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Reprezentant de seamă al şcolii realiste de la începutul secolului XX, Hans Morgenthau şi-a 
dedicat cea mai mare parte din viaţă scrisului şi activităţii didactice.  

Ca teoretician, Morgenthau s-a remarcat, în anii 1940–1950, prin apariţia lucrării Scientific 
Man versus Power Politics, în care expune filosofia realistă şi face o critică la adresa „liberalismului 
raţional” (Griffith M., 1999, p. 74), ca şi prin apariţia cărţii sale de referinţă, Politics among Nations. 
The Struggle for Power and Peace, prima ediţie datând din 1948. În cel din urmă volum, autorul 
afirmă că întreaga politică este o luptă pentru putere, omul politic fiind o creatură egoistă prin naştere, 
caracterizată de o nevoie nesăţioasă de a-i domina pe ceilalţi. Realiştii au fost întotdeauna fascinaţi de 
conflict. Arena relaţiilor internaţionale reprezintă, pentru realişti, o perpetuă „luptă pentru putere”. De 
aceea, analiza schimbărilor în sistemul relaţiilor internaţionale se face din perspectiva schimbării 
echilibrului de putere dintre state.  

Politica între naţiuni, cotată drept cea mai importantă operă din domeniul politicii 
internaţionale, oferă câteva coordonate privitoare la natura relaţiilor internaţionale, evidenţiind 
politica internaţională ca luptă pentru putere şi problematica păcii la începutul secolului XX. Cartea 
constituie un ghid în domeniul relaţiilor internaţionale, atât pentru specialiştii din domeniu, pentru 
profesori, cât şi pentru studenţi. Chiar dacă lectura sa nu este una uşoară şi necesită un minimum de 
cunoştinţe din domeniul relaţiilor internaţionale, ea devine obligatorie şi de interes atât pentru cei care 
se apleacă spre domeniul politicii şi diplomaţiei, cât şi pentru studenţii pasionaţi de domeniul 
ştiinţelor politice.  

Cei care au reeditat cartea, Kenneth Thompson şi W. David Clinton, au împărţit-o în două 
părţi: în prima se regăseşte abordarea realistă a lui Morgenthau, iar în a doua sunt prezentate câteva 
eseuri ale unor autori cunoscuţi ca, de exemplu, John Mearsheimer. Prima parte a lucrării cuprinde, la 
rândul ei, zece capitole, dintre care cele mai importante, care, de fapt, structurează întreaga lucrare, 
sunt cele cu privire la teoria şi practica politicii internaţionale, politica internaţională ca luptă pentru 
putere şi la problematica păcii.  

Scopul cărţii, precizat încă de la început de autor, este de a prezenta o teorie a relaţiilor 
internaţionale. Această teorie pune în evidenţă câteva reflecţii privind natura politicii. Morgenthau 
prezintă în oglindă cele două şcoli ale relaţiilor internaţionale, realismul şi idealismul, sau 
„utopismul”, conform lui Edward H. Carr. Spre deosebire de idealism, care crede că „ordinea politică 
şi morală este derivată din principii valide universale şi abstracte” (Morgenthau H., 2007, p. 43), 
şcoala realistă „reprezintă rezultatul forţelor inerente în natura umană” (ibidem). Şcoala realistă a 
relaţiilor internaţionale îşi are originea în perioada dintre cele două războaie mondiale, însă realismul 
s-a remarcat îndeosebi în timpul Războiului Rece, fiind în continuă competiţie cu idealismul. După 
prăbuşirea URSS-ului, realismul a lăsat locul altor şcoli de gândire alternative, cum ar fi 
constructivismul sau postmodernismul.  

În primele părţi ale lucrării, Morgenthau identifică principiile realismului politic: primul 
principiu consideră că politica este guvernată de legi obiective, cu rădăcini în natura umană; al doilea 
principiu subliniază importanţa conceptului de „interes”, definit în termeni de putere. Decidenţii 
gândesc şi acţionează prin prisma interesului, definit ca putere. Al treilea principiu consideră 
conceptul de „interes”, privit ca putere, drept o categorie universal valabilă. Ideea de interes nu este 
afectată de circumstanţe de timp sau loc. Al patrulea principiu consideră că principiile morale 
universale stabilite de idealişti trebuie aplicate prin apelarea la circumstanţe concrete de spaţiu şi 
timp. Al cincilea principiu face parte din acelaşi registru şi subliniază faptul că realismul refuză să 
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identifice aspiraţiile morale ale unei naţiuni individuale cu legile morale care guvernează universul; 
ultimul principiu susţine autonomia sferei politice din punct de vedere intelectual (p. 44–55).  

Volumul de faţă îşi propune să înţeleagă forţele care determină relaţiile între naţiuni şi 
posibilitatea de a conştientiza modalităţile prin care aceste forţe acţionează şi constrâng relaţiile 
politice şi instituţiile internaţionale. De când SUA au devenit principala putere dominantă după 
Războiul Rece, cunoaşterea forţelor şi a faptelor care stau în spatele politicii internaţionale a devenit 
de un real interes pentru americani. A reflecta asupra politicii internaţionale înseamnă să reflectezi 
asupra politicii externe americane, subliniază Morgenthau (p. 64). Interesul de bază al politicii externe 
americane după cele două războaie mondiale şi după folosirea armelor nucleare în timpul Războiului 
Rece este păstrarea păcii, prerogativă care trebuie să devină principala preocupare a tuturor naţiunilor, 
din perspectiva politicii externe americane. În acest registru, cartea este structurată în jurul conceptelor 
de „putere” şi „pace”.  

Politica internaţională se bazează pe lupta pentru putere între naţiuni. Puterea este principalul 
obiectiv pe scena relaţiilor internaţionale. Morgenthau construieşte filosofia conservatoare a 
realismului clasic. La baza filosofiei stă individul, natura umană mânată de dorinţa de mărire, 
stăpânire, putere. Omul este prins între impulsul moral şi tentaţia de dominare şi acumulare. Această 
tensiune, pe care o resimte omul în existenţa sa şi care îi justifică acţiunile, este extinsă la relaţiile 
dintre state. Impulsul moral este justificat de aspecte ale vieţii politice, precum dreptul internaţional, 
opinia publică, diplomaţia, etc., iar natura dominantă a omului justifică existenţa războaielor, a 
imperialismului, înarmării etc. Această similitudine dintre natura umană şi relaţiile dintre state este 
accentuată de Morgenthau şi atunci când vorbeşte despre natura puterii. Puterea, aşa cum o descrie el, 
este „controlul omului asupra minţilor şi acţiunilor altor oameni” (p. 68), iar puterea politică 
reprezintă „ o relaţie psihologică între cei care o exercită şi cei asupra cărora este exercitată” (ibidem). 
El face patru distincţii privind natura puterii: distincţia între putere şi infuenţă, între putere şi forţă, 
între putere utilizabilă şi putere inutilizabilă şi între putere legitimă şi putere nelegitimă.  

Alternativa la abordarea raţionalistă a politicii externe promovează „utopismul ştiinţific”. Ea 
este respinsă de către autor prin argumentul, regăsit în principiile realiste, potrivit căruia moralitatea 
internă a statelor nu trebuie să devină normă internaţională. Conflictele între state vor exista tot 
timpul. Liberalismul secolului XIX nu trebuie să caute diferite mijloace miraculoase de a stabili 
armonia între state. Un prim mecanism, prin care se poate institui pacea din perspectiva realistă, fiind 
în acelaşi timp şi „autoreglatorul forţelor sociale” (p. 64), este balanţa de putere.  „Balanţa de putere şi 
politicile ce vor să o menţină reprezintă un factor stabilizator într-o societate a naţiunilor suverane” 
(p. 203). Atâta timp cât balanţa de putere funcţionează şi are succes, ea îndeplineşte două funcţii, 
subliniază Morgenthau în partea a IV-a a cărţii: pe de-o parte, ea duce la stabilitatea între naţiuni, 
stabilitate care trebuie menţinută şi, pe de altă parte, asigură „eliberarea unei naţiuni faţă de dominaţia 
alteia” (p. 209). „Cooperarea între state depinde de sucesul lor în competiţia pentru putere. Toate 
alianţele sunt condiţionate de raportul de forţă dintre state” (Edward Kolodziej, 2007, Securitatea şi 
relaţiile internaţionale, Iaşi, Editura Polirom, p. 168). Pentru a şti cum să-şi prezerve puterea, statele 
trebuie să-şi cunoască interesele naţionale vitale. Analiza elementelor puterii naţionale este necesară 
pentru un stat care trebuie să cunoască modalitatea de a-şi promova interesele.  

 Morgenthau subliniază câteva componente, prin care se poate determina puterea unei naţiuni: 
geografia, care poate juca un rol important în politica externă a unei naţiuni, resursele naturale, hrana, 
materiile prime şi, un factor important încă de la începutul Primului Război Mondial, petrolul, ca 
principală sursă de energie, capacitatea industrială, pregătirea militară, distribuţia populaţiei unei ţări, 
caracterul moral şi naţional, calitatea diplomaţiei, o componentă importantă privind relaţiile dintre 
state fiind şi calitatea guvernării, de care depind obiectivele şi metodele politicii externe ale unui stat.  

Al doilea mecanism, precizat de către Morgenthau şi de către realişti şi neorealişti, prin care 
poate fi restabilită pacea, este cel privitor la limitările normative asupra conflictelor dintre state, sub 
forma legilor internaţionale, a moralităţii internaţionale şi a opiniei publice globale.  

Pentru ca instinctul de putere să nu ducă la o destrămare a societăţii sau la o înrobire a 
indivizilor, există câteva mecanisme şi reguli de comportament ce acţionează în toate societăţile: 
etica, moravurile şi dreptul. Ca reguli ale moralităţii şi dreptului pe scena internaţională, Morgenthau 
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subliniază importanţa moralităţii internaţionale (precepte morale pe care diplomaţii, politicienii ar 
trebui să le respecte), opinia publică internaţională (definită de autor ca „opinie publică ce transcende 
graniţele naţionale şi care uneşte membrii diferitelor naţiuni într-un consens ce priveşte cel puţin 
anumite chestiuni internaţionale fundamentale, (...) de obicei, reacţii din toată lumea împotriva 
anumitor mutări pe tabla de şah a politicii internaţionale, dezaprobată de acel consens” – Morgenthau 
H., 2007, p. 288) şi dreptul internaţional (conferit de tratate care reglementează relaţiile dintre state).  

Ultimele părţi ale cărţii sunt destinate problematicii păcii. Căutarea restabilirii păcii 
internaţionale este realizată de autor prin trei mijloace: 1. restaurarea  păcii prin limitarea tendinţelor 
distructive şi anarhice ale politicii internaţionale; 2. restaurarea păcii prin transformarea politicii 
internaţionale prin eliminarea tendinţelor sale distructive şi anarhice şi 3. restaurarea păcii prin 
împăcarea intereselor divergente (ibidem, p. 419). Speranţa de a instaura pacea prin limitarea folosirii 
armamentului, prin tehnica dezarmării sau stabilirea de instrumente internaţionale de asigurare a 
securităţii naţiunilor este o iluzie, în ceea ce-i priveşte pe realişti. De aceea, Morgenthau apelează la 
teoria conform căreia restaurarea păcii se poate realiza prin eliminarea tendinţelor distructive şi 
anarhice ale politicii internaţionale. Pornind de la premisa lui Hobbes, conform căreia „societăţile 
naţionale ar semăna cu scena internaţională” (ibidem, p. 517), autorul este de părere că restaurarea 
ordinii s-ar putea realiza prin includerea naţiunilor într-un stat mondial. Morgenthau face o analogie 
între modalitatea de a restabili ordinea într-un stat cu modalitatea de a restabili ordinea într-o 
„comunitate globală”. În această parte a lucrării, Morgenthau scoate în evidenţă rolul statului în 
menţinerea păcii interne şi problematica statului mondial, a comunităţii globale. Analizând şi această 
ipoteză, Morgenthau precizează că pacea internaţională nu poate fi atinsă prin transformarea 
societăţilor-naţiuni suverane într-un stat global şi atunci apelează la a treia modalitate de restaurare a 
păcii între naţiuni. Privind restaurarea păcii prin împăcarea intereselor divergente, Morgenthau 
reliefează rolul diplomaţiei, ca element esenţial al puterii naţionale, nelipsit din politica externă a 
statelor. Marele realist reliefează, în acest ultim capitol, şi cele patru funcţii ale diplomaţiei, ca 
elemente de bază ale politicii externe. Diplomaţia trebuie: 1. să-şi definească obiectivele în lumina 
puterii; 2. să evalueze obiectivele altor naţiuni şi puterea reală disponibilă în urmărirea obiectivelor;  
3. să determine în ce măsură aceste obiective diferite sunt compatibile unul cu celălalt; 4. să folosească 
mijloacele adecvate urmăririi obiectivelor ei (ibidem, p. 552). Morgenthau este de părere că declinul 
diplomaţiei a început odată cu sfârşitul Primului Război Mondial. Relansarea diplomaţiei se poate 
realiza prin eliminarea factorilor care au cauzat declinul diplomaţiei tradiţionale: dezvoltarea 
mijloacelor rapide de comunicaţie, „căderea în dizgraţie a diplomaţiei secrete”, aşa cum o numea 
Morgenthau (mulţi erau de părere că declanşarea războaielor s-a realizat din cauza intrigilor secrete 
ale diplomaţilor) şi apariţia diplomaţiei prin proceduri parlamentare (înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor 
Unite şi a Ligii Naţiunilor ca instrumente de interacţiune diplomatică), la care se adaugă apariţia 
superputerilor şi natura politicii mondiale contemporane.  

Stanley Hoffmann sublinia faptul că, în cartea sa de căpătâi, „Morgenthau a furnizat atât o 
explicaţie a politicii internaţionale, cât şi un ghid pentru modul în care trebuie condusă politica 
externă americană” (Stanley Hoffmann apud Martin Griffith, Relaţii internaţionale. Şcoli, curente, 
gânditori, Bucureşti, Editura Ziua, 1999, p. 79). Chiar dacă mai are şi unele contradicţii, cartea în sine 
rămâne un demers ştiinţific incontestabil, de conturare a unor principii realiste în alcătuirea unei teorii 
de politică internaţională.  
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