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Jeremy Black, A History of Diplomacy, Reaktion Book, London, 2010,
http://www.amazon.com/A-History-Diplomacy-Jeremy-Black/dp/1861898312,
Jeremy Black este unul dintre cei mai apreciați și prolific istorici britanici contemporani, cu
circa 90 de lucrări publicate. A History of Diplomacy (O istorie a diplomației) este o lucrare de
acum clasică, cu toate că nu a fost publicată decât de puțin ani, o analiză în 7 capitole a întregii
istorii a relațiilor internaționale începând din secolul al XV-lea și până astăzi.
Rădăcinile diplomației secolului XXI se regăsesc în cea a relațiilor interstatale pornind din
secolul XV și parcurgând sute de ani de războaie, negocieri, alianțe, conflagrații mondiale, etc.
Jeremy Black analizează modul în care o formațiune statală a evoluat din perioadă modernă,
cum și-a structurat alianțele și a ajuns în secolul XXI – într-o lume globalizată.
Sistemul monarhic al secolului XVI, s-a transformat într-unul colonia în cazul Marii
Britanii, devenind una dintre marile puteri ale lumii.
Ridicarea națiunilor a dus în secolele al XIX lea și Al XX lea la destructurarea imperiilor,
astfel că s-a prăbușit și sistemul colonial de tip european.
Într-o lume în schimbare – sistemul ambasadelor a rămas cvasi neschimbat din secolul al
XVIII lea, până la apariția unor noi tipuri de relații internaționale.
Jeremy Black analizează rolul și perpetua schimbare a relațiilor internaționale, scopul,
realizările, dar și eșecurile relațiilor internaționale în ultimele secole.
Backgroundul relațiilor internaționale actuale este unul istoric și cultural în egală măsură și
tocmai cunoașterea istoriei și culturii zonelor studiate duce la posibilitatea de reașezare a noilor
relații internaționale în secolul XXI.
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Diplomația a avut propriile reguli din momentul aparitiei sale si timp de secole acesta s-a
dezvoltat în aceasi mod timp de secole, pâna la sfârsitul secolului XX, când regulile s-au
schimbat.
Evolutia civilizatiilor, a curentelor diplomatice a fost prezentata în succesiunea lor
cronologica tocmai pentru a demonstra existenta atat a unei continuitati, cât si a unor specificitati
locale si regionale.
Lucrarea lui Jeremy Black este o lucrare clasica de istoria diplomatiei, lucrare ce trebuie s
fie cuprins în bibliografia curriculei viitorului program masteral de Diplomatie publica, prin
informatiile sale, pentru structura cronologica, dar în principal pentru claritatea analizei si a
informatiilor prezentate.
Jeremy Black este unul dintre cei mai importanti specialisti de astazi din domeniul istoriei
diplomatiei si a relatiilor internationale, lucrarea aceasta fiind fudamentala pentru studierea
diplomatiei in evolutia sa in ultimele sapte secole.
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