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Noua geopoliticã. 
Sensuri aflate în competiþie

Geopolitik a devenit Géopolitique

Revenirea sau relansarea unei discipline care a cunoscut, cândva, o perioadã de
afirmare este mai dificilã decât naºterea unei discipline noi. Revenirea este îndeobºte
întâmpinatã cu rezerve, mai ales în cazul unei discipline care a avut un trecut disputat,
cum este geopolitica. Precauþiile mai vechi sau mai noi sunt scoase la luminã ºi alcã-
tuiesc un fel de baraj psihologic foarte greu de strãpuns. Noutatea care însoþeºte naº-
terea unei discipline de studiu nu mai este prezentã. Dacã nu se împotriveºte deschis,
rezerva nedefinitã, resimþitã la tot pasul, ia forma unei rezistenþe pasive care, în plan
practic, se converteºte într-o indecizie prelungitã; nedezvãluindu-ºi identitatea, un
asemenea tip de rezistenþã este foarte greu de depãºit.

Dupã o perioadã de interdicþie, chiar ºi formalã, survenitã în perioada urmãtoare
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, ca urmare a echivalãrii disciplinei cu anumite
teorii naziste, geopolitica a început sã aparã din ce în ce mai frecvent în dezbaterea
publicã. Geoffrey Parker1 considerã cã „reîntoarcerea geopoliticii“ a avut loc în anii
’70, în SUA ºi Franþa. Numele cu care este asociatã „noua geopoliticã“ sunt Henry
Kissinger ºi Yves Lacoste. Resuscitarea dezbaterii în jurul geopoliticii îmbracã de la
început un caracter paradoxal care nu poate rãmâne neobservat. Termenul este readus
în atenþia publicã în þãri unde specialiºtii se pronunþaserã cu severitate împotriva geo-
politicii germane. Încã din perioada interbelicã, discipolii lui Vidal de la Blache –
Albert Demangeon, Yves-Marie Goblet, Jacques Ancel – au dezvoltat un discurs dur
la adresa geopoliticii germane, calificând-o drept „pseudogeografie“, justificare pentru
o „expansiune fãrã limite“ (J. Ancel), parte a „maºinii de rãzboi germane“ (Deman-
geon), „un gen de metafizicã“, „o falsã ºtiinþã aflatã în slujba politicii“ (Goblet). 

Ca o ironie, la treizeci de ani de la moartea lui Karl Haushofer ºi a soþiei sale, în
ianuarie 1976 apare la Paris prima revistã de profil din perioada postbelicã, editatã de
Yves Lacoste, profesor de geografie. Noua revistã, intitulatã Hérodote, îºi propunea sã
analizeze dintr-o „perspectivã geograficã radicalã“ problemele momentului. Intere-
sant este ºi subtitlul revistei, Stratégies, géographies, idéologies, subtitlu schimbat în
1983: Revue de géographie et de géopolitique. Geoffrey Parker noteazã: „Geopoli-
tica s-a întors nu în þara unde s-a dezvoltat iniþial, ci în cea care s-a opus, fãrã rezerve,
disciplinei. Geopolitik a devenit géopolitique.“2
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Henry Kissinger utilizeazã termenul pentru a sublinia diversitatea tot mai mare a
lumii politice din acea perioadã ºi, mai ales, pentru a atrage atenþia cã abordarea po-
liticii externe doar prin prisma confruntãrii dintre cele douã superputeri ale mo-
mentului nu mai era realistã. Un capitol din cunoscuta sa lucrare Diplomacy este
semnificativ intitulat „Politica externã ca geopoliticã – diplomaþia triunghiularã a lui
Nixon“3 ºi este consacrat momentului de regândire a politicii externe americane în
perioada post-Vietnam. 

De ce regândire? Pentru cã, aºa cum sublinia Kissinger, motivele unui asemenea
demers veneau din trei direcþii. Superioritatea nuclearã a Americii se diminuase treptat,
iar supremaþia sa economicã era pusã în discuþie de creºterea dinamicã a Europei ºi
a Japoniei. Ceea ce se întâmplase în Vietnam solicita revederea strategiei faþã de
Lumea a Treia, identificarea unor soluþii care sã depãºeascã oscilaþiile dintre abdicare
ºi supraextindere, dominante în acel moment. În sfârºit, în blocul comunist apãruse
marea fisurã dintre China ºi Uniunea Sovieticã, ceea ce oferea Americii ºanse noi de
a-ºi construi o nouã diplomaþie, o nouã flexibilitate diplomaticã, în mãsurã sã încline
raportul de forþe în favoarea sa ºi a sistemului pe care îl întruchipa. E inutil sã adãugãm
cã prestigiul lui Kissinger a împrumutat prestigiu noului domeniu, care avea nevoie
de o recunoaºtere la nivel cât mai înalt. 

Aceste momente sunt importante pentru cã marcheazã încheierea perioadei de
ostracizare a disciplinei ºi introduc termenul în mediul academic ºi, apoi, în cel pu-
blic. Semnificaþia lor trebuie cãutatã nu neapãrat în contribuþiile celor doi autori –
deºi ele sunt importante –, ci în faptul esenþial cã opereazã deschiderea cãtre spaþiul
public, cã, practic, marcheazã a doua naºtere a disciplinei. Ajunºi în acest punct, se
cuvine sã facem douã precizãri. 

Faptul cã geopolitica a fost relansatã în þãri care în perioada interbelicã ºi, apoi, în
cea imediat postbelicã s-au ilustrat drept cele mai proeminente adversare ale acestei
discipline, cel puþin aºa cum fusese ea definitã în spaþiul german, spune mult. Geopo-
litica este deci descoperitã în efortul de a explica fapte ºi fenomene noi care nu mai
puteau fi explicate cu instrumentarul teoretic existent, sau în efortul de a întemeia
orientãri ºi abordãri politice diferite de cele de pânã atunci. Nu avem de-a face cu un
demers deliberat, iniþiat pentru a redescoperi ºi a revalorifica virtuþile geopoliticii.
Acest rezultat apare, dar apare pe parcurs, ca fenomen secundar al procesului prin-
cipal de cãutare a unor soluþii sau explicaþii noi. Maniera pragmaticã în care este re-
descoperitã geopolitica ilustreazã mai bine decât orice faptul cã aceastã disciplinã nu
este, cum s-a pretins, o creaþie artificialã ºi cã ea are locul ei în câmpul fenomenelor
sociale ºi politice. Neglijarea, subestimarea sau chiar abandonarea ei au un cost. Iar, mai
devreme sau mai târziu, viaþa ne obligã sã revenim asupra erorii pe cale de a se instala.

A doua precizare are în vedere o altã faþetã a aceluiaºi proces. Oricât de substan-
þiale ar fi fost discuþiile care au relansat geopolitica, deschiderile operate de ele nu ar
fi rodit în plan istoric dacã nu ar fi existat anumite tendinþe ºi preocupãri în realitatea
propriu-zisã care sã fi confirmat ºi susþinut spiritul lor. O succesiune de fenomene ºi
procese din viaþa realã a venit sã confirme respectivele abordãri. Pornind de aici, nu-
mãrul studiilor, al lucrãrilor ºi chiar al revistelor consacrate geopoliticii a crescut în mod
impresionant. Aºa încât orice exemplificare ar fi riscantã. Nu putem sã nu menþionãm

10 Geopolitica
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cã anul acesta, în Franþa, a mai apãrut o revistã de geopoliticã.4 În acelaºi context, am
dori sã remarcãm cã ºi reacþia româneascã la un câmp problematic actual s-a dovedit
rapidã ºi, de cele mai multe ori, calificatã. Avem în vedere nu numai lucrãrile publi-
cate pe aceastã temã, ci ºi crearea unor structuri profesionale care sã producã ex-
pertizã, cum ar fi Centrul de geopoliticã ºi antropologie al Universitãþii Bucureºti5, al
cãrui mentor este Ilie Bãdescu, sau Asociaþia de Geopoliticã ºi Strategie, care edi-
teazã ºi o revistã de profil.

Nevoia de mari corelaþii ºi de reprezentãri globale

Unul din factorii explicativi cei mai importanþi ai ascensiunii geopoliticii din ulti-
mii ani constã în faptul cã ea furnizeazã o imagine de ansamblu a lumii. Într-o epocã
postmodernã, caracterizatã prin dezechilibre, fragmentãri, evenimente aparent singu-
lare, nevoia de a avea o imagine cât de cât unitarã devine imperativã – la nivelul gu-
vernelor sau organismelor internaþionale, dar ºi al grupurilor sociale mai mici, chiar
al persoanelor particulare. Mulþimea de fapte ºi situaþii prezente în spaþiul public are
nevoie de „încadrare“, pretinde evaluãri ºi judecãþi –, care sã se sprijine pe criterii,
criterii de referinþã reale etc. Geopolitica oferã nu numai o imagine de ansamblu a
hãrþii politice a lumii, ci ne poate echipa cu instrumente de integrare a faptelor, a
evenimentelor locale ºi regionale într-o viziune globalã. În felul acesta, ea conferã
structurilor politice sau persoanelor particulare un rol activ, un statut dinamic în a
corela, lansa ipoteze, formula judecãþi; ea le împrumutã sentimentul tonic al evaluãrii
proprii, al unei anumite certitudini cã instrumentarul pe baza cãruia au fãcut judecata
este obiectiv ºi conduce la construirea unor poziþii corecte.

S-a remarcat recent6 cã geopolitica este, în ultimã instanþã, un discurs politic –
exprimând evaluãri ºi puncte de vedere partizane. Aceasta nu impieteazã însã asupra
calitãþii ºi atuului fundamental al geopoliticii, acela de a furniza imagini de ansamblu.
Apelând la corelaþii mari, geopolitica exercitã chiar un tip special de seducþie, pentru
cã atrage atenþia asupra unor lucruri care nu au fost avute în vedere pânã atunci, cu
un grad de prospeþime realã; astfel, ea reprezintã o invitaþie la analizã prin prisma pa-
radigmei pe care o propune, chiar un gen de provocare de a examina fapte ºi eveni-
mente în lumina noii abordãri.

În acelaºi timp, geopolitica oferã o viziune spaþialã asupra evenimentelor abor-
date. Judecata pe care o propune apare „mai curând vizualã decât verbalã, mai curând
obiectivã ºi detaºatã decât subiectivã ºi ideologicã“7. Astfel, ea induce nu numai opi-
nia cã se bazeazã pe „corelaþii naturale“, ci ºi cã, procedând astfel, întemeiazã judecãþi
obiective, emancipate de abordãri partizane, de prelucrãri ideologice. Întruchiparea
acestei viziuni este o tablã de ºah globalã care pare cã aºazã evenimente ºi situaþii,
actori ºi fapte într-o imagine unitarã, alimentatã de structuri de interpretare existente
înaintea masei de fapte sistematizate.

„Naturalul“ este convertit în structuri de adâncime, sugereazã profunzimea, arhe-
tipalul, care aºteaptã doar faptele trecãtoare pentru a le încadra, a le aºeza pe marea
tablã de ºah a lumii. De aici decurge ºi un alt factor explicativ al ascensiunii

Noua geopoliticã. Sensuri aflate în competiþie 11
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geopoliticii, ºi anume capacitatea de a prevedea, chiar de a prefigura harta politicã a
lumii de mâine. Cu alte cuvinte, geopolitica devine parte componentã a activitãþii de
descifrare a viitorului; tocmai pentru cã geopolitica a ajuns sã identifice structurile de
adâncime ºi corelaþiile profunde, apelul la aceastã disciplinã devine de neevitat. Aici,
geopolitica apare cu totul diferitã de ideologie ºi de tot ansamblul de conotaþii aso-
ciate acesteia: partizanat, interpretare subiectivã, abordare „comandatã“ a faptelor.
Cum ideologiile au cunoscut un declin nu numai în ceea ce priveºte utilizarea teore-
ticã, ci ºi prestigiul, geopolitica îºi construieºte un statut de imparþialitate, de interpre-
tare pe baza unor date ºi corelaþii naturale, deci un statut opus ideologiei. Mai mult,
se sugereazã implicit cã, fãrã valorificarea achiziþiilor sale în procesul de explorare a
viitorului, am risca sã îmbrãþiºãm fie viziuni partizane, fie abordãri pe termen scurt,
care, inevitabil, ne-ar îndepãrta de cursul obiectiv al evoluþiei lumii. 

Nevoia de sintezã este alimentatã, în acelaºi timp, ºi de schimbarea dramaticã pe-
trecutã în ecuaþia factorilor care genereazã astãzi puterea. Sursele puterii se diversi-
ficã vizibil, iar sursele noi, asociate cu ºtiinþa, creaþia, strategia modernã de stimulare
ºi valorificare a potenþialului de dezvoltare pe care îl prezintã astãzi aceste domenii
noi, inclusiv voinþa de a aplica rezultatele revoluþiei tehnologice moderne, devin din ce
în ce mai importante, uneori decisive. Succesele unor þãri de mãrime medie ºi lipsite de
materii prime, de sursele clasice ale puterii, reprezintã o probã de netãgãduit în aceastã
privinþã. Apariþia unor factori noi nu înseamnã substituirea celor clasici, ci elaborarea
unei sinteze care sã aibã în vedere raporturile dintre factorii clasici ºi cei moderni ai
puterii. În orice caz, tema a concentrat atenþia dezbaterii teoretice. Independent de po-
ziþiile adoptate, de sintezele operate, s-a impus concluzia potrivit cãreia, chiar ºi într-o
epocã a globalismului ºi a cyberspaþiului, teritoriul, populaþia, bogãþiile naturale conti-
nuã sã reprezinte puncte de referinþã necesare. În absenþa acestora, viziunile globale
par lipsite de realism ºi consistenþã. 

Putem spune cã seducþia exercitatã de geopoliticã se explicã ºi prin faptul cã ea se
focalizeazã pe un factor obiectiv al proceselor politice, care pare foarte uºor de înþeles
ºi evaluat: mediul geografic. Toate celelalte componente ale procesului politic – con-
texte, raporturi de putere, lideri – sunt schimbãtoare. Mediul geografic este constant
ºi poate da senzaþia cã ar furniza principala explicaþie a fenomenului politic. Influenþa
sa a fost exageratã deoarece este constant, vizibil ºi pare foarte uºor de interpretat (cu
toate cã a trecut destul de multã vreme pânã când Mackinder a sesizat corelaþia dintre
factorul geografic ºi anumite procese istorice repetitive). 

Avem de-a face ºi cu un gen de comoditate, mãrturisitã sau nu. Fiind schimbã-
toare, celelalte elemente explicative sunt ºi mai dificil de cercetat. Fiecare moment
cere o nouã evaluare ºi interpretare. Pentru cã, de fiecare datã, numai o combinaþie
particularã de factori ºi contexte poate explica satisfãcãtor un eveniment. Como-
ditatea te poate îndemna, dacã nu sã reduci totul la un singur factor, mãcar sã-i supra-
evaluezi importanþa; astfel, partea de cercetare efectivã, pentru a sesiza configuraþia
particularã a elementelor explicative, scade proporþional.
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Ecologia: „geo“ este indispensabil în orice analizã ºi proiecþie

Majoritatea autorilor care vorbesc despre geopoliticã semnaleazã legãtura dintre
revenirea geopoliticii ºi apariþia ecologiei ca domeniu de studiu de sine stãtãtor, axat
pe impactul dezvoltãrii actuale asupra mediului natural. Preocupãrile ecologice au
prilejuit o „redescoperire a Pãmântului“, a importanþei vitale pe care o are sãnãtatea
sa nu numai pentru securitatea naþionalã, ci ºi pentru cea globalã.

Din anii ’70, ideea cã omul ar fi stãpân al naturii este tot mai vizibil înlocuitã cu
cea de participant într-un mediu complex care trebuie tratat cu grijã ºi prudenþã.
Degradarea mediului – preocupare din ce în ce mai insistentã a cercurilor academice
ºi de cercetare – a început sã îmbrace forma unor interogaþii pe care le putem întâlni
ºi la oamenii obiºnuiþi. Pericolul afectãrii vieþii omeneºti prin degradarea mediului,
poluare, secãtuirea unor rezerve, au ajuns teme de dezbatere curentã ºi au conturat
ideea unei lumi aflate în crizã. 

Naºterea ecologiei, ca domeniu de preocupãri de sine stãtãtor, este asociatã cu
reuniunea iniþiatã de cãtre Organizaþia Naþiunilor Unite la Stockholm, în 1972. Bucu-
rându-se de participarea unor oameni de ºtiinþã proveniþi din þãri diferite, a numeroºi
funcþionari internaþionali, reuniunea a semnalat pericolele poluãrii ºi degradãrii me-
diului ºi a recomandat mãsuri de „protejare vigilentã“ a naturii. Ea sugereazã, totodatã,
un plan de acþiune împotriva subdezvoltãrii, care sã favorizeze un transfer semni-
ficativ de resurse tehnice ºi financiare cãtre Lumea a Treia ºi sã creeze posibilitatea
unei dezvoltãri ecologice. În paralel cu conferinþa oficialã, mii de tineri s-au adunat
ºi au lansat ceea ce a devenit primul mare slogan în domeniul ecologiei: „Noi nu
avem decât o singurã planetã“. Au urmat studiile Clubului de la Roma, lucrãrile
elaborate de cãtre Worldwatch Institute de la Washington, care au publicat date, au
furnizat interpretãri de mare impact social. În acest context se înfiinþeazã partidele
„verzilor“ în Europa Occidentalã. În forme diferite ºi prin intermediul unor mijloace
diverse ia naºtere o „conºtiinþã planetarã“ care porneºte de la câteva constatãri suges-
tive: dezvoltarea modernã se fundamenteazã pe exploatarea fãrã precedent a naturii;
evoluþia omenirii din ultimele decenii a prilejuit distrugerea masivã a resurselor
naturale, degradarea solului, dispariþia unor specii animale ºi vegetale, consumarea
freneticã a combustibililor. Toate acestea au condus la degradarea iremediabilã a
mediului, la poluarea atmosferei, chiar la schimbãri climatice globale. Dacã va con-
tinua, un asemenea model de dezvoltare bazat pe risipã, pe consumul inegal al resur-
selor, poate conduce la o sinucidere colectivã.

Fundamental pentru promovarea unei atitudini raþionale ºi cuprinzãtoare în do-
meniul mediului este sã depãºim viziunea, încã puternicã, potrivit cãreia Pãmântul
este o „colecþie de resurse“ ºi sã ne considerãm noi înºine ca parte a unui tot natural,
cu legile, corelaþiile ºi echilibrele lui. Faptul cã societatea umanã are o esenþã diferitã
nu înseamnã cã ea trebuie desprinsã de baza ei naturalã de existenþã ºi cu atât mai
puþin contrapusã acesteia. Existenþa în perspectivã a societãþii umane începe sã fie
din ce în ce mai mult periclitatã de perturbãrile, dereglãrile ºi procesele degenerative
care au loc în naturã. Ceea ce solicitã din partea societãþii o altã abordare, care, în
esenþa ei, trebuie sã reintegreze viaþa socialã ansamblului natural cãruia îi aparþine ºi
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