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COMMENTAIRE numãrul 111/toamnã 2005,
volumul 28, oferã, cu deosebire, un volum conectat
realitãþii franceze ºi europene. Sub titlul Imobilismul
francez sunt cuprinse puncte de vedere critice la adre-
sa „situaþiei alarmante a bugetului Franþei“ — defici-
tului de 3–4% (Bernard Méheut); fiscalitãþii ca bazã
a scãderii importurilor (Philippe Drevon) ºi reformei
fiscale improbabile în Franþa — o reformã „perma-
nentã ºi deprimantã“ ce cunoaºte o intensificare în
perioadele preelectorale (Didier Maillard) —; „ºtiinþei
franceze în crizã“, „în declin“ (Olivier Postel-Vinay);
medicinei „rãtãcite“ în raport cu sistemul de asigu-
rare medicalã a salariaþilor (Guy Abitbol); „juridi-
zãrii“ economiei sau „guvernãrii economice a judecã-
torilor“ — dependenþei organizaþiilor economice de
deciziile juridice judiciare ºi juridice administrative
(Marie-Anne Frison-Roche)—; „miracolului olandez“,
nu ca „program de demantelare, ci de reamenajare a
Statului providenþei“ (Dominique Schnapper).

„Politica mondialã“ conþine un excelent studiu
semnat de Gilles Andreani ºi Pierre Hassner, în fapt
prefaþa la volumul colectiv în curs de apariþie Justifier
la guerre? De l’humanitaire au contre-terrorisme,
asupra legitimitãþii intervenþiilor internaþionale „mul-
tiplicate“ ºi „profund evoluate“, realizate dupã prin-
cipiul „apãrãrii colective legitime“, dar care „împru-
mutã formele unei acþiuni de securitate colectivã“ cu
caracter „concertat“ ºi „multilateral“. „Melanjul de
umanitarism ºi securitate“, „ideea contradictorie“ de
moralã internaþionalã (o iluzie ce nu a supravieþuit
idealului de civitas christiana), dualitatea între do-
meniul politicii interne a statelor (plasatã sub semnul
limitãrii ºi controlului puterii) ºi necesitatea de a
adera la acþiuni internaþionale ghidate de valori opuse
(aderare justificatã de „exigenþele supravieþuirii într-o
lume fãrã reguli“), legalitatea deciziilor de inter-
venþie ºi legitimitatea internaþionalã a recurgerii la
forþã, legitimitatea instituþiilor de decizie, sunt câteva
din liniile majore de analizã ale studiului, subsumate
inovaþiilor instituþionale, depãºirii rãzboiului, mo-

deraþiei, soluþiilor politice, securitãþii populaþiei. În
aceeaºi rubricã a „politicii mondiale“ Daniel Bell
examineazã cadrele culturii secolului al XXI-lea si-
tuându-le disjunctiv „sau/sau“ în sens kierkegaardian
— „între moralã ºi rãu“: între drepturile care funda-
menteazã societatea mondialã ºi cele care o distrug.
Bell recurge la o perspectivã sinteticã originalã
pentru a înfãþiºa proiectele ºi preocupãrile societãþii
ºi ale culturii specifice „spiritului epocii“ dupã sfâr-
ºitul postmodernismului: sfârºitul lumii comuniste ºi
rãzboaiele civile care au atins un grad unic în istoria
mondialã ºi, odatã cu ele, „reemergenþa liniilor pri-
mordiale — rasã, religie, apartenenþã etnicã, limbã,
trib ºi clan — ce constituie pasiuni emoþionale ºi care
susþin identitatea popoarelor; fundamentalismul
islamic, loviturile militare americane în Afganistan ºi
Irak, creºterea înspãimântãtoare a genocidelor ºi ma-
sacrelor. Celelalte contribuþii ale grupajului sunt con-
sacrate „puterii în creºtere a Asiei“ (Pierre Buhler),
criticii ideii unei „axe“ Paris–Berlin–Moscova (Henri
Froment-Meurice), antisemitismului în trecut ºi în
prezent, ca „problemã veritabilã“ ºi ca „anxietate
exageratã“ (Tony Judt).

Un interes cu totul aparte atrage grupajul
„Europa: reluarea drumului“ („Europa în ºantier“).
Patru articole pot fi considerate de referinþã pentru
reflecþia despre „refondarea Uniunii Europene“ dupã
invalidarea Constituþiei Europei în Franþa (Damien
Beauchamp), „spaþiul–timpul“ Europei, regimul ºi
forma sa democraticã, într-un „bun dozaj“ (Gil
Delannoi), reconstruirea sistemului bugetar (Georges
de La Loyère), analiza detaliatã a referendumului de
la 29 mai 2005 (Pierre Martin).

Acest ultim numãr al prestigioasei reviste este
unul impresionant nu doar prin gradul de reprezenta-
tivitate a temelor în dezbatere din actualitatea politicã
francezã, europeanã ºi mondialã, pentru domeniul
istoriei Franþei, al artei ºi literaturii, ci ºi prin
propensiunea analiticã ºi þinuta punctelor de vedere
pe care le cuprinde.

NEW EUROPE COLLEGE — REGIONAL
PROGRAM 2002–2003, 2003–2004 reuneºte stu-
diile elaborate în timpul stagiilor de cercetare oferite
prin NEC Regional Felowship. Deschis cercetãtorilor
din Sudul ºi Estul Europei, Programul adaugã unei
dimeniuni regionale — încercarea de a „stimula ºi
întãri dialogul intelectual la nivel regional“ ºi coope-
rarea în scopul depãºirii tensiunilor din acest spaþiu
— o dimensiune internaþionalã — încercarea de a
„integra în reþeaua academicã internaþionalã cerce-
tãtori ale cãror resurse ºtiinþifice sunt încã insuficient
cunoscute“ (p. 10).

Studiul Marinei Miladinov din Croaþia, specia-
lizatã în hagiografie ºi studii medievale, prezintã sub
titlul Usage of Sainthood in the Reformation
Controversy: Saints and Witnesses of Truth in
Matthias Flacius Illyricus rezultatul cercetãrii atitu-
dinilor luterane faþã de venerarea sfinþilor, în special
cazul lui Matthias Flacius Illyricus ºi al contextului
teologic al formãrii sale. Autor al Catalogus testium
veritatis publicat începând din 1552, Flacius a colec-
tat un numãr remarcabil de citãri pentru a-ºi argu-
menta plauzibil teza cã de-a lungul istoriei Bisericii
au existat personalitãþi care au condamnat cultul



sfinþilor ºi, prin aceasta, au susþinut principii ce ar
putea fi considerate identice cu sau apropiate de cele
ale valorilor protestante.

Les Balkans dans l’oeuvre de Pape Pie II „De
Europa“, studiul Snezhankãi Rakova din Bulgaria,
specialist în studii balcanice, istoria culturalã a
Bizanþului ºi a lumii slave, analizeazã „spiritul mo-
dern ºi novator“ al unei cãrþi folosite de europeni ca
manual de istorie ºi geografie pânã în secolul al
XVII-lea ºi chiar dupã descoperirea lumii noi. Consi-
derat „reprezentantul cel mai remarcabil (ilustru) al
gândirii umaniste în Italia secolului al XV-lea“
(p. 129), Papa Pius al II-lea (Enea Silvio Piccolomini
1405–1464) a prezentat Balcanii dintre Golful
Adriatic ºi Marea Neagrã — Ungaria sau Pannonia,
Transilvania, Tracia ºi Bizanþul, originile turcilor,
rãzboaiele lui Iancu de Hunedoara contra turcilor,
cãderea Constantinopolului în 1453, Macedonia,
Peloponesul — printr-o contribuþie ineditã, „genialã“
sub anumite aspecte, în ciuda importantelor surse
antice.

Problema surselor terminologiei juridice a edic-
telor suveranilor medievali ai Bulgariei este pusã de
istoricul bulgar Ivan Al. Biliarski — sub titlul Les
Chartes des tsars bulgares et leur terminologie
juridique — în termenii relevanþei lor pentru aparte-
nenþa la o anumitã comunitate. Examinarea terme-
nilor legaþi de putere ºi de instituþii administrative, a
termenilor fiscali ºi a celor desemnând statutul per-
soanelor în afara instituþiilor de stat sau ecleziastice,
a termenilor din sfera dreptului civil, comercial ºi al
proprietãþii, a dreptului penal ºi a termenilor ce
desemneazã procesul ºi justiþia este subsumatã
asumpþiei generale conform cãreia dreptul este un fe-
nomen aparþinând culurii ºi, ca atare, adoptã o termi-
nologie predeterminatã ºi asumpþiei specifice cã ter-
minologia juridicã medievalã bulgarã îºi are originea
în cea dominantã în Imperiul roman de Rãsãrit,
întrucât Bulgaria medievalã era parte a „Byzantine
Commonwealth“.

Celelalte contribuþii ale volumului sunt focali-
zate asupra minoritãþilor naþionale ºi identitãþii abor-
date din perspectiva limbii ºi frontierelor naþionale ºi
din cea a angajamentului social în practica artei con-
temporane, toate aplicate Balcanilor. La protection
internationale des minorités au XXe siècle: le cas

bulgaro-roumain, tema istoricului bulgar Blagovest
Njagulov, „fundamentalã pentru secolul nostru“,
„pentru istoria contemporanã a Europei ºi pentru
istoria Bulgariei ºi a României“, vizeazã nivelul bila-
teral bulgaro-român al protecþiei minoritãþilor în con-
textul evoluþiei protecþiei internaþionale a minori-
tãþilor în secolul XX. Abordarea istoricã ºi cea juri-
dicã urmeazã trei mari etape: 1920–1939, perioada de
funcþionare a Societãþii Naþiunilor în materie de drep-
turi ale minoritãþilor, dar ºi a „presiunilor naþionalis-
mului etnic“; 1945–1989, perioada filosofiei drep-
turilor omului instauratã la ONU ºi reluatã de organi-
zaþiile regionale europene, dar ºi a regimurilor comu-
niste care „au negat realitãþile minoritãþilor“; dupã
1989, perioada mãsurilor internaþionale în favoarea
protecþiei persoanelor aparþinând minoritãþilor în
condiþiile recrudescenþei problemelor minoritare în
Europa Centralã ºi Orientalã, dar ºi perioada „actua-
litãþii contradictorii“ a tranziþiilor democratice ºi a
„renaºterii etnice a minoritãþilor“. Autorul exami-
neazã cauzele nerecunoaºterii realitãþilor minoritã-
þilor printr-o reglementare contractualã bulgaro-ro-
mânã.

Albena Hranova, lingvist, de asemenea din
Bulgaria, sub titlul Language: Borders, Identities and
Utopias. Balkan Cases analizeazã relaþia dintre iden-
titate, limbã ºi graniþe, prin prisma ideii cã „identi-
tatea de limbã produce nu doar dezvoltãri spaþiale, ci
ºi dezvoltãri temporale“ (p. 216) ºi a tezei (inves-
tigate „briliant“ de J. E. Joseph în Eloquence and
Power, 1987) dupã care „limbile standard sunt reali-
zate întotdeauna prin mijloacele interacþiunii ºi acul-
turaþiei ºi cã istoriile lor au fost masiv scrise în ter-
menii naþionalismului“ (p. 216). O altã abordare a
identitãþii este realizatã de Erden Kosova din Turcia,
critic al practicii artei contemporane ºi doctorand în
Strategii ale dezidentificãrii, pentru sfera practicii
artei contemporane în Balcani printr-o „speculare“ a
temeiului problematic al identitãþii naþionale ºi al an-
gajãrii sociale, al interesului pentru ºi al distanþei faþã
de problemele sociale.

Studiile acestui volum, ilustrative ca segmente
tematice inedite în istoria ideilor din Balcani sau în
ansamblul reflecþiilor despre Balcani, sunt expresive
în cel mai înalt grad pentru ideea de adâncire a spe-
cializãrii cercetãrii.
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Numãrul 174, aprilie/iunie 2005 al reviste fran-
ceze de antropologie L’HOMME, editatã de Labora-
torul de antropologie socialã ºi publicatã cu concur-
sul Centrului Naþional de Cercetare ªtiinþificã, pro-
pune sub titlul „Moitiés d’homme“ („Jumãtãþile
omului“) un grupaj de un interes deosebit. Lucrãrile
care-l compun, prezentate în 6 ºi 7 mai 1999 la Zilele
de studiu ale Laboratorului de antropologie socialã
organizate de Françoise Héritier, sunt consacrate
lumii insulare indiene (Java, Filipine, Borneo, Seran,
Kei, Roli, Halmahera) sub semnãtura unor specialiºti

recunoscuþi: Cécile Barraud, Charles Macdonald,
Stephen Headley, Françoise Héritier, Jos D. M.
Plattenkamp ºi Michael Prager, ºi Europei, prin con-
tribuþia lui Nicole Belmont. Ceea ce Christiaan
Hooykaas numea „jumãtãþile omului“ apare la
Françoise Héritier ca „figurã multivalentã“ ºi, cu re-
ferire la alþi autori, ca „persoanã incompletã“, „corp
împãrþit“, „copil divizat“, „figurã unilateralã“ sau „O
Parte“, pentru a desemna ceea ce în povestirile mi-
tice, în basme ºi în reprezentãrile figurate este con-
figurat printr-un corp dezmembrat, rupt, sfâºiat,
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eviscerat. Împãrþirea sa este „operatã printr-o linie, ca
o lungã tãieturã, ce desparte corpul în douã, urmând
linia nasului ºi nelãsând corpul individului —
aproape exclusiv masculin — sã fie vãzut decât pe o
parte — în general, cea dreaptã —, ºi recurgând la un
singur braþ, un singur picior, un singur ochi“ (p. 7).
Interpretãrile locale ºi analizele comparative, unele
„de tip structural“, sunt aplicate unei „dihotomii ne-
cesare conceptualizãrilor locale ale corpului“: „forma
amputatã a eroului“, supusã constrângerilor de sens
pe care le imprimã mitul, întrucât „pentru a atinge
completitudinea finalã el trebuie sã postuleze dintru
început un corp incomplet“ (p. 7).

Revista cuprinde, de asemenea, studii asupra
reperelor antropologice în jurul decesului unei tinere

corsicane în 1939 (Charlie Galibert), asupra câinelui
ca termen de injurie ºi excludere în Grecia modernã
(Maria Couroucli), asupra visului ºi percepþiei
(Barbara Glowczewski), asupra evoluþiei funeraliilor
în Ghana (Joël Noret), elogiul lui Claude Meillassoux
(1925–2005) ºi Olivier Dollfus (1931–2005) ºi un
numãr impresionant de recenzii ale lucrãrilor grupate
pe domenii (istorie ºi epistemologie, preistorie ºi an-
tichitate, muzicã) ºi pe continente (Africa, America,
Asia, Europa, Oceania).

În întregul sãu acest numãr cuprinzãtor este re-
levant pentru direcþiile de studiu ultraspecializate ºi
succesele antropologiei actuale.

În luna iulie a acestui an, sub auspiciile
Institutului European din România, a apãrut nr.
2/2005 al revistei ROMANIAN JOURNAL OF
EUROPEAN AFFAIRS. Problematica dezbãtutã în
acest numãr este diversã, punându-se totuºi accent pe
subiecte legate de relaþiile europene ºi cele trans-
atlantice. Astfel, în studiul Transatlantic Relations
under stress: European and American attitudes
towards intervention and prevention, Fluvio Attina
îºi focalizeazã atenþia pe intenþia Statelor Unite de a
schimba regulile internaþionale în ceea ce priveºte in-
tervenþia pe arena mondialã ºi impactul acestei poli-
tici asupra relaþiilor transatlantice. Sunt evidenþiate ºi
diferenþele majore de concepþie între aliaþii europeni
ºi cei americani în ceea ce priveºte folosirea forþei
militare ca mijloc de promovare a intereselor naþio-
nale în relaþiile internaþionale, Washingtonul conside-
rându-l din ce în ce mai mult un instrument clasic al
arsenalului diplomatic.

În studiul Poland and transatlantic security —
an enduring atlanticist?, Kerry Longhurst eviden-
þiazã politica de securitate a Poloniei postcomuniste,
care s-a bazat încã de la începutul anilor ’90 pe o re-
laþie transatlanticã specialã, atât din considerente
istorice cât ºi politice sau emoþionale. Dupã 11 sep-
tembrie 2001, nu numai guvernul, dar ºi societatea
polonezã se raliazã aproape necondiþionat politicii
americane de luptã împotriva terorismului, mani-
festându-se practic atât prin sprijinul acordat SUA în
timpul intervenþiei din Irak din 2003 cît ºi în procesul
de stabilizare de dupã încheierea operaþiunilor mi-
litare. Însã aceastã politicã a Poloniei, ca repre-
zentantã a „noii Europe“, a venit în contradicþie cu
cea promovatã de nucleul franco-german, adept al
stopãrii unilateralismului american în relaþiile inter-
naþionale.

Malkidis Theofanis, în studiul sãu The European
Union, the Enlargement and the South-Eastern
Europe, evidenþiazã faptul cã includerea spaþiului
sud-est european în arhitectura europeanã de secu-
ritate este de maximã importanþã pentru stabilitatea
întregului continent.

Referindu-se la Pactul de Stabilitate, aratã cã
acesta este o iniþiativã politicã de angajare ºi un acord
cadru de cooperare internaþionalã pentru a dezvolta o
strategie de stabilitate ºi dezvoltare în Europa de Sud-
Est, cu scopul declarat al integrãrii, cât mai curând
posibil, a statelor din zonã în comunitatea europeanã.
Pactul nu reprezintã, aºadar, o nouã organizaþie inter-
naþionalã, el nu dispune de resurse financiare inde-
pendente ºi de structuri de implementare, dar prin
rolul foarte important pe care îl joacã Uniunea
Europeanã în stabilizarea regiunii, contribuie evident
la structurarea unei politici externe europene comu-
ne. Aceastã politicã externã europeanã este de
maximã importanþã pentru viitorul continentului,
deoarece în ciuda rolului de prim ordin jucat de UE
în stabilizarea Balcanilor, Uniunea nu dispune încã
de dimensiunea politico-militarã necesarã gestionãrii
eficace a unor situaþii de crizã.

Procesul de integrare în Uniunea Europeanã,
care duce la reforme profunde ºi stabilitate pe plan
intern, reprezintã singura opþiune realistã pentru so-
cietãþile din Balcani. Atracþia aderãrii la UE ºi
condiþiile stricte pe care aceasta le presupune s-ar
putea dovedi unul din instrumentele-cheie de preve-
nire a reizbucnirii conflictelor din regiune. Pentru
Uniunea Europeanã, „europenizarea“ Balcanilor se
constituie într-o realã provocare dar ºi o ºansã de a-ºi
dovedi capacitatea de a asigura o pace permanentã,
stabilitatea ºi prosperitatea pentru continentul eu-
ropean.


