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Cuvânt înainte

1. După primele cursuri universitare (Tîrgu Mureş,
octombrie 2008) am început să citesc din bibliografia
primită. O bibliografie scurtă, în cuvintele profesorilor, că nici azi nu pot să spun „Yuhu. Am terminat!”
După primul semestru am concluzionat că domeniul
ales este plin de controverse teoretice şi conceptuale.
Conceptele sunt contestate şi respinse iar teoriile nu
sunt văzute ca fiind universale. Mi-am spus că am intrat într-o groapă în care arunci cunoaştere şi, în loc
să o astupi, se face şi mai adâncă.

2. În această lucrare o să scriu despre unul dintre conceptele pe care le-am întâlnit în timpul studiilor: conceptul R(r)elaţii I(i)nternaţionale.

3. Am început să studiez conceptul în primul an de
universitate. Întrucât aveam de citit şi la alte cursuri,
nu m-am putut ocupa mai mult. Am lăsat pe mai
târziu. În anul I şi II de masterat la Sibiu, am început
din nou studiul. Nici aici nu am reuşit să termin ce
am început. În toamna anului 2014 am revenit la
studiu, dar locul de muncă m-a convins să o las mai

CUVÂNT ÎNAINTE / 7

moale. În primăvara anului 2015 am revenit la notiţe,
iar în iunie le-am pus cap la cap. Am avut rezultate
mulţumitoare. În luna următoare, în timp ce ascultam
muzică: „Căci Vlaicu mi-a dat aripi ca să pot să zbor,”
„Deasupra tuturor,”1 am decis să ofer rezultatele
mele şi publicului global. Lumea este într-o criză de
idei şi cred că pot contribui cu ceva.

4. În lucrarea de faţă am desfăcut conceptul într-o
formă care îi arată toate elementele, cum este format
de la A la Z. Cel mai probabil interesul pentru a afla
cum ‘arată,’ cum ‘funcţionează’ ceva, se trage din
copilărie. După câteva zile de joacă cu maşini, animale cu roţi în loc de picioare, începeam să le desfac.
Cele care aveau un şurub le desfăceam cu vârful
cuţitului, cele care nu aveau un şurub le aruncam pe
ciment să se crape undeva, apoi verificam interiorul
sau fiecare rotiţă ce forma sistemul de tracţiune (cele
care aveau).

5. Versiunea de faţă nu a fost machiată şi parfumată
de profesionişti în editare texte. Am scris-o cum am
putut. Mulţumesc domnişoarei Dan Maria. A găsit
câteva greşeli pe care nu le-am văzut.
Voltaj, “Din toată inima,” Youtube (2015), accesat 26 iulie
2015, https://www.youtube.com/watch?v=3JuL97rYbD4.
1
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Introducere

1. Odată cu sfârşitul Războiului Rece şi revoluţia internetului la nivel global, ‘relaţii internaţionale’ a început să fie folosit intens şi din belşug în spaţiul
public. A ajuns atât de popular încât a trecut
graniţele dezbaterilor academice sau secţiunea de ştiri
de politică externă. Îl întâlnim în discursul zilnic al
oamenilor obişnuiţi. Dacă scriem ‘relaţii
internaţionale’ (în limba engleză ‘international relations’) pe Google, ne apar mai mult de două sute
treizeci de milioane de rezultate.2 În limba română
ne apar mai multe de patru sute de mii de rezultate.3

2. Acei oameni care au vrut o înţelegere mai clară şi
aprofundată, au căutat un concept al ‘relaţiilor
internaţionale.’ Imediat s-au găsit în situaţia de a se
confrunta cu mai multe versiuni care provocau o
confuzie terminologică.
“international relations,” Google, accesat 20 iunie 2015,
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=international+relations.
3
“relaţii internaţionale,” Google, accesat 20 iunie 2015,
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=relatii+internationale.
2
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2.1 O cauză a confuziei apare atunci când se dau
definiţii diferite aceloraşi cuvinte. Iată câteva exemple:
(i) „Relaţii Internaţionale este studiul relaţiilor între
state şi alte unităţi politice şi economice în sistemul
internaţional;”4

(ii) „Relaţiile politice care există între diferite ţări (
MacMillan Dictionary).”5

2.2 O altă confuzie există atunci când în unele cărţi
şi articole întâlnim ‘relaţii internaţionale’ scris cu litere
mici şi în altele cu litere mari:

(i) „După anii 1970 relaţiile internaţionale între SUA
şi China au început să se îmbunătăţească. În urma întâlnirii dintre cei doi preşedinţi, s-a căzut de acord
asupra semnării unui tratat de cooperare economică
între ele.”
(ii) „Relaţii Internaţionale (RI) este nesigură despre

“international relations,” Infoplease, accesat 20 iunie 2015,
http://www.infoplease.com/encyclopedia/history/international-relations.html.
5
“international relations,” MacMillan Dictionary, accesat 20
iunie 2015, http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/international-relations.
4

INTRODUCERE / 11

statutul său ca ‘ştiinţă;’”6

(iii) „[...] sau la implicaţiile paradigmei securităţii
umane pentru studiul şi practica relaţiilor
internaţionale;”7

(iv) „Relaţii Internaţionale (RI) a avut întotdeauna
anti-teoreticieni;”8

(v) „Acest fapt a schimbat radical principiul de reglementare al relaţiilor internaţionale, de la politica de
putere a sistemului european la o politică a
cooperării.”9
3. Cercetătorii sunt de acord că ‘relaţii internaţionale’

Nuno P. Monterio, Keven G. Ruby, “IR and the False
Promise of Philosophical Foundations,” International Theory 1
(2009): 16, accesat 2 iulie 2014, doi:
10.1017/S1752971909000050.
7
Leucea Ioana, Constructivism şi securitate umană, (Iaşi: Editura
Institutul European, 2012): 13.
8
Christian Reus Smith, “International Relations, Irrelevant?
Don't Blame Theory,” Millenium - Journal of International Studies 40 (2012): 525, accesat 18 iulie 2012, doi:
10.1177/0305829812442046.
9
Andrei Miroiu, “Evoluţia sistemului internaţional după
1914,” în ed. Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu,
Manual de relaţii internaţionale, (Iaşi: Editura Polirom, 2006):
31.
6
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nu are un concept acceptat universal şi că cele existente sunt generale, ceea ce le oferă o utilitate
analitică redusă.
4. În această lucrare explorez conceptul R(r)elaţii
I(i)internaţionale, în speranţa că voi elimina confuzia
terminologică existentă.

4.1 Pentru a elimina confuzia terminologică propun:
A. două versiuni ale conceptului R(r)elaţii
I(i)internaţionale: (i) conceptul ad litteram sau literal
şi (ii) conceptul ştiinţific. B. Două semnificaţii ale
conceptului R(r)elaţii I(i)nternaţionale: (i) când să
scriem cu literă mică ‘relaţii internaţionale’ şi (ii) când
să scriem cu literă mare ‘Relaţii Internaţionale,’ scurtat RI.

4.1.1 Conceptul ştiinţific este construit din conceptul
ad literam/literal + scopul ştiinţei + modul de
funcţionare a interdisciplinei.
4.1.1.1 Conceptul ştiinţific nu elimină generalizarea,
dar este bun pentru a elimina confuzia terminologică.

4.1.1.2 Mai mult, folosind conceptul ad litteram/literal + scopul ştiinţei + modul de funcţionare a interdisciplinei, o să construiesc trei concepte ştiinţifice
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în funcţie de interesele de cercetare ale ‘interdisciplinei.’ Aceste trei concepte elimină generalizarea, dar
numai din punctul de vedere al celor trei concepte şi
interese de cercetare.
5. Prin această lucrare: (i) reiau teoretizarea conceptului R(r)elaţii I(i)nternaţionale, dar de la bazele etimologice; (ii) termenii ‘relaţie’ şi ‘internaţional’ sunt
largi, iar eu vreau să arăt această lărgire; (iii) suplimentez şi contribui la literatura existentă care discută
despre acest concept; (iv) contribui la dezvoltarea
istorică a interdisciplinei şi (v) ofer un răspuns la criza
de idei care bântuie ştiinţa.

5.1 Pentru a arăta lărgirea, cum arată un concept şi
elementele lui, am folosit modul de scriere a filosofului austro-britanic Ludwig Wittgenstein din cartea
Tractatus Logico-Philosophicus,10 şi a filosofului englez
Thomas Hobbes din cartea Elementele dreptului natural
şi politic11.

6. Majoritatea oamenilor acceptă versiunile trecute la
punctul 2.1 şi celelalte versiuni care nu sunt trecute

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, First
Edition (London: Routledge, 2013), Kindle.
11
Thomas Hobbes, Elementele dreptului natural şi politic, traducere Ana-Raluca Alecu şi Cătălin Avramescu, (Bucureşti: Editura Humanitas, 2005).
10
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aici, dar (i) nu am fost mulţumit de cercetările existente şi (ii) am decis să fac o încercare.

7. Lucrarea de faţă se adresează acelor cetăţeni ai
Pământului care au citit ‘relaţii internaţionale’ şi care
(i) nu au ştiut ce înseamnă; (ii) au aflat ce înseamnă,
dar nu sunt mulţumiţi cu cercetările existente şi (iii)
celor care află pentru prima dată de ‘R(r)elaţii
I(i)nternaţionale.’

8. Lucrarea este organizată după cum urmează: o să
încep cu (i) definirea conceptului, (ii) a semnificaţiei
şi a (iii) confuziei terminologice. În (iv) o să explorez
conceptul R(r)elaţii I(i)nternaţionale, iar (v) în concluzie o să mă reîntorc la scopul lucrării şi cum putem
elimina confuzia terminologică.

9. Dacă aţi început lectura acestei lucrări, înseamnă
că a sosit timpul să priviţi cu mai multă claritate şi
obiectivitate toate elementele şi modul în care arată
un concept, în cazul nostru, al R(r)elaţiilor
I(i)nternaţionale. Să îl vedeţi aşa cum este şi cum ar trebui folosit.

- [sfârşit mostră] -
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aprofundată, au căutat un concept al ‘relaţiilor internaţionale.’
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În această lucrare explorez conceptul R(r)elaţii I(i)internaţionale, în speranţa că voi elimina confuzia terminologică existentă.

Pentru a elimina confuzia terminologică propun două versiuni
şi două semnificaţii ale conceptului R(r)elaţii I(i)nternaţionale.

Prin această lucrare: (i) suplimentez şi contribui la literatura
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