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Potrivit celebrei legende din Grecia Antică, unul 
dintre titani şi iscusit mânuitor al focului, Prometeu, 
împreună cu Atena, ar fi  furat focul de la zei şi l-a 
oferit oamenilor, iar odată cu el, şi bunăstarea. Pen-
tru a-i pedepsi pe oamenii cărora Prometeu le-a făcut 
acest bine, Zeus a trimis-o pe pământ pe Pandora, 
care a răspândit din cutia ei toate nenorocirile, iar 
pentru a se răzbuna pe Prometeu, l-a legat în lanţuri 
de un munte din Caucaz timp de 30 de ani, punând 
un vultur să-i devoreze fi catul, care se regenera în 
fi ecare noapte, astfel încât era supus aceluiaşi chin 
îngrozitor în ziua următoare [1].

Chiar dacă nu este mai mult decât o frumoasă şi 
impresionantă legendă, Prometeu a rămas să simbo-
lizeze, de-a lungul timpului, forţa inteligenţei care 
l-a eliberat pe om de ignoranţă şi sclavie, ca şi im-
punerea geniului şi a semnifi caţiei lui sociale, focul 
fi ind folosit de toţi fără excepţie.

Animaţi de această idee, un grup de tineri cer-
cetători din cadrul Societăţii Casa Caucaziană din 
Polonia (Dom Kaukaski w Polsce) [2], absolvenţi 
ai Centrului de Studii al Europei de Est din cadrul 
Universităţii din Varşovia: preşedintele Societăţii Dr. 
Hijran Aliyeva-Sztrauch, doctoranzii Aleksandra 
Gryźlak (Centrul de Studii al Europei de Est din ca-
drul Universităţii din Varşovia) şi Tadeusz Iwański 
(Institutul de Istorie al Academiei Poloneze de Şti-
inţe), şi-au propus ca obiectiv nobila misiune de a 
contribui la renaşterea, în noile condiţii istorice cre-
ate de căderea Zidului Berlinului şi Cortinei de Fier, 
a prometeismului, în calitatea acestuia de concepţie 
ideologică apărută şi afi rmată viguros în Polonia în 
perioada dintre cele două războaie mondiale, ca parte 
integrantă a moştenirii culturale europene şi element 
simbolic al unităţii Europei, –  de la Londra şi până la 
Kazan, de la Ta-llin şi până la Baku [3].

În această ordine de idei, un eveniment de o 
importanţă ştiinţifi că şi culturală deosebită îl con-
stituie lansarea revistei Noul Prometeu (Nowy 
Prometeusz), având ca sursă de inspiraţie mişcarea 
prometeică din perioada interbelică şi publicaţiile 

acesteia, – Prométhée (1926-1938) şi La Revue de 
Prométhée (1938-1940), editate la Paris cu sprijinul 
activ al mareşalului Jósef Pilsudski (1867-1935), 
precum şi revista poloneză Wschód, apărută între 
1930 şi 1939 ca organ de presă al Cercului tinerilor 
cercetători ai Europei de Est (Orientalistyczne Koło 
Młodych) ş.a. [4].

În conformitate cu intenţiile declarate ale edito-
rilor revistei Nowy Prometeusz, atenţia predilectă a 
publicaţiei va fi  orientată asupra „spaţiului postso-
vietic”, în calitatea acestuia de loc de interferenţă 
a diverselor infl uenţe, culturi, limbi, religii, asupra 
naturii interesului Poloniei faţă de spaţiul respectiv, 
precum şi a posibilelor răspunsuri la dilema dacă 
ponderea Poloniei în politica occidentală este deter-
minată de infl uenţa ei în zona Europei de Est, sau, 
dimpotrivă, infl uenţa acestei ţări în Europa de Est 
este direct proporţională cu ponderea Varşoviei în 
deciziile marilor cancelarii din Washington şi Bru-
xelles. După cum pe bună dreptate afi rmă editorii 
revistei, discuţiile privind locul şi rolul Poloniei 
în procesele politice, economice şi culturale din 
spaţiul Europei de Est au o tradiţie istorică solidă, 
însă punctul de plecare în analiza acestor aspecte 
îl constituie, indiscutabil, perioada dintre cele două 
războaie mondiale, când prometeismul se afi rmă în 
calitate de curent intelectual şi, în egală măsură, de 
mişcare politică, întrunind în rândurile sale persona-
lităţi de marcă din acea vreme [5]. 

La peste două decenii de la căderea comunismu-
lui în Europa Centrală şi de Est, obiectivele prome-
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teismului interbelic, fi reşte, au suportat modifi cări 
esenţiale, dată fi ind dispariţia Uniunii Sovietice şi 
reconfi gurarea radicală a hărţii politice a bătrânului 
continent. Pornind de la noile realităţi geopolitice 
şi menţinându-şi, în continuare, interesul tradiţio-
nal faţă de procesele politico-naţionale, economice, 
lingvistice şi culturale derulate în spaţiul Europei de 
Est în perioada dintre cele două războaie mondia-
le, colectivul revistei Noul Prometeu îşi propune 
să dezvolte, totodată, noi domenii de interes pentru 
toate ţările din spaţiul geografi c de referinţă, în spe-
cial cel legat de lansarea în 2008 a iniţiativei Parte-
neriatului Estic al Uniunii Europene, în cadrul căre-
ia Poloniei îi revine un rol de primă importanţă.

Drept confi rmare a acestei intenţii, primul număr 
al revistei Noul Prometeu, lansat în octombrie 2011, 
– perioadă în care Polonia a deţinut preşedinţia Uni-
unii Europene (1 iulie – 31 decembrie 2011), – este 
consacrat în mare măsură evaluării politicii Poloniei 
faţă de vecinii săi din Est, precum şi perspectivelor 
preşedinţiei acestei ţări în cadrul Uniunii Europene, 
echipa redacţiei invitând să se pronunţe, la acest ca-
pitol, o seamă de experţi din Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Rusia, Ucraina, Polonia, precum 
şi din Republica Moldova [6]. Aşa cum lansarea pri-
mului număr al revistei a coincis cu organizarea, de 
către Centrul de Studii Est-Europene, a importantei 
Conferinţe ştiinţifi ce consacrate prometeismului, 
precedată de o reuşită sesiune din februarie 2011 cu 
acelaşi generic din cadrul Academiei Poloneze de 
Ştiinţe, organizatorul respectivei conferinţe, prof. 
Marek Kornat, propune atenţiei cititorilor o seamă 
de refl ecţii privind istoria prometeismului şi perspec-
tivele investigării acestei mişcări politice şi culturale 
în egală măsură [7].

Pe de altă parte, cel de-al doilea număr al revis-
tei, lansat recent la 16 iulie 2012, în incinta vechii 
Biblioteci a Universităţii din Varşovia, are ca temă 
centrală de dezbatere problematica regiunii Mării 
Negre, în sensul larg al acestei noţiuni. Deţinând 
un rol extrem de important în politica mondială, 
prin faptul amplasării geografi ce la confl uenţa celor 
două  spaţii imense,  european şi asiatic, unde se 
intersectează o multitudine de căi comerciale, im-
portanţa strategică a regiunii Mării Negre a sporit 
mai ales în ultima vreme, graţie intersectării în acest 
teritoriu a marilor reţele energetice. Pornind de la 
aceste considerente, compartimentul „Dezbateri” 
al celui de-al doilea număr al revistei Noul Prome-
teu găzduieşte opiniile unor experţi din Republica 
Moldova, Turcia, Georgia, Ucraina şi Rusia, privind 
problemele politicii energetice şi perspectivele coo-
perării multilaterale în acest domeniu [8].

Un alt compartiment important al celui de-al 
doilea număr al revistei, vizând problemele con-
temporane ale regiunii Mării Negre, conţine un 
consistent studiu al doctorului în ştiinţe politice 
Serghei Glebov (Universitatea naţională din Odesa 
„I.I. Mecinikov”), care examinează consecinţele 
de lungă durată, atât pentru regiunea în cauză cât 
şi pentru Uniunea Europeană în ansamblu, ale coo-
perării ruso-turce în domeniul securităţii energetice 
[9]. La rândul său, dr. Galina Yavorska (Institutul 
Naţional de Studii Strategice, Kiev, Ucraina) exa-
minează aspectele politice şi simbolice ale proble-
mei delimitării hotarului maritim ruso-ucrainean în 
regiunea Mării Azov [10].

Urmează a fi  menţionat în mod special studiul 
politologului Jakub Pieńkowski Giurgiuleşti – 
fereastra unei ţări mici spre lumea mare [11], 
în care autorul examinează problema construcţi-
ei portului de la Giurgiuleşti în calitatea acestu-
ia de factor de consolidare a securităţii naţionale 
şi energetice a Republicii Moldova. Aşa cum pe 
bună dreptate afi rmă autorul, în lipsa confl ictului 
separatist şi a problemei Transnistriei, ar fi  fost 
puţin probabil ca Republica Moldova să fi gureze 
pe agenda priorităţilor politicii europene. Şi totuşi, 
această „mică şi săracă ţară”, precum o caracteri-
zează autorul, merită o atenţie mult mai mare din 
partea instituţiilor europene, fi e şi din consideren-
tul amplasării geografi ce a acesteia în imediata ve-
cinătate a Uniunii Europene, precum şi al pericole-
lor generate de prezenţa unor trupe militare străine 
pe teritoriul ei. În opinia lui  Jakub Pieńkowski, 
faptul dacă Republica Moldova va urma în conti-
nuare calea democratizării şi a integrării europene 
sau va rămâne în sfera stagnării postsovietice, a 
neo-imperialismului şi autoritarismului rusesc, va 
fi  determinat nu numai de domeniul politicii, ci şi 
de cel al economiei, de capacitatea cuceririi unor 
noi pieţe de către economia Republicii Moldova 
dincolo de spaţiul fostei Uniuni Sovietice. În acest 
context, decizia construcţiei portului liber interna-
ţional de la Giurgiuleşti este considerat de autor 
drept unul dintre proiectele cele mai importante în 
scurta istorie a Republicii Moldova, fi ind de natură 
să-i asigure o relativă independenţă economică.

Alte două studii semnate de Elmira Muratova 
şi Aleksandra Gryźlak în acelaşi compartiment al 
problematicii regiunii Mării Negre, conţin o amplă 
analiză a destinului unor popoare, în special al tăta-
rilor din Crimeea şi al turcilor-meshetini, deportate 
în 1944 din regiunea respectivă şi care încearcă, în 
prezent, să-şi regăsească un loc în realităţile post-
sovietice. 
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Ultimul studiu al compartimentului se referă la 
starea actuală a cercetărilor în domeniul promete-
ismului. Autorul acestuia, Saławat Ischakow, exa-
minează o serie de aspecte vizând actualitatea şi im-
portanţa investigaţiilor în domeniul istoriei mişcării 
prometeice.

În fi ne, nu însă şi în ultimul rând, o abordare a 
actualităţii şi importanţei regiunii Mării Negre nu 
poate face abstracţie de războiul din 2008 dintre Ru-
sia şi Georgia. La patru ani de la acele dramatice 
evenimente, ambele ţări, deşi în forme şi proporţii 
diferite, continuă să resimtă în deplină măsură pe 
plan intern consecinţele războiului, precum şi cele 
ale crizei economice mondiale. Într-un comparti-
ment special al revistei, Kazimierz Wóycicki exa-
minează posibilele scenarii de evoluţie a Federaţiei 
Ruse în perioada 2020-2050, iar Rewaz Dźorbe-
nadze şi Krzysztof Łukjanowicz prezintă o perti-
nentă analiză a situaţiei interne din Georgia în con-
textul alegerilor parlamentare.

În concluzia celor menţionate şi fără să fi  urmărit 
o prezentare în detaliu a conţinutului celor două nu-
mere apărute, constatăm că revista Noul Prometeu, 
condusă de o echipă de entuziaşti şi având la activ 
bogata şi instructiva experienţă interbelică a mişcării 
prometeice, dispune de toate şansele de afi rmare în 
calitate de principală arenă de dezbateri intelectuale 
asupra istoriei şi destinului ţărilor din Europa de Est. 
Cu referire particulară şi specială la Republica Mol-
dova, aşa cum integrarea europeană rămâne, în con-
tinuare, singura modalitate de modernizare, de de-
mocratizare şi de rupere de un trecut sovietic şi to-
talitar, revista Noul Prometeu ar putea oferi specia-
liştilor în domeniul ştiinţelor socio-umaniste o foarte 
importantă „fereastră” de acces la dezbaterile marilor 
teme de istorie şi de actualitate din cadrul Uniunii 
Europene. În atare mod, dacă reputaţia Republicii 
Moldova de „cea mai săracă ţară” din Europa pare 
să fi  fost acreditată prin efortul unor politicieni veşnic 
solicitanţi de ajutoare fi nanciare nerambursabile, în 
schimb istoricilor, politologilor, sociologilor, etnolo-
gilor le revine nobila misiune de a încerca să repare 
situaţia dată, demonstrând comunităţii academice eu-
ropene că, din punct de vedere ştiinţifi c şi intelectual, 
Republica Moldova este perfect compatibilă rigorilor 
europene şi întruneşte toate condiţiile de aderare la 
Uniunea Europeană.
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