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Prefaţă la ediţia în limba română

Semnificaţia adevărată a lucrării lui Robert D. Kaplan – lucrare pe 
care o punem acum la dispoziţia cititorului român – trebuie pusă 
în legătură cu valoarea ei de memento: atenţie, ne-am îndepărtat 
prea mult, nu doar am subestimat, ci chiar am neglijat rolul facto-
rului geografic în modelarea acţiunilor noastre. După cum preciza 
şi Henry Kissinger, acel factor a exercitat o influenţă predomi-
nantă asupra destinului naţiunilor, de la Egiptul faraonic până la 
Primăvara Arabă. Prin urmare, spiritul lucrării lui Kaplan este cel 
de restaurare a unui adevăr fundamental. Analiza relaţiilor inter-
naţionale este săracă şi, pe alocuri, puţin convingătoare dacă nu 
apelează şi la datele geografiei, la datele mediului natural. Deci 
nu este vorba despre o operaţie de substituire a unui model ex-
plicativ cu altul, ci de îmbogăţire a celui existent: „vreau să adaug 
un alt nivel de complexitate analizelor convenţionale de politică 
externă“, declară Robert Kaplan.

Beneficiind el însuşi de o pregătire complexă, de experienţe 
multiple, care se regăsesc în bogăţia analizei, autorul american 
este ataşat ideii potrivit căreia geografia modelează istoria; în 
acelaşi timp, este precaut să nu derapeze în zona determinismu-
lui geografic, a acelei interpretări cu larg ecou în secolele trecute 
care vorbea de un rol decisiv al factorilor naturali în modelarea 
acţiunii politice şi sociale. De aceea, după ce lansează provocarea 
cuprinsă în titlu – Răzbunarea geografiei –, autorul procedează cu 
precauţie. Simte nevoia să facă apel şi să se ralieze la un curent 
de gândire larg, cu puternice rădăcini şi filiaţii în istoria gândi-
rii umane, cu autori de prestigiu, cum ar fi Halford J. Mackinder, 
Alfred Thayer Mahan, Nicholas J. Spykman, „care combat vehe-
ment ideea că geografia nu mai contează“. Realizează că epoca este 
mult schimbată, că noile generaţii au crescut în alte contexte cul-
turale, au cunoscut alte seducţii, precum cele legate de informa-
tică, sateliţi, calculatoare, şi că le este greu să integreze în ecuaţia 
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explicativă preferată elemente referitoare la mediul natural şi  
geografic. Scopul autorului pare mult mai modest: „să rede-
scoperim o sensibilitate legată de timp şi de spaţiu, pe care am 
pierdut-o în epoca motoarelor cu reacţie şi a informaţiei“. Cu 
alte cuvinte, să ne apropiem de această problematică, să încer-
căm să medităm asupra ei, pentru a stabili aria ei de valabilitate 
într-o eră care abundă în cuceriri tehnice, în creaţii non-naturale.  
Alegând un asemenea titlu – trebuie să spunem, provocator – şi, 
în acelaşi timp, dorind expres să nu fie asociat cu o interpretare 
deterministă, lucrarea cunoaşte un tip de oscilaţie: sunt situaţii 
în care autorul se referă la „determinismul partial de care avem  
nevoie cu toţii“, dar, cum remarca şi Anne-Marie Slaughter1,  
fiecare capitol începe cu prezentarea liniamentelor unui terito-
riu – lanţurile de munţi, râurile şi câmpiile, ca determinante ale 
destinului –, ceea ce sugerează analogia cu modul cum se apleacă 
ghicitoarea asupra liniilor din palma clientului său pentru a-i citi 
viitorul. De pildă, în primele pagini ale volumului, Kaplan ne 
spune: „Despotismul oriental întruchipat de Ceauşescu, atât de 
opresiv prin comparaţie cu comunismul întâmplător, de gulaş, 
al Ungariei, a fost făcut posibil, în ultimă instanţă, de fortăreaţa 
Carpaţilor“. Este greu de găsit o asociere mai forţată şi este la fel 
de dificil ca, apelând la asemenea explicaţii, preceptele determi-
nismului geografic să nu intre în acţiune. 

Câteva date despre biografia autorului ne vor ajuta să înţele-
gem mai bine lucrarea de faţă. Ca profil profesional, Robert D. 
Kaplan se situează la întâlnirea dintre cercetătorul clasic (care, 
potrivit imaginii obişnuite, petrece zile întregi în cabinetul său 
de studiu, fiind integrat unor echipe de analiză) şi ziarist (prin 
care înţelegem, în acest context, persoana dominată de dorinţa 
de a fi acolo unde istoria dă în clocot, de a comenta faptul de la 
locul său de desfăşurare). Este corespondent pentru The Atlantic, 
autor de rubrică timp de mulţi ani la această publicaţie şi, în ace-
laşi timp, senior fellow la Centrul pentru o Nouă Securitate Ameri-
cană şi prim-analist în domeniul geopoliticii la Stratfor. Din 2009 
până în 2011 a fost membru în boardul Pentagonului pentru  
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politica de apărare. Thomas Friedman îl plasează pe Kaplan prin-
tre „cei mai citiţi“ autori care au analizat perioada de după Războ-
iul Rece, alături de Francis Fukuyama, Samuel Huntington şi Paul 
Kennedy. Autor a 14 lucrări consacrate relaţiilor internaţionale 
şi călătoriilor pe care le-a făcut timp de peste 25 de ani în calitate 
de corespondent extern al publicaţiei The Atlantic, Robert Kaplan 
a asigurat un echilibru constant între aceste două profesii care 
au interferenţe, dar şi multe note distincte; cu deosebire, merită 
relevat faptul că a ştiut să valorifice avantajele fiecărei specializări 
în elaborarea unei opere de o cuprindere impresionantă. Fiecare 
volum important are pagini de descriere, am putea spune chiar 
pagini de reportaj, folosite adesea ca punct de plecare pentru ana-
lize şi consideraţii de factură teoretică. Aşa se face că lucrările sale 
au o priză specială la cititorii de pretutindeni, iar Răzbunarea ge-
ografiei s-a bucurat de recenzii în multe dintre publicaţiile lumii.

De altfel, Robert Kaplan este unul dintre cei mai traduşi ana-
lişti politici străini în România. Dintre lucrările sale publicate la 
diverse edituri menţionăm Imperiul sălbăticiei. America, o naţiune 
în comă (Antet, 1998), La răsărit, spre Tartaria. Călătorii în Balcani, 
Orientul Mijlociu şi Caucaz (Polirom, 2002), Fantomele Balcanilor.  
O călătorie în istorie (Antet, 2002), Anarhia care va veni. Spulberând 
visele ulterioare Războiului Rece (Antet, 2002), Politici de război.  
De ce necesită conducerea politică un etos păgân (Polirom, 2002). 

În fapt, premisa de la care porneşte autorul este reprezentată 
de o altă lectură a globalizării şi a consecinţelor sale. Cum remarca 
şi William Anthony Hay2, Robert Kaplan nu împărtăşeşte inter-
pretarea lui Thomas Friedman potrivit căreia globalizarea va crea 
o „lume plată“; nu, globalizarea va aduce noi ameninţări şi va face 
diferenţele şi mai vizibile, şi mai frapante. De aceea, avem nevoie 
de „o nouă hartă“ care să descrie mai adecvat ceea ce urmează să 
se întâmple în secolul XXI. Nu vom putea desena această hartă 
fără să luăm în considerare realităţile geografice şi învăţămin-
tele pe care geografia le-a degajat de-a lungul istoriei. La rândul 
ei, harta nu are decât o valoare de ghid orientativ: „harta, chiar 
dacă nu e determinantă, poate reprezenta un punct de plecare  
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pentru înţelegerea unei logici istorice a ceea ce ar putea urma“, 
scrie Kaplan. Subliniem că autorul foloseşte noţiunea de geografie 
în sensul său cel mai larg, incluzând demografia, clima, resursele, 
laolaltă cu topografia. În acest sens cuprinzător, ea alcătuieşte 
cadrul natural în care diferite evenimente şi procese au loc. Nu 
vom putea niciodată înţelege viaţa istorică sau tendinţele care se 
conturează în anii ce vin dacă nu vom lua suficient în considerare 
acest cadru natural. 

Dintre toate componentele geografiei – cele menţionate –, po-
pulaţia are o semnificaţie aparte. Mai ales când este vorba despre 
„harta viitorului“, influenţată foarte mult de mişcarea populaţiei. 
De aceea, când vorbim despre hartă, este bine să ne întrebăm ce 
fel de hartă avem în vedere: harta teritoriului sau cea a popula-
ţiei? Anne-Marie Slaughter vorbea despre „galaxiile umane“ de 
astăzi care topesc în ele o hartă a emoţiilor, a mobilităţilor mult 
mai intense decât altădată, o hartă a conexiunilor comunicaţio-
nale, amplificate nebănuit prin intermediul reţelelor sociale. De 
aceea, profesorul de la Princeton consideră că ar trebui să vorbim 
despre o nouă disciplină care să consacre această îngemănare, 
anume sociografia. Dezbaterea este veche şi, de dragul respectării 
adevărului istoric, am dori să reamintim câteva lucruri. Mai toţi 
autorii care au analizat rolul geografiei în modelarea istoriei au 
fost tentaţi să reţină cu preponderenţă influenţa mediului natu-
ral propriu-zis, a mediului fizic asupra evenimentelor. Populaţia, 
adică tocmai cea care amplifică avantajele unei poziţii geografice 
sau, dimpotrivă, le diminuează a fost uneori trecută cu vederea 
ori menţionată în treacăt. 

Într-o scrisoare de răspuns pe care Karl Haushofer o adresează 
lui Kurt Wowinckel, editorul operei sale, se menţionează expres: 
„sunt în întregime de acord cu reflecţiile tale“. Wowinckel îi pro-
pusese o lărgire a conţinutului noţiunii de geopolitică, în sensul 
că „alături de forţele spaţiului, aceasta [trebuie] să înglobeze for-
ţele poporului, deci ale omului şi rasei, pentru ca, împreună, să 
asigure bazele naturale ale vieţii statului“. Argumentul avansat 
de Wowinckel, şi anume că spaţiul nu acţionează decât indirect 
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asupra oamenilor, este cu deosebire interesant, pentru că el sur-
prinde slăbiciunea fundamentală a geopoliticii clasice, a abor-
dărilor care se situau în vecinătatea determinismului geografic. 
Editorul operei lui Haushofer releva cu îndreptăţire: „Maniera în 
care omul răspunde la acţiunea spaţiului este din punct de vedere 
rasial şi naţional atât de diferită, încât dacă vom ţine cont numai 
de spaţiu nu vom ajunge decât la concluzii geografice formale, pu-
ţin folositoare atât domeniului ştiinţific, cât şi celui politic“.3

Dacă Wowinckel făcea această observaţie în 1941, noi, astăzi, 
suntem obligaţi să dezvoltăm perspective de cercetare care acordă 
populaţiei un rol sporit nu doar în modelarea mediului natural, 
ci şi în valorificarea atuurilor acestuia. Acţiunea spaţiului, de ni-
meni negată, este mediată astăzi de mai mulţi factori decât rasa 
şi naţiunea. Ceea ce am putea numi „instanţe de mediere“ cu-
prinde în zilele noastre forţe asociate cu cercetarea, cu structurile 
de analiză şi evaluare, cu bogăţia de instrumente tehnice de care 
dispune fiinţa umană, toate puse la îndemână de revoluţia ştiin-
ţifică din zilele noastre. A limita influenţa geografică doar la cea 
a spaţiului devine nu doar insuficient, ci chiar un mod de analiză 
depăşit. 

Lucrarea de faţă este alcătuită din două mari părţi. Prima cu-
prinde întreaga dezbatere referitoare la influenţa geografiei asu-
pra istoriei. Ea nu este axată doar pe ceea ce am putea bănui, pe 
marii autori din domeniul geopoliticii, ci capătă o extensie impre-
sionantă: autori care au scris despre acest subiect în Antichitate, 
nume ilustre care au elaborat exegeze monumentale despre mo-
mente nodale ale istoriei omenirii. Firul roşu ce străbate analiza 
este cel al importanţei geografiei, al poziţiilor naturale pe care 
naţiuni şi imperii le-au avut la un moment dat. 

Primele capitole sistematizează gândirea unor mari autori, ale 
unor strategi şi istorici care au plasat geografia în centrul analize-
lor lor, examinând totodată denaturarea ideilor acestora în Ger-
mania nazistă. În felul acesta, Kaplan deschide dosarul amplu al 
rolului modelator pe care geografia l-a exercitat de-a lungul isto-
riei, al rolului său de adevărat „pivot al istoriei“. Concluzia acestor 
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analize extinse apare limpede: indiferent de ideologiile care vin şi 
se sting, de liberalism, fascism, comunism, islamism, istoria a fost 
condusă de fapte şi realităţi geografice. Am face o mare nedreptate 
dacă am cita dintr-un autor sau altul. Totuşi, una din preferinţele 
teoretice ale lui Kaplan este Halford Mackinder, autorul englez 
care a prezentat, primul după ştiinţa noastră, o viziune strategică 
asupra lumii, cel care a vorbit despre Heartland şi despre Oceanul 
planetar, cel care ne-a propus o analiză din perspectivă geopoli-
tică a globului, fără a folosi însă acest termen. Iată o confesiune a 
acestui autor, care, parcă în avans, dă răspuns multor critici care 
au urmat: „Eu am vorbit ca geograf. Balanţa adevărată a puterilor 
politice într-un anume moment este produsul, pe de o parte, al 
condiţiilor geografice, economice şi strategice, iar, pe de alta, al 
numărului, vigorii, dotării şi organizării popoarelor aflate în com-
petiţie. Cu cât estimăm mai fidel aceste variabile, cu atât suntem 
mai apţi să atenuăm diferenţele, fără a recurge la calea crudă a ar-
melor. Iar variabilele geografice ale evaluării pot fi mult mai bine 
măsurate şi sunt mult mai constante decât cele umane“4.

Partea a doua reprezintă un „tur“ ce-şi propune să examineze 
„cum geografia va modela opţiunile strategice“ ale Europei, Ru-
siei, Chinei, Indiei, Iranului, Orientului Mijlociu. În felul acesta, 
aparatul conceptual precizat în prima parte este „pus la lucru“, 
utilizat în analiza diverselor ţări sau regiuni ale globului. De-a 
lungul a şase capitole, de fapt se conturează „harta începutului de 
secol XXI“. Un lucru este cert: valoarea cărţii aici trebuie căutată. 
Este un efort de o temeritate care nu poate fi pusă la îndoială şi 
este partea care va fi supusă examenului istoriei. Peste ani de zile, 
paginile consacrate analizei teoretice îşi vor păstra sau nu actu-
alitatea. Aceste analize aplicate vor putea fi invocate, indiferent 
dacă se confirmă sau nu. Aici este şi riscul profesional al unui ase-
menea demers; tocmai de aceea, el trebuie apreciat cum se cuvine. 
Fireşte că la o asemenea extensie a demersului putem descoperi 
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lucruri impresionante, cugetări adânci, precum şi verdicte sau 
previziuni contestabile.

De pildă, nouă ni s-a părut reuşită analiza consacrată  
Iranului şi culturii sale, care a exercitat o influenţă considera-
bilă în toată regiunea. La „curtea“ indiană, de pildă, până nu de 
mult limba persană reprezenta o limbă oficială. Particula „-istan“  
din denumirea multor state ale Asiei Centrale – Uzbekistan,  
Tadjikistan etc. – este tot de provenienţă persană şi înseamnă 
„loc“, „ţinut“. În unele recenzii este contestată afirmaţia lui 
Kaplan potrivit căreia Iranul are prin natura poziţiei sale geogra-
fice un rol de pivot. Cuvintele nu trebuie să ne sperie. Şi noi con-
siderăm că autorul american are dreptate. Este singura ţară care 
face legătura între Marea Caspică şi Oceanul Indian, este ţara ce 
are controlul asupra strâmtorii Ormuz (pe unde trece aproximativ 
80% din petrolul Orientului spre Asia), este ţara care ocupă locul 
al doilea în lume în privinţa rezervelor de gaz şi locul al treilea în 
ceea ce priveşte zăcămintele de petrol; în sfârşit, este o ţară cu un 
trecut imperial, cu o cultură care joacă un rol bine definit atunci 
când este vorba despre o putere, fie ea regională sau globală.

Pe un european îl poate mulţumi mai puţin o analiză de fac-
tură geografică a Europei, mai ales că problemele adevărate ale 
Europei în momentul de faţă sunt de altă natură. Vom remarca 
totuşi predicţia – pe care o împărtăşim – potrivit căreia Medi-
terana va reveni la rolul său de altădată, de adevărat „conector“ 
între sudul Europei şi nordul Africii. Marea, ca şi muntele pot fi 
elemente de legătură, cum pot fi şi medii de separare. Aici, nu 
geografia propriu-zisă joacă un rol decisiv, ci populaţiile şi con-
textele sociale dominante în anumite epoci. Kaplan este atras şi 
de analize care depăşesc graniţele abordării geografice. De pildă, 
autorul vorbeşte despre shift-ul dinspre Bruxelles spre Berlin şi 
despre implicaţiile mutării centrului de greutate real al Europei. 
Aşa cum, în ciuda diverselor previziuni sumbre, autorul american 
consideră că Europa „va rămâne unul dintre cele mai mari blocuri 
postindustriale ale lumii“. Pentru că este vorba despre geografie 
în sensul ei larg, este momentul să spunem că, dacă Europa îşi 



14

va conserva locul său tradiţional în ierarhia economică a lumii, 
aceasta va depinde de evoluţia populaţiei – suferinţa principală a 
bătrânului continent – şi de clarificarea modelului său de dezvol-
tare, care, în momentul de faţă, rămâne confuz. 

De-a lungul numeroaselor pagini ale volumului, cititorul ro-
mân întâlneşte consideraţii instructive despre Rusia, care dintot-
deauna a avut un cult al geografiei, o conştiinţă vie a atuurilor 
pe care le prezintă poziţia sa geografică, despre subcontinentul 
indian, care va înregistra o evoluţie ascendentă în perioada ur-
mătoare, despre mutarea treptată, dar sigură a centrului de gre-
utate al lumii în Pacific, unde se ridică adevărata competitoare 
globală a SUA, China. Fiind vorba despre zone geografice atât 
de diferite, de o arie problematică atât de diversă, descoperim o 
analiză care, într-adevăr, poate contura harta începutului de secol 
XXI. Rămâne în memoria cititorului judecata lui Kaplan potrivit 
căreia „o Eurasie organică şi unită“ va solicita „o Americă orga-
nică şi unită“ sau cea care plasează unele dintre cele mai intense 
tensiuni ale viitorului între China şi Rusia (avem în vedere partea 
asiatică a Rusiei), chiar dacă, cel puţin pentru moment, cele două 
ţări dezvoltă o relaţie de apropiere şi cooperare. Aşa cum întâlnim 
aprecieri şi puncte de vedere care pot fi amendate, care solicită, în 
continuare, atenţia şi meditaţia cititorului.

Kaplan consideră, de pildă, că noua competiţie globală din-
tre SUA şi China este într-un anume fel mai puţin riscantă decât 
cea dintre SUA şi fosta Uniune Sovietică. Dacă se are în vedere 
rivalitatea propriu-zisă, puterea ei, tensiunea pe care o conţine, 
ne temem că ipoteza nu se susţine. Fosta Uniune Sovietică era, 
într-adevăr, o putere prin excelenţă continentală, dar o putere 
care nu a atins niciodată forţa economică în măsură să o susţină 
într-o rivalitate de durată cu SUA. Pe când China începe să aibă o 
asemenea forţă. Pe de altă parte, mai există un aspect trecut cu 
vederea de mulţi autori care se ocupă de această problemă. Statele 
Unite sunt singura ţară care a făcut o sinteză între ceea ce numim 
putere continentală şi putere oceanică, devenind o putere con-
tinentalo-oceanică (lucru pe care nu l-a reuşit niciodată Franţa, 
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deşi are, ca şi SUA, atât o pregnantă dimensiune continentală, cât 
şi una maritimă). Marea tranziţie pe care încearcă să o realizeze 
China în momentul de faţă este aceea de la putere continentală la 
cea continentalo-maritimă. Cu alte cuvinte, China îşi propune să 
urmeze, din acest punct de vedere, un traseu similar cu cel al SUA. 
Ca atare, în deceniile care urmează se preconizează o competiţie 
între două puteri continentalo-maritime, fiecare cu particulari-
tăţile ei (revendicarea Taiwanului este semnificativă şi din acest 
punct de vedere: China dobândeşte un „plămân maritim“). De 
aceea, noi considerăm că rivalitatea dintre cele două puteri poate 
să nu îmbrace forme dure, dar, în substanţa ei, va fi chiar o rivali-
tate mai strânsă şi mai dramatică decât cea din timpul Războiului 
Rece. Este adevărat însă – şi aici Kaplan are dreptate – că salba de 
state din jurul Chinei, cum ar fi Japonia, Vietnamul, Coreea de 
Sud etc., poate juca un rol semnificativ în imprimarea unei dina-
mici speciale acestei rivalităţi şi în evitarea conflictelor deschise. 

Am spus că lucrarea de faţă are două mari părţi – una „teore-
tică“ şi una „aplicată“. Însă autorul a ales să-şi structureze mate-
rialul în trei părţi, cea din urmă fiind consacrată Statelor Unite. 
Acest capitol ar putea fi inseriat celorlalte analize dedicate diver-
selor ţări sau regiuni ale lumii. Totuşi, separarea sa de capitolele 
premergătoare se justifică din cel puţin două puncte de vedere. 
În primul rând, avem de-a face cu singura superputere a lumii şi 
este interesant cum examinează un american destinul ţării sale în 
secolul XXI. Analizele propuse în lucrare conduc spre o întrebare 
răscolitoare: „Cum se poate pregăti America pentru părăsirea 
lentă şi demnă a poziţiei de putere dominantă?“ Ce a putut genera 
o asemenea situaţie? Kaplan vorbeşte de trei tendinţe care fac o 
asemenea evoluţie probabilă: haosul din Orientul Mijlociu, ridi-
carea Chinei şi potenţiala dezintegrare a Mexicului. Prima din-
tre aceste tendinţe împinge Statele Unite dincolo de Heartland-ul 
eurasiatic; a doua le îndepărtează din Pacificul de Vest, iar a treia 
va risipi posibilitatea controlului din partea SUA asupra rutelor 
vitale din Marea Caraibilor. Interesant este faptul că America, aşa 
cum remarcă şi Ian Morris5, în cazul primei tendinţe a făcut prea 
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mult, în cazul celei de-a doua a făcut prea puţin, iar în cazul celei 
de-a treia, aproape nimic. Şi tocmai aceasta din urmă este pre-
zentă în imediata vecinătate a SUA şi îi va provoca răul cel mai 
mare.

Un al doilea motiv de a trata acest capitol ca parte de sine stă-
tătoare a lucrării se referă la însăşi perspectiva din care are loc 
analiza. SUA au devenit o putere şi, apoi, o superputere, valorifi-
când avantajele poziţiei lor geografice speciale, iar acum declinul 
intervine tocmai pentru că învăţămintele geografiei au fost negli-
jate sau subestimate. Starea de autosatisfacţie omoară America, 
în primul rând autosatisfacţia faţă de rolul pe care l-a jucat şi con-
tinuă să-l joace geografia. 

Ian Morris făcea următoarea sugestie: dacă vreţi să ştiţi ceea 
ce se întâmplă cu adevărat în lume, Răzbunarea geografiei este un 
bun început. După opinia noastră, lucrarea lui Kaplan are în pri-
mul rând meritul că există şi formulează o idee centrală: nu uitaţi 
rolul geografiei, care, iată, se menţine. Adăugaţi oricâte perspec-
tive doriţi analizelor din domeniul relaţiilor internaţionale, dar 
nu uitaţi de cea geografică, spaţială, care poate fi neglijată, subes-
timată, tocmai pentru că ne-am obişnuit cu ea. Perspectiva geo-
grafică ni se pare, uneori, depăşită pentru că există de când lumea 
este lume, iar istoria istorie. Este aici un tip de viclenie pe care 
autorul o sesizează şi, astfel, atrage atenţia cu putere asupra ei. În 
felul acesta, el previne şi asupra unui tip de triumfalism, prezent 
mai ales la elitele civile tentate uneori să „citească“ nu ce văd în 
faţa ochilor, ci mai degrabă ceea ce se aşteaptă să vadă. Există  
în carte un realism al faptelor şi, de multe ori, al abordării.  
De aceea, lucrarea îndeplineşte rolul unui antidot necesar şi opor-
tun în faţa interpretărilor asociate mai curând cu modele momen-
tului decât cu profunzimea analizei. Cum mărturiseşte şi autorul, 
„realismul nu este incitant“. Dar, am adăuga noi, este instructiv şi 
constituie cea mai durabilă sursă a prestigiului. Chiar dacă, une-
ori, acest prestigiu poate veni doar odată cu scurgerea anilor. 

Paul Dobrescu

Prefată la editia în limba română, ,
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