 103). Aceastã „societate multiculturalã“ dificil de condus a fost preocupatã de la începuturi de sensul ºi implicaþiile identitãþii, precum ºi de identificarea unui amestec
perfect între „valorile tradiþionale“ ºi cosmopolitism, iar prin dezvoltarea laturii culturale, statul-oraº
ºi-a realizat propriul amestec de soft power, bazat pe organizarea de conferinþe, turism ºi politici
ale învãþãmântului superior, elemente dezvoltate în lucrare.
Horaþiu Dan oferã o nouã perspectivã asupra diplomaþiei culturale corporative, fãcând o paralelã între aceasta ºi industria berii. În prima parte a studiului sãu, menþioneazã cã acþiunile de
diplomaþie culturalã corporativã „promoveazã adesea un echilibru între tendinþa de a uniformiza
mediile culturale naþionale ºi nevoia de diversitate culturalã, cu toate avantajele pe care le aduce
înþelegerea culturilor specifice“, pentru ca mai apoi sã analizeze modul în care companiile de bere
se implicã în diplomaþia culturalã, cu accent pe abordarea a trei mari companii de bere din lume.
Astfel, diplomaþia culturalã devine un element în agenda producãtorilor de bere, dar ºi a altor categorii de corporaþii care se angajeazã într-o serie de activitãþi care pot transforma modul în care sunt
percepuþi de pãrþile interesate sau de cele potenþiale.
Flavia Abrudan ºi Ioan Abrudan ne aduc în atenþie o serie de aspecte ale diplomaþiei culturale a
României, iar în prezentarea lor, creazã o paralelã între principiile lui Neagoe Basarab, punctate în
Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Teodosie ºi cele ale lui Machiavelli din Principele,
publicate la o distanþã de 11 ani, însã cu relevanþã ºi temã similarã, deºi propagate cu o intensitate
diferitã. Pe lângã prezentarea unor valori promovate în scrierile lui Neagoe Basarab, regãsim ºi o
sintezã a tehnicilor de negociere ale acestuia, întrucât aprecia formalizarea negocierii ca strategie.
Suntem astfel îndemnaþi sã îl privim pe Neagoe Basarab ca pe un vizionar, întrucât deseori regãsim
principiile sale în cele care sunt urmate în prezent în ceea ce numim arta conducerii dincolo de
spaþiul nostru cultural.
Tot în zona diplomaþiei culturale româneºti rãmâne ºi urmãtorul studiu. De aceastã datã, Radu
Albu-Comãnescu ne-o aduce în atenþie pe Prinþesa Martha Bibescu, o personalitate emblematicã
a aristocraþiei europene din perioada interbelicã în domenii precum politicã, diplomaþie, artã sau
literaturã. Aceastã parte a volumului, se axeazã pe activitatea diplomaticã ºi implicarea politicã,
strâns legate de modul în care vedea Europa, unitatea europeanã ºi interesele naþionale ale
României, þarã perceputã în scrierile sale ca fiind împãrþitã între Orient ºi Occident ºi foarte
complexã din punct de vedere cultural. Autorul precizeazã cã, deºi Marha Bibescu înþelegea naþionalismul, respingea excesele acestuia, întrucât ceea ce numea „ciumã a spiritului“ altera tocmai
unitatea europeanã.
Lucian Jora încheie volumul cu studiul „Cultural diplomacy as confidence building tool
aspects from a research agenda“. Avem aici o perspectivã interesantã asupra rolului diplomaþiei
culturale de contribuitor la predictibilitate în relaþiile internaþionale ºi a ideii cã ceea ce þine comunitãþile împreunã, este tocmai împãrtãºirea unor valori, identitãþi ºi înþelesuri atribuite. Iar efortul
de a lega sistemele internaþionale ºi interne, este considerat un merit fundamental al abordãrii constructiviste (p. 166). În continuare, autorul atrage atenþia cã un patrimoniu cultural bogat nu creeazã
per se o diplomaþie culturalã eficientã ºi ne îndeamnã sã reflectãm la o serie de aspecte privind
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diversitatea culturalã a Uniunii Europene, dezvoltând ºi cazuri concrete. Un alt punct important al
acestui studiu este ideea cã multiperspectivitatea reprezintã cheia pentru transformarea acþiunilor
de diplomaþie culturalã în instrumente constructiviste cu rol reconciliant.
Contribuþiile care au alcãtuit aceastã carte problematizeazã o temã de actualitate din perspective
variate, în funcþie de domeniile de interes ale specialiºtilor care au fãcut parte din acest proiect.
Diverse evoluþii în diplomaþia culturalã sunt cuprinse în volum ºi puse în faþa celor preocupaþi de
complexitatea ºi conflictualitatea lumii în care trãim. Lecturarea ideilor expuse, caracterizate de o
abordare multiperspectivã a problemelor din scena relaþiilor internaþionale, ar putea oferi un
fundament pentru cititorul interesat de conectivitãþile facilitate de diplomaþia culturalã în planul
politicii externe.

Cristina Ivan

