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ISTORIOGRAFIA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII GEOPOLITICII

HISTORIOGRAPHY AND METHODOLOGY OF GEOPOLITICAL RESEARCH

Svetlana CEBOTARI1

REZUMAT
Pornind de la definiția comună a geopoliticii pentru comunitatea academică, în acest 

articol este prezentată, în primul rând, etapa de constituire şi de apariție a primelor categorii 
în acest domeniu şi a şcolilor dominante de geopolitică, de la care au fost preluate cele mai 
influente concepte. Scopul principal al acestui articol nu este de a propune o nouă introducere 
în geopolitică, ci principii teoretico-conceptuale şi metode de analiză geopolitică. 

Cuvinte-cheie: istoriografie, metodologie, cercetare geopolitică.

ABSTARCT
Originating from the most common definition  of the geopolicy in the academic community, 

in the article is present, firstly, the stage of establishment and the appearance of the first cat-
egories in this domain and the dominante schools of the geopolicy  from  which  were taken the 
most influent concepts. The main purpose of this article is not to propose a new introduction in 
geopolicy, but with principales teoretico-conceptual settlements of geopolicy as with metodes of 
the geopolitical analysis.

Keywords: Historiography, methodology, geopolitical research.

1. Istoriografia cercetării geopoliticii
Geopolitica, născută și renăscută din 

necesitatea explicării anumitor probleme 
impuse de evoluţia generală a societăţii 
omenești și din influenţa crescândă a mo-
dificărilor permanente politico-economice, 
pline de contradicţii, anticipări și ipoteze 
abandonate, a generat numeroase discuţii. 
A urmat o cale a acumulărilor de date și a 
precizării metodelor de lucru, a definirii 
obiectului de studiu și a stabilirii poziţiei în 
cadrul sistemului știinţelor. Într-o perspec-
tivă istoriografică, geopolitica cunoaște o 
evoluţie de la un domeniu al cunoașterii cu 
o sferă limitată de interes la o disciplină ști-
inţifică cu largă deschidere .

De la viziunea etnocentrico-spaţială se 
dezvoltă primele idei geopolitice germane, 

având ca bază empirică știinţa geografică. În 
cadrul școlii germane, geograful Friedrich 
Ratzel (1844 – 1904), creatorul „antropo-
geografiei”, în lucrările Antropogeographie 
(1882 și 1891) și Politische Geographie (Ge-
ografia politică, 1897), acordă o importan-
ţă deosebită raporturilor dintre grupurile 
umane și mediul înconjurător, completând 
concepţia deterministă cu idei organiciste. 
Ratzel subliniază că dezvoltarea istorică a 
statelor trebuie așezată într-un raport com-
parativ cu înflorirea politică a popoare-
lor, acest din urmă fenomen depinzând de  
dimensiunea și profunzimea raporturilor 
dezvoltate de popoarele în cauză. De aceea, 
statele ar trebui considerate organisme care, 
asemenea celor animale și umane, sunt mai 
puternice sau mai slabe. Organismele statale 

1 Svetlana Cebotari, doctor în politologie, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ad-
ministrative, Departamentul Relaţii Internaţionale, Universitatea de Stat din Moldova.
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își datorau existenţa grupului uman, popoa-
relor, și nu indivizilor care le compuneau. 
Cu cât un popor era mai mobil, această 
trăsătură nefiind caracteristică societăţilor 
primitive, cu atât dobândea mai multă forţă 
politică [1].

Un alt reprezentant al școlii germane este  
Rudolph Kjellen (1864-1922), care în lu-
crarea Inledning till Sveriges geografi (In-
troducere în geografia Suediei, 1900) va 
utiliza în premieră termenul de Geopolitik. 
Kjellen exprima unele opinii ce aveau să pre-
figureze ideile geopoliticii germane de mai 
târziu, fiind integrat școlii geopolitice ger-
mane. Domeniul geopoliticii ar cuprinde, 
în viziunea lui Kjellen, două subiecte majo-
re: statele, cu sentimente și raţiune, în ace-
eași măsură ca fiinţele umane și cunoscând 
aceeași soartă ca ultimele (naștere, creștere, 
dezvoltare și declin), și, respectiv spaţiul, 
considerat de el factor esenţial și obiectiv vi-
tal al statelor viguroase, dar limitate spaţial, 
care aveau datoria să își mărească teritoriile 
prin colonizări, cuceriri și expansiune [2]. 
Ulterior, atât ideile lui Kjellen, cât și ale lui 
Ratzel au fost preluate și dezvoltate de către 
Karl Haushofer (1869-1946) în Zeitschrift 
für Geopolitik (Jurnal de geopolitică, 1928) 
și de adepţii  aceluiași curent organicist, în 
viziunea cărora geopolitica va căpăta nuan-
ţări și diferenţieri semnificative privind sen-
sul și poziţia acesteia în raport cu celelalte 
știinţe: „geopolitica este teoria dependenţei 
evenimentelor politice în teritoriu”, scopul ei 
fiind de furnizare a indicaţiilor pentru acţi-
unea politică și de „îndreptar în viaţa politi-
că”. Mai mult, geopolitica trebuie să devină 
„conștiinţa geografică a statului”. Definită de 
Haushofer ca „geografie dinamică”, ea este 
„știinţa care se ocupă cu analiza statului din 
punctul de vedere al instinctului de expan-
siune, izvorât dintr-un complex de temeiuri 
mai ales geografice”[3].

Un alt curent al geopoliticii clasice este 
reprezentat prin școala geopolitică fran-
ceză. Constituită în contextul sfârșitului de 
secol XIX, școala de geografie politică și 

geopolitică franceză se identifică prin stu-
diile vizând problematica internă a spaţiu-
lui francez, revendicându-se din geografia 
umană. În cazul școlii franceze, noua disci-
plină va prinde contur prin aportul lui Paul 
Vidal de la Blache (1845-1918), cu lucrările 
Principes de Geographie humaine (publi-
cată postum în 1922), Principes de Geogra-
phie humaine (publicată postum în 1922)  
și La France de l`est (1916), spre deosebi-
re de Ratzel, teoreticianul observă raportul 
care există între pământ, oameni și istoria 
lor și mai ales faptul că diversitatea umană 
se traduce în  diversitatea peisajelor aflate în 
continuă înnoire. El opune determinismului 
ratzelian, în care omul este văzut ca un pro-
dus al naturii, posibilismului, în care omul, 
dincolo de anumite condiţionări socioeco-
nomice, prin activităţile sale poate schimba 
mediul. Mediul geografic încetează a mai fi 
un element brut al geografiei fizice, el deve-
nind, în concepţia lui Vidal de la Blache și a 
discipolilor săi, un mediu complex, rezulta-
tul  interacţiunilor multiple, unde omul are 
un rol esențial. Această nouă orientare, po-
sibilistă, va câștiga în timp numeroși adepţi, 
aducând o contribuţie esenţială la corecta-
rea interpretărilor geopolitice.

O puternică școală de geopolitică a luat 
fiinţă în Franţa perioadei actuale, prin  Yves 
Lacoste, care fondează revista Herodot – 
strategie, geografie, ideologie, apoi publică 
Questions de la géopolitique – Întrebările geo-
politicii (1988), Dictionaire de géopolitique – 
Dicţionar de geopolitică (1993) etc. Geo-
politica lui Y. Lacoste este centrată pe pro-
blemele naţionale și cele ale  minorităţilor, 
considerate printre factorii principali ai sce-
nei politice. Metoda lui de analiză este „un 
fel de psihanaliză sau arheologie a compor-
tamentelor colective”, după cum o numește 
reputatul geopolitician François Thual, în 
nu mai puţin celebra lucrare Méthodes de la 
géopolitique (1996) [4].

Școala geopolitică anglo-saxonă repre- 
zintă un alt curent al geopoliticii clasice. 
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Și-a elaborat conceptul referitor la obiectul 
geopoliticii aproape independent de filonul 
german și de cel francez. Spre deosebire de 
acestea, axate în prima perioadă în mare 
parte pe teoretizări, fondatorii școlii anglo-
saxone, avându-i ca principali reprezentanţi 
pe Henry Thomas Buckle în Marea Britanie 
și pe Frederic Jackson Turner, Ellen Chur-
chill Semple și Ellsworth Huntington în 
Statele Unite, s-au bazat în analizele lor pe o 
raportare concretă la istorie, având caracter 
pragmatic, accentuând problemele militare 
strategice și tactice. O caracteristică indu-
bitabilă a școlii anglo-saxone este modul în 
care geopolitica modernă își revendică originile 
într-un ansamblu de trei curente de gândi-
re diferite: curentul istorico-ambientalist,  
curentul geografiei politice și, nu în ultimul 
rând, curentul geostrategic. Curentul istorico- 
ambientalist cunoaște o amplă dezvoltare 
începând cu cea de-a doua jumătate a seco-
lului XIX. Istoricul britanic Henry Thomas  
Buckle (1821-1862) studiază în monu-
mentala sa lucrare History of Civilization in 
England, apărută în 1857, 1861 și respectiv 
1872, relaţiile de interdependenţă care exis-
tă între climă, sol și hrană, pe de o parte, și 
modul de viaţă și habitatul uman, pe de alta. 
Studiul se bazează pe o amplă documentare, 
în care metoda analizei comparate a popoa-
relor și societăţilor în diferite medii de via-
ţă relevă faptul că societăţile ce se dezvoltă 
într-un mediu ambiental temperat rece sunt 
mai disciplinate, mai organizate și mai per-
formante. Astfel, condiţiile vitrege de mediu 
i-au determinat pe locuitorii acestor zone să 
depună mai multe eforturi pentru obţinerea 
unui nivel de trai subzistenţial, conducân-
du-i spre standarde superioare de viaţă și 
civilizaţie. În același timp, în regiunile cu un 
climat tropical-torid, unde hrana se putea 
obţine ușor, direct din natură, oamenii, lip-
siţi de o motivaţie, nu au dobândit educaţia 
și deprinderile necesare performării și pro-
gresului. Într-o privire de ansamblu, con-
cluzionează Buckle, societăţile respective se 

vor caracteriza printr-o distribuţie inegală 
a bogăţiei, poziţiilor sociale și drepturilor 
politice. În Statele Unite ale Americii, Ellen 
Churchill Semple (American History and its 
Geographic Conditions, 1903) și Frederick 
Jackson Turner (1861-1932) (The Signi-
ficance of the Frontier in american History, 
1893) publică primele studii, în care pre-
zintă influenţa simbiozei spaţial-ambientale 
asupra civilizaţiei din America de Nord. Un 
alt reprezentant de marcă al curentului am-
bientalist este istoricul și geograful american 
Ellsworth Huntington (1876-1947), care, 
prin lucrările Civilization and Climate, 1924, 
și Mainsprings of the Civilization, 1945, a 
efectuat o minuţioasă investigaţie asupra in-
fluenţelor și rolului jucat de climat în istoria 
societăţii. Pe baza unor puternice argumen-
te, Huntington a demonstrat că modificările 
climatice sau persistenţa unui tip climatic 
nefavorabil au determinat marile migraţii, 
dar mai cu seamă invaziile dinspre Orient 
spre Europa. 

Alfred Thayer Mahan (1840-1914) în 
lucrările The influence of Sea Power upon 
History, 1660-1783 (Influenţa puterii mari-
time asupra istoriei, 1660-1783), The influ-
ence of Sea Power upon the French revo-
lutions and Empire, 1793-1812 (Influenţa 
puterii maritime asupra revoluţiei franceze 
şi Imperiului, 1793-1812) și The Interest of 
America in Sea Power (Interesul Americii în 
puterea maritimă) oferă geopoliticii o nouă 
orientare privind structura și obiectivele 
acesteia. Noul statut știinţific al geopoliti-
cii, subliniază el, constă în „fundamentarea 
acesteia prin geostrategie”, noile obiective 
urmărite având mai mult o valoare opera-
ţională și vizând clasificarea statelor într-un 
sistem „al relaţiilor de putere istoricește” 
constituite. O caracteristică a tezelor lui Ma-
han este că ele sunt construite prin îmbina-
rea experienţei practice militare cu infor-
maţiile istorice. Rezultatul acestei îmbinări 
îl va constitui suportul teoretic al activităţii 
sale știinţifice și politice. Întreaga operă a lui 
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Mahan poartă o evidentă tentă geopolitică. 
Având ca principală temă de studiu puterea 
maritimă (Sea Power), Mahan subliniază ro-
lul determinant pe care îl poate juca compo-
nenta maritimă în definirea unui nou statut 
mondial al Statelor Unite ale Americii. În 
Anglia, cel mai de seamă reprezentant al cu-
rentului geostrategic și fondatorul școlii ge-
opolitice britanice a fost geograful Halford 
John Mackinder (1861-1942) prin The Geo- 
graphical Pivot of History (Pivotul geografic 
al istoriei 1904). El considera geostrategia 
drept fundament al geopoliticii, dar preciza 
că sfera acestui concept nu se identifică cu 
totalitatea elementelor care intră în compo-
nenţa geopoliticii, oferă bazele teoriei conti-
nentaliste, în care Asia Centrală reprezintă 
aria pivot a istoriei, iar dominarea ei deter-
mină controlul lumii. Mackinder își aduce 
contribuţia la dezvoltarea geopoliticii prin 
introducerea a două elemente noi în com-
ponenţa obiectivului urmărit de geopolitică: 
alcătuirea unei „noi configuraţii geostra-
tegice și geopolitice a planetei”, realizată în 
conformitate cu „criteriul distanţei geogra-
fice” și în termeni de bipolaritate, precum 
și crearea unor noţiuni specifice geopoli-
tice (World Island, Heartland, Pivot Area). 
O nouă perspectivă în studiile geopolitice 
este introdusă de Nicholas John Spykman 
(1893-1943). Principalele sale lucrări au fost 
America΄s Strategy in World Politics (Stra-
tegia americană în politica mondială, 1942) 
și The Geography of the Peace (1944), prin 
care aduce în analiza geopolitică conceptul 
de „securitate de stat”, ca fiind unul dintre 
cele mai importante obiective pe care le ur-
mărește geopolitica. În componenţa securi-
tăţii de stat, afirmă Spykman, există trei mari 
categorii de factori: factori geografici (mări-
mea teritoriului, poziţia geografică), factori 
economici (resurse agricole, industriale și 
demografice), factori politici (stabilitate po-
litică, grad de integrare socială etc.), rolul 
politic major revine inelului de state cu ieși-
re la mare, așa-numita bordură maritimă ce  

înconjoară heartlandul. Acest inel de state 
este numit de Spykman rimland, fiind con-
siderat ca o zonă intermediară între forţele 
continentale și cele maritime, păstrarea sub 
control a acestui inel asigurând suprema-
ţia mondială. Pentru școala anglo-saxonă 
contemporană deosebit de importante sunt 
contribuţiile  geografului Saul B. Cohen 
(Geography and Politics in a World Divided – 
Geografie și politici într-o lume divizată 
(1973))  și cele ale lui Zbigniew Brzezinski –  
Între două ere (1978), Game Plan – Planul de 
Joc (1986), Out of Control (1993) – Fără con-
trol, The Grand Chessboard – Marea tablă de 
șah (1997).

Regiunile geostrategice sunt expresia in-
terconexiunilor mai multor părţi ale globu-
lui în ceea ce privește localizarea, mișcarea, 
orientarea comercială și ideologică, fiind re-
giuni multicaracteristice, cu scop de regiuni 
unde se poate aplica puterea [5].

Școala geopolitică rusă. Studiile elabo-
rate în Rusia sunt sporadice și reprezintă 
o contribuţie deosebită la dezvoltarea noii 
știinţe. Dacă în cadrul școlilor germană, 
franceză, anglo-saxonă cercetările cunosc o 
deosebită profunzime și continuitate, geo-
politica rusă, în acel moment, este una con-
juncturală. În Rusia sfârșitului de secol XIX 
și început de secol XX sunt două probleme 
puse în faţa cercetătorilor: prima, reprezen-
tând o problemă de geopolitică internă, se 
referă la cunoașterea vastului teritoriu al Ru-
siei și punerea în valoare a imenselor bogăţii 
ale solului și subsolului acesteia; și o a doua, 
orientată spre exterior, vizând racordarea și 
impunerea Rusiei în cadrul noului sistem 
internaţional. La sfârșitul secolului XIX, ge-
ografia rusă cunoaște o reorientare spre an-
tropogeografie, pentru ca ulterior, odată cu 
schimbările politice din 1917, să aibă loc o 
nouă reorientare prin puternica politizare a 
geografiei. Până la evenimentele din octom-
brie 1917, nu se poate vorbi concret despre o 
geopolitică rusă, studiile știinţifice atingând 
doar tangenţial acest domeniu. Acest lucru 
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a fost realizat într-o perspectivă determinis-
tă de către S. M. Soloviev (1820–1879) și  
G. V. Plehanov (1856–1918), a căror teorie 
este antrenată pe terenul determinismului 
ambientalist (legat de mediul înconjurător) 
și se axează pe explicarea istoriei prin geo-
grafia locului unde aceasta derulează. Odată 
cu schimbările radicale, politice și social-
economice, survenite în urma evenimente-
lor din octombrie 1917, sub influenţa noii 
ideologii, comuniste, întreg sistemul știinţi-
fic rusesc suferă transformări radicale, fiind 
politizate toate aspectele știinţei. În acest 
context, geopolitica rusă se transformă într-o 
geopolitică sovietică, dezideratele politice 
ale noii puteri devenind direcţii de cerce-
tare ale acestui domeniu. pentru a se stabili 
în Anglia, unde va rămâne în următorii 30 
de ani și va desfășura, de această dată, o im-
portantă activitate știinţifică, dezvoltându-și 
propriul sistem teoretic anarhist.

Una dintre figurile marcante ale noului 
val al geopoliticii ruse este Alexandru Du-
ghin, care, în 1997, publică lucrarea Bazele 
geopoliticii. Viitorul geopolitic al Rusiei, iar în 
2000 o reeditează sub titlul Bazele geopoliti-
cii. Alături de A. Dughin în cadrul școlii geo-
politice ruse mai activează: K. S. Gadzhiyev, 
care a publicat în 2000 Introducere în geopo-
litică; V. A. Kolosov și N. S. Mironenko, care 
au publicat, în 2001, Geopolitică şi geografie 
politică; N. A. Nartov, D.Trenin [6].

Școala geopolitică românească. Ală-
turi de celelalte școli de gândire geopolitică, 
specifice primei perioade de evoluţie a noii 
discipline, școala românească interbelică 
va contribui  substanţial la dezvoltarea ge-
opoliticii prin întreg ansamblul teoretic și 
aplicativ al lucrărilor elaborate de către Si-
mion Mehedinţi (1869-1963) și Ion Conea 
(1902-1974). În viziunea savanților, geopo-
litica trebuie să studieze potenţialul statului 
sau puterea reală a unui stat, cuprinzând: 
teritoriul, populaţia, forţa economică, struc-
turile industriale și agricole, marile axe de 
circulaţie, structura socială, cultura, modul 

de guvernare, mediul politic. Deci, analiza 
geopolitică trebuie să fie: geografică, demo-
grafică, economică, socială, culturală și poli-
tică. Ea trebuie să fie  informativă și continuă, 
tinzând să devină un adevărat buletin meteo-
rologic, rezultatele ei fiind naţionale [7].

Școala geopolitică din Republica Mol-
dova se află la o etapă incipientă, fiind ca-
racterizată prin prezența unor lucrări cum 
ar fi cele ale lui O. Serebrian − Geopolitica 
spațiului pontic (2006), Politosfera (2001), 
Politică şi geopolitică (2004) și cele ale lui  
A. Burian – Geopolitica lumii contemporane [8].

2. Abordări teoretico-conceptuale ale  
fenomenului ,,geopoliticii’’

Geopolitica, la fel ca și multe alte știin-
ţe și discipline, este subiectul a numeroase 
interpretări sub aspectul definirii obiectului 
de studiu. Astăzi, termenul „geopolitică’’ de-
semnează relația dintre politică și geografie, 
demografie și economie, făcând referire, în 
special, la incidențele acestor ramuri asupra 
relațiilor internaționale ale unui stat. Astfel, 
geopolitica devine un domeniu de studiu 
care combină factorul geografic cu cel po-
litic în determinarea poziționării unei țări 
față de vecinii săi, față de regiune sau față 
de alți actori internaționali. Dacă prima par-
te a termenului – „geo” – face trimitere la o 
coordonată concretă (spațiu, locul, poziția, 
coordonatele zonale, regionale, climatic, de 
evoluție, istorice), cel de-al doilea consti-
tuent – ,,politica’’ – introduce un echivoc, 
întrucât domeniul politicii este unul nede-
finit în mod unitar. De comun acord, comu-
nitatea academică utilizează această parte 
a termenului, în sensul relațiilor de putere 
(cauze și efecte, influențe și reacții, jocuri de 
putere, sfere de influență, hegemonie etc.) a 
unui actor internațional în raport cu ceilalți 
actori [9].

Pentru o mai bună înţelegere a comple-
xităţii acestei discipline și a numeroaselor 
domenii de cercetare ce au abordat cunoaş-
terea geopolitică, vom relua în sinteză o serie 
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de definiţii și reflecţii asupra obiectului ge-
opoliticii. Cristalizarea ei, pe durata a peste 
un secol de evoluție, a însumat un uzaj di-
ferit. Astfel, Rudolf Kjellen definea geopo-
litica drept „știinţa care se ocupă de studiul 
pătrunderii organizării politice în teritoriu 
și de studiul mediului politic al poporului”. 
Tot lui Kjellen îi aparţine și reflecţia conform 
căreia geopolitica este „învăţătura despre 
stat ca organism geografic”[1 p. 41-43]. Karl 
Haushofer, conducătorul recunoscut al șco- 
lii geopolitice germane, și colaboratorii săi 
aduc completări definiţiei lui Kjellen, acor-
dându-i semnificaţii doctrinar ideologice. 
Astfel, geopolitica devine „ştiinţa care se 
ocupă de analiza statului din punct de ve-
dere al instinctului lui de expansiune, izvo-
rât dintr-un complex de temeiuri mai ales 
geografice”. Reluând dintr-un alt unghi, 
Haushofer caracterizează geopolitica drept 
„ştiinţa despre formele de viaţă politică în 
spaţiile de viaţă naturală, ce se străduiește să 
înţeleagă dependenţa lor geografică și con-
diţionarea lor de-a lungul mișcării istorice”. 
În literatura de specialitate există o mul-
titudine de viziuni privind definirea geo- 
politicii. Astfel, H. Kissenger considera geo- 
politica ca analiză a echilibrului de putere 
și control exercitat de marile puteri asupra 
unor zone geografice. Din definiție reiese că 
geopolitica este știința care:

1) analizează influența factorilor geo-
grafici asupra relațiilor de putere în practica 
internațională;

2) vizează controlul exercitat asupra 
unor zone importante ale globului din punct 
de vedere strategic;

3) examinează comportamentul statelor 
în funcție de factorii geografici: teritoriu, 
climă, precum și în funcție de activitățile 
umane – cultura, de ex.;

4) se ocupă de studiul configurației 
relații internaționale în care se încadrează 
un stat;

5) analizează echilibrul de putere și con-
trolul exercitat de marile puteri asupra unor 
zone geografice [10].

Analistul francez Francois Tonol con-
sideră că geopolitica ne permite descifrarea 
actualității în cazul unui eveniment: tensi-
une, criză. Potrivit altor savanți, geopolitica 
construiește tabloul forțelor prezente într-un 
câmp geopolitic și al factorilor; constituie 
interesele actorilor geopolitici și explorează 
ideologismele pe care le legitimează; arată  în 
ce mod sunt aplicate  mijloacele fiecărui actor 
utilizând strategii concepute pentru obținerea 
și realizarea intereselor înaintate [6, p. 45-52].

Şcoala franceză, care la început a margina-
lizat obiectul geopoliticii, considerând-o doar 
o știinţă a germanilor pentru germani, revine 
în forţă, la începutul anilor ’90, contribuind 
prin numeroase studii și lucrări la stabilirea 
unui statut știinţific pentru geopolitică. Mi-
chel Foucher, geopoliticianul frontierei, con-
sideră geopolitica „o metodă globală de analiză 
a unor situaţii socio-politice concrete private 
după modul în care sunt localizate și după re-
prezentările obișnuite pe care le descriu”. 

Un alt geopolitician notoriu, Pierre-Marie 
Gallois definește în Géopolitique: les voies de 
la puissance (1990) geopolitica drept „stu-
diul relaţiilor care există între conduita unei 
politici de putere duse pe plan internaţional 
și cadrul geografic în care aceasta se exerci-
tă”, iar Christian Daudel consideră geopoli-
tica un sistem de cunoştinţe ce-și propune să 
realizeze „o nouă sinteză a istoriei, a spaţiu-
lui teritorial, a resurselor morale și fizice ale 
unei comunităţi, care se situează în ierarhia 
puterilor, în locul asigurat de meritele sale” 
[11]. François Joyaux, în lucrarea Géopoli-
tique de l’Extreme Orient, publicată în 1991, 
notează că „geopolitica trebuie să studieze 
acele raporturi internaţionale care au ca 
efect și care influenţează direct echilibrul 
politic și strategic al planetei, în primul rând 
raporturile dintre marile puteri și suprapu-
teri”. În cadrul noii şcoli anglo-saxone, două 
contribuţii reţin în mod special atenţia, cea 
a englezului Peter J. Taylor și a americanu-
lui P. O’Sullivan. Prin studiile acestora, geo- 
politica își conturează un nou sens, acela de 
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a desemna locul și rolul pe care controlul 
asupra anumitor zone geografice îl are în 
constituirea balanţelor de putere regionale 
sau globale. Peter J. Taylor, pornind de la 
„realismul politic dur”, definește geopolitica 
drept o disciplină care trebuie să „studieze 
rivalitatea dintre două mari puteri”, în sen-
sul exercitării „dominaţiei statelor puternice 
asupra statelor slabe”. P. O’Sullivan înţelege 
prin geopolitică o „geografie a relaţiilor între 
deţinătorii de putere, fie că aceștia sunt șefi 
de state, fie că sunt organizaţii internaţiona-
le”. O serie de alţi cercetători aparţinând șco-
lii anglo-saxone își aduc contribuţia la defi-
nirea geopoliticii. Dintre aceștia îi amintim 
pe Saul B. Cohen, în viziunea căruia geo- 
politica este „studiul relaţiei dintre politica 
internaţională de putere și caracteristicile 
corespondente ale geografiei”. Colin S. Gray 
definește geopolitica drept „interpretarea 
politică a unei realităţi geografice globale”, 
iar pentru Desmond Ball, geopolitica anali-
zează relaţia dintre practica unei politici de 
putere și mediul geografic. În 1996, Martin 
Ira Glassner, în lucrarea Political Geogra-
phy, definea geopolitica drept „știinţa ce stu-
diază statul în contextul fenomenului spaţial 
global, în încercarea de a înţelege atât bazele 
puterii statului, cât și natura interacţiunilor 
dintre state”. O serie de cercetători români 
cu preocupări în planul geopoliticii teoreti-
ce ne oferă definiţii și reflecţii ale noii dis-
cipline. Dintre ei se distinge geograful Ion 
Conea, teoreticianul incontestabil al geopo-
liticii românești, în viziunea căruia geopoli-
tica este o știinţă în devenire („ştiinţa zilei”) 
care își propune să studieze modelul politic 
planetar, adică „jocul politic dintre state”. 
Explicarea mediului politic planetar, susţine 
Conea, trebuie urmărită și definită pe teme-
iuri geografice, „geografia condiţionează, 
explică și caracterizează acest mediu.” Ast-
fel, geopolitica reprezintă „expresia politică 
a unui ansamblu de elemente geografice care 
converg în ea, cunoașterea stării de lucruri 
planetare la un moment dat” .

Pentru Anton Golopenţia termenul de 
geopolitică are cel puţin trei semnificaţii: teo- 
rie şi cercetare a condiţiilor geografice ale 
statului; informare politică externă; mit po-
litic, obiectiv specific al politicii justificative 
și revendicative germane. Din această cauză, 
Golopenţia observă numeroasele confuzii 
ce se fac în precizarea obiectului de studiu 
al geopoliticii. Deși el o consideră înainte de 
toate „informativă”, și nu analiză teoretică, ci 
„cercetare”, precizează că „obiectul ei de stu-
diu îl constituie potenţialul statelor” [6]. 

Într-o manieră specifică de redare se-
mantică, găsim definiţii sintetice ale terme-
nului de geopolitică în numeroase dicţio-
nare. Astfel, Logman Dictionary of English 
Language and Culture (1991) definește geo-
politica drept „studiul efectului poziţiei unei 
ţări, a populaţiei sale asupra politicii” [12]. 
Oxford Dictionary of Politics prezintă geo-
politica având drept conţinut „studiul po-
liticii care subliniază constrângerile impuse 
politicii externe de locație și mediu” [13]. În 
dicţionarele franceze, precum Dictionnaire 
encyclopedique de la lanque francaise (1995) 
[14], geopolitica are ca obiect „studiul influ-
enţei factorilor geografici asupra politicii in-
ternaţionale”, iar în dicţionarul Le Petit La-
rousse (1995), geopolitica este „știinţa care 
studiază raportul dintre geografia statelor și 
politica acestora” [15], pentru ca în celebrul 
Dictionnaire de Géopolitique (1993) al lui 
Yves Lacoste geopolitica să fie considerată 
„un alt mod de a vedea lumea și complexi-
tatea conflictelor sale”. Trecerea în revistă a 
definiţiilor pe care le-a primit geopolitica 
de-a lungul timpului, implicând structura 
obiectului de studiu și statutul în cadrul sis-
temului știinţelor, evidenţiază existenţa unui 
câmp foarte larg al delimitărilor conceptua-
le și caracterul său polisemantic [16]. Având 
în vedere această interpretare multidiscipli-
nară şi polisemantică, apreciem geopolitica 
drept o disciplină ştiinţifică al cărei obiect de 
studiu constă în interpretarea relaţiilor in-
ternaţionale trecute, prezente şi viitoare, din 
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perspectiva influenţei factorilor geografici, în 
complexitatea lor sistemică, asupra politicii 
mondiale.

Astfel, se poate constata că în privința 
geopoliticii sunt exprimate diverse puncte 
de vedere. Diversitatea indică faptul că ge-
opolitica a fost și rămâne a fi un domeniu 
activ, dinamic.

3. Metodologia analizei geopolitice
În evoluţia ei, geopolitica a cunoscut 

într-o primă fază forma unui câmp de stu-
diu alcătuit la întretăierea mai multor dis-
cipline știinţifice, aflându-se într-un stadiu 
informal, pentru ca ulterior să capete o for-
mă instituţionalizată, fie ca subdisciplină a 
unei discipline formale, fie ca o disciplină de 
sine stătătoare. Trebuie subliniat că nu există 
o unitate de opinii în ceea ce privește locul 
geopoliticii în cadrul sistemului știinţelor. 
Cei mai mulţi cercetători situează geopoli-
tica în cadrul știinţei geografice, alţii în al 
celei politice și în special în cel al relaţiilor 
internaţionale. În ultima perioadă, tot mai 
mulţi cercetători înclină spre a-i decreta au-
tonomia știinţifică, geopolitica afirmându-și 
statutul de disciplină de sine stătătoare. Ra-
ţiunile evoluţiei geopoliticii până la nivelul 
unei discipline bine conturate sunt clare, ele 
explicându-se, în primul rând, prin necesita-
tea umplerii vidului creat de imposibilitatea 
știinţelor existente de a explica și soluţiona 
anumite probleme cu care ne confruntăm în 
prezent. În primele stadii ale dezvoltării sale, 
o disciplină nouă nu este decât un agregat de 
specialităţi născut din alte discipline. Astfel, 
geopolitica începutului de secol XX era mai 
puţin o disciplină știinţifică, un holding care 
regrupa cercetările din aceeași familie și 
care nu mai făceau obiectul strict al discipli-
nelor lor de origine. O asemenea formă de 
evoluţie nu reprezintă un caz singular; știin-
ţe precum economia, sociologia, antropolo-
gia etc. au străbătut aceleași stadii în primii 
lor ani, pentru că în evoluţia oricărei știinţe 
există un moment de interdisciplinarita-

te, tradiţia profesională apărând mult mai 
târziu. În multe cazuri, numele noii știinţe 
reunește, inspirat în cazul geopoliticii, ori-
ginea și principalele știinţe ce s-au juxtapus. 
În definirea actuală a geopoliticii, deseori 
se confundă recombinarea cu sinteza. O re-
combinare este un amestec de fragmente de 
discipline, în timp ce sinteza aduce o nouă 
interpretare. Totuși, fără o cunoaștere pro-
fundă a realităţilor geografice, economice și 
sociale, fenomenul politic, chiar privit într-o 
desfășurare spaţială, nu face decât obiectul 
geopoliticii, al unei discipline bazate pe me-
tode și principii știinţifice. 

Criteriul formează categoria epistemolo-
gică de bază, constând în existenţa unui ele-
ment în funcţie de care se realizează o clasifi-
care a obiectelor și fenomenelor geopolitice. 
Această clasificare se poate face pe baza unui 
indicator elementar (suprafaţă, numărul po-
pulaţiei, apartenenţa etnică sau confesională 
etc.), a unor indici simpli (densitatea popu-
laţiei, indicele segregării, rata inflaţiei, rata 
șomajului, indicele de diferenţiere etnică) 
sau complecși (indicele dezvoltării umane, 
indicele sintetic al sărăciei, indicele libertă-
ţii economice). Având în vedere existenţa 
relativ scurtă a demersului geopolitic, nu 
putem vorbi despre un set de principii și me-
tode proprii, dar putem apela la un număr 
de principii și metode general-valabile în 
domeniul știinţei, care să completeze cadrul 
teoretic și conceptual geopolitic. Urmărind 
evoluţia diverselor știinţe, aparţinând atât 
sferei naturalului, cât și sferei socialului, pu-
tem afirma faptul că acesta este un procedeu 
frecvent folosit în faza premergătoare ridică-
rii disciplinei știinţifice la rangul de știinţă. 
În această primă fază, o atenţie deosebită 
trebuie acordată adaptării principiilor și me-
todelor generale la specificul cercetării geo-
politice. Într-o fază ulterioară, principiilor 
și metodelor generale trebuie să li se adauge 
principiile și metodele specifice.

Principiile folosite în cercetarea geo-
politică reprezintă totalitatea elementelor 
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teoretice  fundamentale pe care se bazează 
orice raţionament știinţific. Printre cele mai 
importante principii cu aplicabilitate în ana-
liza geopolitică menţionăm:

− principiul repartiţiei spaţiale, care defi-
nește legăturile indisolubile ale fenomenelor 
și proceselor politice, economice, sociale și 
culturale de teritoriu, oferind posibilitatea 
studierii repartiţiei geografice a fenomene-
lor la nivel planetar sau regional;

− principiul cauzalităţii, care este im-
plicat frecvent în explicarea schimbărilor 
intervenite în structura și funcţionalitatea 
spaţiului geopolitic;

− principiul integrării, care definește co-
nexiunile ce se stabilesc între elementele ce 
recompun complexul teritorial, regional sau 
mondial, ca o unitate sistemică, fiecare fiind 
privită ca o unitate taxonomică integrată și 
integratoare.

Metodele unei știinţe reprezintă ansam-
blul de reguli, norme și procedee de cunoaș-
tere și transformare a realităţii. Metodele 
de cercetare sunt subordonate principiilor 
și reprezintă modul sistematic de cercetare, 
de cunoaștere și de transformare a realităţii 
obiective. Principalele metode ce pot fi folo-
site în cercetarea geopolitică sunt:

− metoda inductiv-deductivă, care constă 
în cunoașterea realităţii geopolitice de la sin-
gular la general, pe calea deducţiilor logice, 
ca și descoperirea ulterioară a singularului 
pornind de la general. Această metodă re-
prezintă, de fapt, o îmbinare dialectică între 
două metode, metoda inductivă și metoda 
deductivă. Legătura dintre cele două metode 
se definește prin faptul că metoda deductivă 
se bazează pe generalităţile efectuate prin in-
ducţie. Metoda inductivă reprezintă cunoaș-
terea realităţii geopolitice prin studiul singu-
larului de la care se pleacă, la recompunerea 
pe baza deducţiilor logice ale generalului. 
Metoda deductivă pleacă de la generalizările 
realizate prin inducţie și pe baza unor deduc-
ţii logice pornite de la premise ce conţin ge-
neralul, în final ajungându-se la cunoașterea 

singularului, ca urmare a subordonării aces-
tuia genului din care face parte. Importanţa 
acestei metode cu largă aplicabilitate rezultă 
din posibilităţile oferite, pe de o parte, de a 
clasifica, ordona și abstractiza bogatul mate-
rial faptic în vederea generalizării, iar pe de 
altă parte, de a putea trage concluzii, pe baza 
generalizării, asupra unor fapte particulare;

− metoda analizei şi sintezei, care repre-
zintă tot o metodă compusă dialectic ce are 
la bază  analiza și sinteza ce se întrepătrund 
și se condiţionează reciproc. Metoda analizei 
materiale, funcţionale sau mentale constă în 
descompunerea obiectelor, fenomenelor și 
proceselor studiate în părţile lor componen-
te pentru observarea și cunoașterea în de-
taliu a caracteristicilor și funcţiilor pe care 
le au. Metoda sintezei constă în integrarea 
mentală a părţilor obiectului descompus 
iniţial, prin analiză, în părţi componente, în 
contextul sistemului din care fac parte;

− metoda istorică, ce oferă posibilitatea 
completării cercetării fenomenelor și proce-
selor specifice nu numai în desfășurarea lor 
spaţială, ci și în cea temporală. Înregistrarea 
apariţiei unui fenomen geopolitic, etapele 
evoluţiei și desfășurarea lui prezentă fac ca 
această metodă să reprezinte o necesitate în 
studierea geopoliticii;

− metoda cartografică, ce constă în car-
tarea fenomenelor urmărite și întocmirea 
pe această bază a hărţilor necesare. Harta 
constituie reprezentarea în plan orizontal 
a suprafeţei terestre sau a unei părţi din ea, 
generalizată și micșorată conform unei anu-
mite scări de proporţie. Harta reprezintă un 
mijloc de informare de neînlocuit, un in-
strument de reprezentare evolutivă a feno-
menelor și proceselor studiate, a corelaţiilor 
dintre acestea sau dintre caracteristicile lor, 
dintre acestea și teritoriul dat. Analiza feno-
menelor înscrise pe hartă permite obţinerea 
imaginii raporturilor spaţiale, privirea sin-
tetică a corelaţiei fenomenelor geopolitice. 
Geopolitica apelează la această metodă ca la 
un instrument de cunoaștere și expresie ce 
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redă localizarea fenomenelor în corelaţia lor 
spaţială, surprinse în diferite etape, și rela-
ţiile de cauzalitate reliefate de geopolitician 
prin studiile sale;

− metoda statistico-matematică, ce con-
stituie una dintre metodele cu cea mai largă 
aplicabilitate în domeniul știinţelor în gene-
ral. Pornindu-se de la rapida evoluţie ma-
terială și informaţională pe care o înregis-
trează umanitatea la începutul secolului al 
XXI-lea, se deduce necesitatea aprofundării 
și în geopolitică a acestei metode, ce oferă 
posibilitatea cunoașterii fenomenelor prin 
analize cantitative de detaliu. Metoda per-
mite înregistrarea, prelucrarea și generaliza-
rea unui volum imens de date strânse în di-
ferite etape ale desfășurării fenomenului. În 
plus, ea oferă geopoliticianului posibilităţi 
sporite de rezolvare a problemelor cu care se 
confruntă și pe care, cu metodele specifice, 
nu le-ar putea rezolva. Dezvoltarea actuală a 

geopoliticii nu se poate concepe fără utiliza-
rea pe scară largă a indicilor statistici, care 
permit evidenţierea anumitor aspecte ale fe-
nomenelor cercetate;

− metoda modelelor, care este o metodă 
modernă ce constă în reprezentarea mentală 
a unui stem ce există în realitate prin con-
struirea specială de analogii cu care sunt re-
produse principiile organizării și funcţionă-
rii acestuia. Ele servesc la ușurarea muncii 
de înţelegere a fenomenelor complexe, prin 
schematizare, aducând un plus de clarități 
[6. p. 65-69] .

Cristalizarea acestei discipline, pe du-
rata a peste un secol de evoluție, a însu-
mat uzaje diferite. Astfel, plecând de la cele 
mai  larg acceptate definiții ale geopoliticii 
în comunitățile academice, la începutul se-
colului XXI, geopolitica, ca știință autono-
mă, reprezintă astăzi provocări intelectuale 
complexe.
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