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Teoria	 socială	 a	 politicii	 internaţionale	 de	 Alexander	Wendt,	 a	 fost	
publicată	 iniţial	 în	 anul	 1999	 la	 Cambridge	University	 Press,	 după	 12	
ani	a	fost	tradusă	de	către	Mihai	Cristian	Braşoveau	şi	publicată	în	Ro‐
mânia,	 la	 Editura	 Polirom.	 Cartea	 de	 faţă	 este	 considerată	 o	 lucrare	
canonică	pentru	domeniul	Teoriei	Relaţiilor	Internaţionale.	
Alexander	 Went,	 bazându‐se	 pe	 teoria	 constructivismului	 social,	 a	

propus	o	alternativă	a	teoriei	relaţiilor	 internaţionale,	ceea	ce	a	repre‐
zentat	 una	 din	 cele	 mai	 importante	 contribuţii	 în	 domeniul	 acesta	 în	
ultima	 perioadă	 de	 timp.	 Lucrarea	 este	 în	 primul	 rând	 de	 natură	 teo‐
retică,	 contruieşte	 şi	 regândeşte	 relaţiile	 internaţionale	 ca	 disciplină	
academică/ştiinţifică.	Wendt	considera	că	tema	lucrării	sale	este	„onto‐
logia	vieţii	internaţionale”	(p.	358).	
Cartea	este	împărţită	în	două	mari	părţi,	ce	conţin	la	rândul	lor	şapte	

capitole.	
Primul	 capitol,	Patru	 sociologii	ale	politicii	 internaţionale	 analizează	

proiectul	 sistemelor	 de	 state	 prin	 centrismul	 statal,	 teoria	 statelor	 şi	
neorealismul	 şi	 criticii	 săi,	 schiţează	harta	 teoretizării	 structurale	prin	
expunerea	 celor	 patru	 sociologii,	 localizarea	 teoriilor	 internaţionale,	
expunerea	 celor	 trei	 interpretări	 şi	 epistemologia	 prin	 intermediul	
media.	
Prima	 parte	 a	 cărţii	 prezintă	 versiunea	 de	 constructivism	 pe	 care	

autorul	o	 consideră	cea	mai	plauzibilă,	 acesta	concentrându‐se	asupra	
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epistemologiei	 şi	 a	 ontologiei,	 oferindu‐se	 exemple	 din	 politica	 in‐
ternaţională	şi	teoria	relaţiilor	internaţionale.	
În	 capitolul	 al	 doilea,	Realismul	 ştiinţific	 şi	 formele	 sociale	este	 ana‐

lizat	 fundamentul	 epistemologic	 al	 argumentului.	 Disciplina	 care	 stu‐
diează	relaţiile	internaţionale	este	polarizată	în	perspective	epistemolo‐
gice	incompatibile,	o	majoritate	pozitivistă	susţinând	că	ştiinţele	sociale	
oferă	 un	 acces	 privilegiat	 la	 realitate,	 iar	 o	 minoritate	 postpozitivistă	
semnificativă	 susţinând	 contrariul.	 Ştiinţele	 sociale	 reprezintă	 un	 dis‐
curs	privilegiat	epistemic	prin	care	se	poate	obţine	o	cunoştere	despre	
lumea	 exterioară,	 chiar	 dacă	 această	 cunoaştere	 este	 mereu	 expusă	
erorii.	Realismul	ştiinţific	 joacă	un	rol	esenţial	 în	găsirea	acestei	căi	de	
mijloc	 între	 epistemologia	 pozitivistă	 şi	 ontologia	 postpozitivistă.	 Re‐
alismul	nu	implică	o	anumită	ontologie,	anumite	metode	sau	o	anumită	
teorie	 a	 societăţii	 ori	 a	 politicii	 mondiale.	 Însă	 în	măsură	 în	 care	 îm‐
piedică,	de	la	început,	argumente	împotriva	implicării	în	anumite	tipuri	
de	cercetare,	realismul	este	o	condiţie	de	posibilitate	pentru	argumen‐
tul	prezentat	în	restul	cărţii;	realismul	nu	este	relevant	pentru	aspectele	
care	separă	teoriile	relaţiilor	internaţionale.	
În	capitolul	al	treilea,	Idei	de	la	un	capăt	la	altul?	Despre	construirea	

puterii	şi	a	interesului,	a	fost	argumentată	ideea	că	înţelesul	distribuţiei	
de	 putere	 în	 politica	 internaţională	 este	 construit	 de	 către	 distribuţia	
intereselor.	 Puterea	 şi	 interesul	 au	 efectele	pe	 care	 le	 au	 în	 virtutatea	
ideilor	 care	 le	 compun.	 Autorul	 face	 o	 distincţie	 între	 două	 tipuri	 de	
materii	 prime	 prezente	 în	 lume:	 forţele	 materiale	 brute	 şi	 ideile.	 În	
interiorul	capitolului	se	răspunde	şi	la	întrebarea	ce	dă	nume	acestuia.	
Răspunsul	 este	 unul	 negativ,	 ceea	 ce	 înseamnă	 că	 nu	 poate	 exista	 o	
situaţie	de	idei	de	la	un	capăt	la	altul.	După	ce	separăm	forţele	materiale	
de	 idei,	 se	poate	observa	că	primele	explică	 relativ	puţin	din	viaţa	so‐
cială.	 Sugestia	 că	 interesele	 sunt	ele	 însele	 idei	atrage	 întrebarea	dacă	
teoria	 alegerii	 raţionale	 este	 o	 teorie	 materialistă	 sau	 una	 idealistă.	
Autorul	 alege	 să	 o	 considere	 ca	 o	 formă	de	 idealism	 chiar	 dacă	majo‐
ritatea	oamenilor	din	domeniu	o	consideră	ca	fiind	o	teorie	materialistă.	
Puterea	şi	interesul	sunt	factori	importanţi	în	viaţa	socială	însă	din	mo‐
ment	ce	efectele	 lor	sunt	o	 funcţie	a	 ideilor	constituite	cultural,	acesta	
este	şi	locul	de	unde	ar	trebui	analizate.	
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Capitolul	 al	 patrulea,	Structură,	agenţă	 şi	cultură,	 analizează	dezba‐
terea	 ontologică	 dintre	 individualişti	 şi	 holişti	 cu	 privire	 la	 diferenţa	
dintre	 o	 abordare	 constructivistă	 a	 analizei	 structurii	 culturii	 şi	 una	
individualistă,	 bazată	 pe	 teoria	 jocurilor.	 Ontologia	 individualistă	 nu	
poate	 trata	 efectele	 constitutive	 ale	 vieţii	 sociale.	 Teoriile	 holiste	 reu‐
şesc	 să	 surprindă	efectele	 constitutive	şi,	din	moment	ce	aceste	efecte	
reprezintă	 o	 condiţie	 de	 posibilitate	 pentru	 argumentele	 raţionaliste,	
cele	 din	 urmă	 ar	 trebui	 privite	 ca	 fiind	 dependente	 de	 cele	 dintâi,	 iar	
acest	 lucru	 este	 posibil	 datorită	 teoremei	 esenţialiste	 conform	 căreia	
indivizii	sunt	fiinţe	ce	se	autoorganizează.	Statele	contemporane	împăr‐
tăşesc	 multe	 convingeri	 despre	 regulile	 jocului	 internaţional,	 despre	
cine	sunt	actorii	ce	participă	la	acest	joc,	care	sunt	interesele	participan‐
ţilor	în	cadrul	acestor	jocuri	internaţionale	şi	ce	constituie	un	compor‐
tament	 raţional	 din	 partea	 actorilor	 în	 cadrul	 jocurilor	 internaţionale.	
Prin	 acest	 lucru	 nu	 poate	 fi	 negat	 faptul	 că	 stuctura	 sistemului	 inter‐
naţional	contemporan	conţine	multă	cultură.	Cultura	este	adânc	întipă‐
rită	în	modul	în	care	înţeleg	atât	oamenii	de	stat,	cât	şi	cercetătorii	na‐
tura	politicii	internaţionale	de	astăzi,	făcând	posibilă	această	politică	în	
forma	ei	modernă,	ceea	ce	sugerează	că	domeniul	relaţiilor	 internaţio‐
nale	ar	putea	beneficia	de	pe	urma	intuiţiilor	antropologilor	şi	ale	celor	
ce	studiază	economia	politică.	
Capitolul	 al	 cincilea,	 Statul	 şi	 problema	 agenţiei	 corporative,	 face	

deschiderea	 Părţii	 a	 II‐a:	 „Politica	 internaţională”.	 Primul	 obiectiv	 al	
capitolului	 este	acela	de	a	 justifica	practica	de	a	 trata	 statele	 ca	actori	
reali,	unitari,	cărora	 le	putem	atribui	 internaţionalitatea.	Această	prac‐
tică	este	esenţială	pentru	aspectele	explicative	şi	pentru	cele	politice	ale	
proiectului	 sistemului	 de	 state.	 Al	 doilea	 obiectiv	 a	 fost	 identificarea	
intereselor	fundamentale	ale	acestor	entităţi	corporative,	propunându‐
se	 o	 tipologie	 a	 identităţilor	 şi	 intereselor.	 Autorul	 defineşte	 interesul	
naţional	 ca	 fiind	 compus	 din	 interese	 colective	 ale	 complexelor	 stat‐
societate	în:	supravieţuire,	autonomie,	bunăstare	economică	şi	stimă	de	
sine	 la	 nivel	 colectiv.	 Modelul	 de	 stat	 oferit	 de	 autor,	 în	 esenţă,	 este	
„redus”	 şi	 lasă	 deschisă	 posibilitatea	 ca	 multe	 dintre	 proprietăţile	 pe	
care	neorealiştii	 şi	neoliberalii	 le	 tratează	ca	 fiind	 inerente	statelor,	 să	
fie,	 în	 fapt,	 constituite	 social	 la	 nivel	 internaţional:	 egoismul,	 înţelesul	
dat	 puterii,	 termenii	 suveranităţii,	 poate	 chiar	 natura	 raţionalităţii.	
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Individualiştii	 doresc	 să	 convingă	 cititorul	 că	 nimic	 din	 ceea	 ce	 este	
legat	 de	 stat	 nu	 este	 contruit	 de	 sistemul	 internaţional,	 în	 timp	 ce	
holiştii	ne‐ar	sugera	că	totul	este	contruit	de	sistemul	internaţional.	
Capitolul	 al	 şaselea,	 Trei	 culturi	 ale	 anarhiei	 se	 foloseşte	 de	 infor‐

maţiile	pe	care	cititorul	 şi	 le‐a	 însuşit	 în	capitolul	al	patrulea	pentru	a	
explica	structura	profundă	a	anarhiei	ca	fenomen	mai	degrabă	cultural	
sau	 ideaţional	decât	material,	precum	şi	pentru	 că,	odată	 înţeles	acest	
sens,	putem	observa	că	logica	anarhiei	poate	varia.	De	asemenea,	există	
3	roluri	pe	care	statele	le	utilizează	pentru	a	se	reprezenta	pe	sine	şi	pe	
celălalt:	 inamic,	 rival	 şi	 prieten,	 iar	 ele	 constituie,	 la	 rândul	 lor,	 trei	
culturi	 distincte	 de	 politică	 internaţională	 la	 nivel	macro:	 hobbesiană,	
lokeană,	 kantiană.	 Probabil	 că	 cea	mai	 provocatoare	 întrebare	 despre	
tipul	cultural	din	politica	 internaţională	este	cea	referitoare	 la	măsura	
în	care	anarhiile	se	mişcă	în	mod	inevitabil	de	la	o	structură	hobbesiană	
la	una	 lokeană	şi	apoi	 la	una	kantiană	 ‐	o	 „logică	a	anarhiei”	destul	de	
diferită	de	ceea	ce	propun	realiştii.	
Capitolul	 al	 şaptelea,	 Procesul	 şi	 schimbarea	 structurală,a	 analizat	

procesul	 politicii	 internaţionale,	 fiind	 complementar	 studiilor	 din	ulti‐
mele	două	capitole	anterioare.	Investigarea	procesului	este	importantă	
pentru	că	structura	sistemului	internaţional	este	produsă,	reprodusă	şi	
uneori	transformată	doar	prin	intermediu	interacţiunii	agenţilor	statali.	
Logica	acelei	interacţiuni	va	reflecta	caracteristicilor	agenţilor	statali	şi	
structurile	 sistemice	 în	 care	 sunt	 aceştia	 inseraţi.	 Un	motiv	 important	
pentru	 a	 sublinia	 caracterul	 procesual	 al	 identităţilor	 şi	 al	 intereselor	
este	că	acest	lucru	ajută	la	problematizarea	statutului	privilegiat	pe	care	
îl	deţine	în	relaţiile	internaţionale	şi	presupune	că	statele	sunt	motivate	
de	interesul	propriu	sau	de	egoism,	dar	în	cea	mai	mare	parte	a	timpu‐
lui	 statele	nu	ar	putea	 fi	 privite	 ca	 actori	preocupaţi	de	 interesul	pro‐
priu.	
Lucrarea	 are	 o	 consecinţă	 epistemologiă	 importantă,	 în	 principal	

pentru	epistemologia	ştiinţelor	sociale,	în	particular	a	relaţiilor	interna‐
ţionale,	ca	parte	a	ştiinţelor	sociale	şi	doreşte	să	reclădească	ontologia	
idealistică	ca	 fiind	baza	cunoştinţelor	şi	a	 înţelegerii	 relaţiilor	 interna‐
ţionale,	ceea	ce	o	 face	atat	de	 importantă	pentru	 înţelegerea	domeniul	
Relaţiilor	Internaţionale.	



REVISTA	DE	ECONOMIE	SOCIALĂ	

 

200 Vol.	III	•	Nr.	1/2013	

 

În	România	au	mai	fost	traduse	şi	alte	lucrări	remarcabine	ale	specia‐
liştilor	în	domeniul	relaţiilor	internaţionale,	aşa	cum	este	şi	carte	Teoria	
socială	 a	 politicii	 internaţionale	 de	 Alexander	 Wendt.	 Dintre	 acestea	
putem	 aminiti	 Criza	 celor	 douăzeci	 de	 ani	 de	 E.H.	 Carr	 în	 interiorul	
căreia	 se	 formulează	 o	 critică	 lucidă	 a	 teoriilor	 utopiste	 care	 ignoră	
exigenţele	 supravieţuirii	 şi	 competiţiei	 interstatale,	 evaluând	 implica‐
ţiile	militare,	economice,	ideologice	şi	juridice	ale	puterii.	De	asemenea	
şi	Realism	şi	balanţa	de	putere	de	J.	Vasquez	şi	C.	Elman	oferă	o	varietate	
de	 perspective	 ce	 conduc	 la	 o	 mai	 bună	 înţelegere	 a	 contextului	 şi	
coordonatelor	dezbaterii	pe	marginea	reacţiilor	 statului	 în	 faţa	puterii	
şi	 ameninţărilor	 venite	din	mediul	 său	extern,	precum	şi	 la	o	 reflecţie	
mai	avizată	asupra	ambiţiilor	teoretice	ale	realismului	şi	ale	concuren‐
ţilor	săi,	în	disciplina	relaţiilor	internaţionale.	




