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Dicþionarul istoric ºi geopolitic al secolului 20 reprezintă, înainte de toate,
rodul unei aventuri colective începute acum două decenii, odată cu apariţia anuarului
economic şi geopolitic mondial L’état du monde (Starea lumii). Astfel, graţie demersului
editorial întreprins an de an în privinţa acestui anuar, s-a constituit treptat o reţea de autori
specializaţi, foarte ramificată şi de mare calitate. Ei sunt cei care au făcut posibilă alcătuirea dicţionarului de faţă. Lor li se cuvin calde mulţumiri. Dicþionarul acoperã
sec. al XX-lea în ansamblul său, dar evocă în acelaşi timp şi probleme anterioare acestui
secol. Practic, cum ar putea fi înţelese Orientul Apropiat sau zona Balcanilor fără abordarea „chestiunii orientale“? Dicţionarul este deopotrivă „istoric şi geopolitic“, îmbinând
timpul (secolul) şi spaţiul (întreaga lume). El reuneşte cunoştinţe complexe din diferite
discipline, care privesc nu doar istoria şi analiza politică, ci şi strategia, diplomaţia,
geografia şi dreptul public, sociologia şi economia. Desigur, secvenţele istorice care au
marcat secolul sunt tratate pe larg, dar dicţionarul nu se va limita doar la evenimente şi
la personalităţi. Toate statele suverane de astăzi fac obiectul unui articol, mai mult
sau mai puţin dezvoltat, în funcţie de însemnătatea lor geopolitică în cursul secolului. De
asemenea, au fost dedicate articole distincte şi note tuturor organizaţiilor internaţionale
şi regionale semnificative. Dicþionarul se distinge prin două trăsături originale.
Pe de o parte, zeci de articole definesc concepte, doctrine şi teorii: democraţie, populism,
stat de drept, naţionalism, propagandă, marxism, muncă, minorităţi, epurare etnică, keynesianism, justiţie penală internaţională, război psihologic, totalitarism, „sat planetar“,
izolaţionism, suveranitate etc. De aceea, lucrarea este oarecum „autosuficientă“. Pe de
altă parte, o atenţie specială este acordată instituţiilor şi regimurilor politice. Cititorul dispune astfel de chei de lectură suplimentare. Dicþionarul acoperã cinci generaþii
care au marcat secolul. Cei mai tineri protagonişti ai anului 1968 de la Paris, Praga,
Berlin, Mexico, Tokio sau din campusurile americane ajung bunici, în vreme ce tinerii
europeni ai epocii internetului sunt strănepoţii (ori stră-strănepoţii) combatanţilor din
măcelul numit „Marele Război“, iar în Ucraina, tinerii aceleiaşi epoci sunt nepoţii copiilor care au supravieţuit după Marea Foamete din 1932–1933. În ceea ce-i priveşte pe
tinerii africani, aceştia sunt nepoţii celor care au asistat la cucerirea independenţei.
Cititorii urmeazã sã descopere multiplele resurse şi posibile utilităţi ale dicţionarului de faţă, conceput ca sumă a cunoştinţelor, într-o abordare internaţională care
respinge orice fel de etnocentrism.
Serge Cordellier
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Prezentare

Dicþionarul istoric ºi geopolitic al secolului 20

este un instrument de culturã generalã accesibil cititorilor care nu dispun de cunoºtinþe
specializate. Totodatã este foarte util celor
care studiazã. El vizeazã douã aspecte:
– sã propunã o lecturã criticã a sec. al XX-lea,
îmbogãþitã cu cele mai recente cercetãri internaþionale în domeniile istoriei, ºtiinþelor politice, geografiei, economiei, sociologiei ºi
filosofiei politice;
– sã ofere un mare numãr de informaþii factuale verificate, prin articole ºi note referitoare
la evenimente, instituþii, acorduri internaþionale etc.
Dicþionarul numãrã în jur de 1 500 de articole
care corespund, individual sau împreunã cu
altele, diferitelor ansambluri tematice. Evenimente ºi procese istorice (cele douã rãzboaie
mondiale, comunismul, miºcarea de emancipare a femeilor, ideologiile fasciste, Rãzboiul
rece ºi perioada destinderii, decolonizarea ºi
afirmarea Lumii a Treia, construcþia europeanã,
criza ºi implozia sistemului sovietic etc.). Þãri,
teritorii ºi popoare. Conflicte, rãzboaie ºi crize
de amploare. Tratate, acorduri, conferinþe ºi
convenþii. Organizaþii ºi instituþii internaþionale ºi regionale. Mari reprezentanþi ai secolului (conducãtori, revoluþionari, disidenþi ºi
participanþi la miºcãrile de rezistenþã, sindicaliºti, feministe). Locuri care au marcat istoria ºi
au devenit spaþii ale memoriei (Amritsar,
Auschwitz, Hiroshima, Ierusalim...). Concepte,
doctrine ºi teorii aparþinând politicului, strategiei, diplomaþiei, economiei, sociologiei,
ideologiilor.

Cum utilizãm
acest dicþionar

Organizarea generalã a lucrãrii ºi modul de
redactare permit atât orientarea liberã (cãutarea spontanã), cât ºi consultarea ghidatã (cu
ajutorul unui sistem de trimiteri). Douã indexuri completeazã întregul material (a se vedea
PP. 8, 795 şI URM.).
Efectuarea unei cãutãri. Articolele sunt clasificate în ordine alfabeticã. Titlul, atunci când se
prezintã sub forma unei secvenþe de cuvinte,
este construit astfel: primul cuvânt este cel care
identificã subiectul în mod curent. Astfel, rãzboaiele a cãror denumire implicã un nume propriu vor fi cãutate sub acest nume; în restul cazurilor, vor fi clasificate sub numele de „rãzboi“.
Exemple:
ABISINIA (Rãzboiul din ~)
COREEA (Rãzboiul din ~)
RÃZBOAIELE ARABO-ISRAELIENE

De altfel, dicþionarul cuprinde, în afarã de intrãrile care fac obiectul unui articol, ºi „intrãri
oarbe“, corespunzãtoare unor cuvinte-cheie
sau unor denumiri alternative, care permit
ghidarea cititorului spre articolul ce conþine
informaþia cãutatã.
Exemple:
PALESTINIENI  PROBLEMA PALESTINIANÃ
VOLTA SUPERIOARÃ  BURKINA FASO
PCI (Partidul Comunist Italian)  SOCIALISM

întâlnite pentru prima datã în articol sau în
notã. Atunci când este vorba despre o expresie, va fi evidenþiatã în întregime, dacã aceasta
reia în mod identic articolul care îi corespunde
(exemplu: rãzboaiele arabo-israeliene); cuvântul iniþial al unei intrãri, dacã acesta nu
apare primul (exemplu: RãzBOIUL DIN ABISINIA).
Trebuie avut în vedere faptul cã, în anumite
cazuri, evidenþierea este selectivã. Astfel,
atunci când cele douã rãzboaie mondiale sunt
evocate numai în legãturã cu datarea unui
eveniment, nu s-a considerat necesarã introducerea unei trimiteri. De altfel sunt evidenþiate
forme care diferã puþin de intrarea propriu-zisã,
dar care pot fi uºor recunoscute (exemplu:
FASCIST pentru IDEOLOGII FASCISTE, sau BISERICã pentru BISERICA ROMANO-CATOLICÃ
(SPANIA), într-un articol consacrat Spaniei).
2. Trimiterile care apar la sfârºit de articol
semnaleazã cuvinte-titlu legate tematic.
Exemplu:  HUTU ºi TUTSI, RWANDA (la
sfârºitul articolului GENOCIDUL RWANDEZ).
Statele suverane. Pentru a nu supraîncãrca
articolele cu trimiteri, numele statelor suverane actuale nu sunt subliniate în text. Însã toate
fac obiectul câte unui articol, indiferent dacã
este vorba de „state-continente“, precum
China sau India, ori de state foarte mici, ca
„stâncosul“ Monaco sau microstatele din
Pacific (Nauru, Tuvalu…). La începutul articolului sunt menþionate numele oficial al þãrii,
dacã acesta este diferit de cel al intrãrii respective (de exemplu, „Republica Federalã a Braziliei“, pentru BRAZILIA), capitala, suprafaþa ºi
populaþia. Grafia þãrilor ºi a capitalelor este
actualizatã.

ªI COMUNISM (ITALIA)
CEKA  POLIÞIA POLITICÃ (URSS)

Aprofundarea unei cãutãri. În fiecare articol sunt semnalate subiectele care fac obiectul
unui articol distinct, într-unul dintre urmãtoarele douã moduri:

Sigle. Articolele destinate instituþiilor sau organizaþiilor ce deþin o siglã sunt prezentate fie
sub sigla respectivã, fie sub întreaga denumire,
în funcþie de gradul de consacrare al siglei.
Exemple:
ALENA pentru Acordul Nord-American de
Liber Schimb;

1. Cuvintele sau expresiile care corespund
unui articol sunt evidenþiate atunci când sunt

NEP

pentru Noua Politicã Economicã; dar ºi
pentru CE.

COMUNITATEA EUROPEANÃ

În acest ultim caz, o intrare „oarbã“ permite, de
regulã, realizarea legãturii cu articolul respectiv.
Exemplu: CE > COMUNITATEA EUROPEANÃ.
Transcrierea grafiilor sau a caracterelor strãine. Pentru alte alfabete decât cel
latin au fost evitate transcrierile savante în
favoarea formelor mai accesibile ºi mai uºor
de recunoscut. Alfabetul fonetic pinyin a fost
utilizat pentru transcrierea cuvintelor din
chinezã, cu excepþia celor privind Taiwanul,
care nu aplicã aceastã convenþie. Pentru personajele sau locurile legate de istorie primei
jumãtãþi a secolului, a fost menþinutã vechea
grafie, mai familiarã.
Exemplu: SUN ZHONGSHAN  SUN YAT-SEN
(Articolul este clasat la SUN YAT-SEN, dar o
intrare „oarbã“ face legãtura între cele douã
grafii.
De altfel, pentru toate personajele care aparþin
ariilor de culturã „sinizatã“ (China, Japonia,
Coreea…), patronimele menþionate în texte
sunt plasate înaintea prenumelor, aºa cum este
obiceiul în aceste þãri. De aceea, prenumele
nu sunt niciodatã prescurtate. Pentru ariile de
culturã islamicã, patronimele precedate de elsau al- care fac obiectul unui articol, sunt
clasate la litera care urmeazã acestor prefixe.
Exemplu: Hassan al-Banna este clasat la
BANNA Hassan al-.

Semnarea articolelor ºi a inserãrilor din
text. Majoritatea articolelor ºi a inserãrilor
sunt semnate cu iniþialele autorului. Identificarea numelor ºi a prenumelor complete se
poate realiza prin raportarea la PP. 9–11. Un
numãr foarte redus de articole a fost publicat
în colecþiile asociate lucrãrii L’état du monde.
Unele inserãri scurte nu sunt semnate. Toate
articolele nesemnate, ca ºi inserãrile de acest
tip, aparþin editorului.
O cronologie a lumii în secolul 20
completeazã dicþionarul. Acoperind
perioada 1880–2004, aceasta recenzeazã
1 000 dintre evenimentele cele mai semnificative, abordând în egalã mãsurã Orientul ca ºi
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