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olumul conține dezvoltări tematice ale unor 

articole publicate inițial în revista de cultură 

Curtea de la Argeș într-o rubrică lunară a cărei dată este 

marcată la începutul fiecărui studiu ca să ofer un reper 

temporal între informațiile citate și momentul analizei. Li 

se adaugă câteva comunicări prezentate la conferințe 

naționale și internaționale la care am fost invitat. Le 

mulțumesc pe această cale academicianului Gheorghe 

Păun și organizatorilor de manifestări științifice care au 

dovedit interes pentru cercetările mele.  

O reactualizare critică a situației din Africa este 

necesară pentru  perceperea continentului la valoarea pre-

zentă, după ce decenii de-a rândul perspectiva europenilor 

și a nord-americanilor a fost condiționată de ambițiile 

hegemonilor din timpul Războiului Rece. Din punctul de 

vedere al studiilor adunate în paginile care urmează, înapoi 

în Africa nu înseamnă o revenire nostalgică la stereotipurile 

post-coloniale; este, cel puțin în intenția mea, o invitație la 

cunoașterea fenomenelor geopolitice ale continentului care 

au relevanță pentru România, pentru relațiile interna-

ționale în ansamblu, pentru dinamica planetară din ce în ce 

mai aprigă și mai năvalnică.  

Africa a trăit transformări fundamentale odată cu 

dispariția bipolarismului și cu prăbușirea conducerilor 

comuniste europene. Cele două procese au creat, în egală 

măsură, un spațiu mai larg de manevră pentru țările 

continentului negru, dornice să-și reclame un nou rol mai 

pertinent în legăturile cu donatorii de asistență și cu 

partenerii extra-continentali, dar și o anumită îngrijorare 

provocată de teama că aceste țări vor fi condiționate pe   

de-o parte de influența morală și economică a fostelor 
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puteri coloniale și, pe de altă parte, de apariția unor noi 

hegemoni regionali care au înlocuit ideologia cu 

pragmatismul expansionismului economic și comercial 

cum sunt China, Arabia Saudită, Turcia. Un studiu ce 

parcurge imaginar drumul înapoi în Africa este o 

redirecționare a atenției generale spre mutațiile și 

transformările înregistrate de statele continentului și o 

pledoarie pentru menținerea unui tonus al cercetărilor 

asupra unui spațiu surprinzător de energic cu particularități 

care instigă la reconsiderarea a ceea ce știm sau credem că 

știm despre al doilea mare continent al planetei. 

 

Nicolae Melinescu 

 


