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Articolele publicate înAMERICANPOLITICAL
SCIENCE REVIEW, Volume 101, Number 3, Au-
gust 2007 acoperã o vastã arie a domeniului ºtiinþelor
politice: „Economic Interests and the Origins of Elec-
toral Systems“ (Thomas R. Cusack, Torben Iversen,
and David Soskice); „Vote Choice in Suburban
Elections“ (J. Eric Oliver and Shang E. Ha);
„Efficiency, Equity, and Timing of Voting Mecha-
nism“ (Marco Battaglini, Rebecca Morton, and Tho-
mas Palfrey); „Latino Candidates and the Mobiliza-
tion of Latino Voters“ (Matt A.Barreto); „Federalism,
Liberalism, and the Separation of Loyalties“ (Jacob
T. Levy); „A Portrait of the Artist in Politics: Justice
and Self-Interest in Aristophane’s Archarnians“ (Paul
W. Ludwig); „The Struggle between «Religion and
Nonreligion»: Jefferson, Backus, and the Dissonance
of America’s Founding“ (J. Judd Owen); „Explaining
the Political Ambivalence of Religion“ (Daniel
Philpott); „Defending against Terrorist Attacks with
Limited Resources“ (Robert Powell); „Efficient
Secrecy: Public versus Private Threats in Crisis
Diplomacy“ (Shuhei Kurizaki), „When Do States
Follow the Laws of War?“ (James D. Morrow);
„Who Keeps International Commitments and Why?
The International Criminal Court and Bilateral
Nonsurrender Agreements“ (Judith Kelley);

„Constructing Legal Rules on Appellate Courts“
(Jeffrey R. Lax); „Regulatory Quality Under Imperfect
Oversight“ (Ethan Bueno de Mesquita and Matthew
C. Stephenson).

Printre incitantele titluri, sugerând un viu interes
pentru specialiºtii compartimentelor analizate, dar ºi
pentru cititorul mânat de dorinþa de a-ºi trãi timpul is-
toric fãrã a ignora explicaþiile de profunzime ale pro-
blemelor politice, atrage îndeosebi atenþia studiul
„Democratic Theory and Political Science: A Prag-
matic Method of Constructive Engagement „semnat
de Archon Fung de la Harvard University. Definirea
„echilibrului pragmatic“ al unei concepþii de-
mocratice ca un fel de „echilibru reflexiv rawlsian“
care existã numai atunci când consecinþele prescrip-
þiilor instituþionale îºi realizeazã valorile mai bine de-
cît orice alt aranjament insituþional, ºi prezentarea
metodei practice de gândire a importanþei instituþiilor
alternative capabile sã reliefeze închiderea de care
dau dovadã unele societãþi democrate în privinþa
echilibrului pragmatic — îl ajutã pe autor sã arate cã
cel puþin patru concepþii ale democraþiei (minima-
listã, agregaþionistã, deliberativã ºi participativã) se
pot îmbunãtãþi reflectând asupra importanþei unor va-
riate negocieri instituþionale.

Din revista COMPARATIVE POLITICS,
Volume 39, Number 4, July 2007 m-am concentrat
asupra studiului „Bureaucratic Corruption and
Collective Action. Business Associations in the
Postcommunist Transition“ scris de Dinissa Duvanova,
pe care l-am asociat mental cu studiul „Les anciens
bureaucrates dans l’economie de marche en Russie“
elaborat de Monique de Saint Martin împreunã cu
Natalia Chmatko (Genèses, no 27, 1997). ªi procesul
asociativ nu s-a oprit aici, deoarece autoarea pune în
discuþie analize statistice care demonstreazã cã „aso-
ciaþiile oamenilor de afaceri nu sunt singurele ºi pro-
babil nici cele mai tipice forme de grupuri de in-
teres“, acestea interacþionând ca într-un puzzle cu alte

forme de organizare ale societãþii civile ºi cu insti-
tuþiile statului, ceea ce conferã originalitate sisteme-
lor democratice postcomuniste.

Alte articole, precum „Corporate Governance
Reform and the German Party Paradox“ (Martin
Hopner), „Force and Federalism Controlling Coercion
in Federal Hybrid Regimes“ (Brian D. Taylor),
„Enforcing New Property Rights in Sub-Saharan
Africa“ (Sandra F. Joireman), „Collective Action in
the European Union: From Interest Group Influence
to Participation in Democracy“ (Sabine Saurugger),
fac din aceastã publicaþie o lecturã deosebit de utilã
pentru studiul comparat al politicii.

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., IV, 3, p. 158–160, Bucureºti, 2007.

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE
REVIEW, Volume 28, Number 3, June 2007 conþine
articole privitoare la rolul societãþii civile în diferite
ipostaze ale vieþii politice interne ºi la rolul raþiunii ºi
„raþiunilor“ în relaþiile internaþionale: „Alignments
and Realignments in Central Asia: The Rationale and

Implications of Uzbekistan’s Rapprochement with
Russia“ (Matteo Fumagalli); „On Political Institu-
tions and Social Movement Dynamics: The Case of
the United Nations and the Global Indigenous
Movement“ (Rhiannon Morgan); „The People’s
Peace? Peace Agreements, Civil Society, and Parti-
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cipation in Democracy“ (Christine Bell and
Catherine O’Rurke); “Should Economists Rule the
World? Trends and Implications of Leadership
Patterns in the Developing World, 1960–2005“ (Anil
Hira); „A Boon or a Bane? The Role of Civil Society
in Third-and Fourth-Wave Democracies“ (Rollin F.
Tusalem).

În articolul care trateazã instituþiile politice ºi di-
namica miºcãrii sociale, autoarea, Rhiannon Morgan,
ia în considerare influenþa instituþionalã a Naþiunilor
Unite asupra structurilor organizaþionale, repertori-
ilor tactice ºi revendicãrilor miºcãrii globale a in-
digenilor. Dacã paradigma sociologicã predominantã
avea tendinþa de a vedea localizarea unei miºcãri în

spaþiul politic convenþional ca promotor al „instituþi-
onalizãrii“ sale, în general înþeles ca un proces mai
mult sau mai puþin determinat pe parcursul cãruia
miºcãrile sociale sunt determinate de schimbãrile or-
ganizaþionale articolul acesta, precizeazã Rhiannon
Morgan atunci când îl rezumã, ilustreazã cã urmãrile
interacþiunii miºcãrii globale a indigenilor cu institu-
þiile pot fi destul de diferite faþã de ceea ce se aºteaptã
de la aceastã paradigmã.

Astfel este pusã în discuþie infailibilitatea para-
digmelor conceptuale confruntate cu „procese multi-
dimensionale deschise“ în care intervin mereu noi va-
riabile.

Examinarea legãturii dintre memorie, istorie ºi
uitare, aºa cum apare în cartea lui Paul Ricoeur La
memoire, l’histoire, l’oubli (2000), mai precis în tra-
ducerea acesteia în englezã, Memory, History,
Forgetting (2004) este subiectul articolului central,
semnat de Hayden White în revista HISTORYAND
THEORY, STUDIES IN THE PHILOSOPHY OF
HISTORY, Volume 46, number 2, May 2007.

Sub titlul „Guilty of History? The Long Durée of
Paul Ricoeur“, autorul articolului de aproximativ 20
de pagini (p. 233–p. 252) din revista format A4 preci-
zeazã cã aceastã carte („excelent structuratã“, „mult
prea bogatã în aluzii ºi citate“, „mult prea dialecticã“
ºi „realmente mult prea lungã pentru a fi în mod
adecvat rezumatã“) este un „supliment“ al trilogiei
Temps et récit (1983–1985) ºi al autobiografiei Soi-
même comme un autre (1990). Pentru Hayden White,
Memory, History, Forgetting reprezintã Summa lui
Ricoeur, deoarece readuce în discuþie inclusiv ideile
dezvoltate în primele sale douã cãrþi despre Karl
Jaspers ºi Gabriel Marcel. Din perspectiva acestei
Summe, „condiþia istoricã“ indicã o situaþie existen-
þialã în care fiinþele umane sunt prinse într-o com-
plexã influenþã reciprocã a celor trei moduri ale tem-
poralitãþii: prezentul, trecutul ºi viitorul.

„În esenþã, memoria ºi istoria nu sunt stabilite de
obicei dupã acelaºi lucru din trecut. Istoria este despre
«adevãrul» trecutului, memoria despre «corectitudinea»
a ceea ce avem datoria de a ne aminti, despre ceea ce
poate fi uitat în mod legitim, ºi ceea ce ar putea fi
iertat“. Prin faptul cã ideea de „lume“ sau „istorie
cosmopolitã“ implicã la rândul ei ideea cã umanitatea
este deopotrivã subiectul ºi obiectul istoriei, gândirea
istoricã este, dupã Paul Ricoeur, „universalistã“.

Articolul lui Hayden White reprezintã o sintezã
clarã a gândirii filosofului francez ºi o imagine vie a

personalitãþii sale încadratã între contemporani (pe o
duratã mai lungã sau mai scurtã): Sartre, Marcel,
Maritain, Aron, Camus, Merleau-Ponty, Althusser,
Greimas, Levinas, Braudel, Lévi-Strauss, Lacan,
Barthes, Foucault, Derrida.

În aceeaºi revistã, un numãr mare de pagini este
consacrat unui Forum în care se dezbate tema gân-
dirii istorice occidentale în comparaþie cu gândirea is-
toricã în spaþiul chinez. Chun-Chien Huang se ocupã
de definirea caracterului gândirii istorice chineze,
Jorn Rusen ºi Q. Edward Wang oferã analize încru-
ciºate ale modului occidental ºi ale modului chinez
de înþelegere a gândirii istorice, F.-M. Mutschler pre-
zintã posibilitatea unor categorii ale descripþiei,
Ranjah Ghosh abordeazã discursul „inter-isto-
riografic“ în India, iar Masayuki Sato decupeazã din
„ecumenismul confucianist“ arhetipul istoriei.

Un articol separat, semnat de Thomas H.
Brobjer, are ca subiect „Relaþia lui Nietzsche cu me-
todele istorice ºi istoriografia germanã din secolul al
nouãsprezecelea“.

Eseurile revistei au titluri la fel de incitante: „A
Nice Derangement of Epistemes: Post-positivism in
the Study of Science from Quine to Latour“ (Gary
Gutting on John Zammito); „Generation Existential:
Heidegger’s Philosophy in France, 1927–1961“
(Todd May on Ethan Kleinberg); „Sartre, Foucault,
and Historical Reason“ (Ulrich Johannes Schneider
on Thomas R. Flynn); „Historical Truth, Historical
Criticism, and Ideology: Chinese Historiography and
Historical Culture from a New Comparative Per-
spective“ (Vera Schwarz ); „Colonialism in Question:
Theory, Knowledge, History“ (Prasenjit Duara on
Frederick Cooper); „History and Social Theory“
(Charles Tilly on Peter Burke).

Într-un articol din JOURNAL OF
DEMOCRACY, Volume 18, Number 3, July 2007,
care se intituleazã „Learning to support new regimes
in Europe“, autorul afirmã cã în logica consolidãrii
democratice tendinþele (care depãºesc momentul
actual) sunt acelea care conteazã. „Consolidarea su-

portului popular este un proces care poate lua o de-
cadã sau mai mult, aºa cum s-a întâmplat în Germa-
nia dupã al doilea rãzboi mondial ºi în Spania dupã
moartea lui Francisco Franco. Atitudinile politice re-
flectã deopotrivã circumstanþele curente ºi aºteptãrile
privind viitorul“. De aceea, „un nou regim se conso-
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lideazã atunci când poporul îl acceptã drept singurul
sistem sau guvern pe care aºteaptã sã îl aibã în viitor“,
iar „un regim consolidat, fie el democratic sau nede-
mocratic, poate fi descris ca fiind în echilibru atâta
timp cât rãspunsul cetãþenilor sãi este consistent cu
instituþiile pe care elitele þãrii îl oferã“. (Dupã acest
model, care ar fi rãspunsul la întrebãrile: este regimul
democratic actual din România consolidat? Existã în
România o culturã a susþinerii noului regim?).

În articolul „Liberalism versus State–Building“
Francis Fukuyama aratã cã „în anumite circumstanþe,
atât liberalismul, cât ºi tradiþia popularã pot mai cu-
rând sã împiedice, decât sã susþinã construcþia statalã“.

Alte articole se ocupã de „personalizarea puterii
în Uganda“ (Andrew M. Mwenda) sau se întreabã:

„Când va fi liber poporul chinez?“ (Henry S.
Rowen); „Cum se va democratiza China?“ (Minxin
Pei) , pentru ca altele sã constate „lungul drum al
Chinei cãtre libertate“ (Dali L. Yang), „Nostalgia
autoritarismului în Asia“ (Yu-tzung Chang, Yun-han
Chu, and Chong-Min Park), „Creºterea populismului
în America Latinã“. Un grupaj trateazã „Instituþiona-
lizarea puterii poltice în Africa“.

Chiar ºi o sumarã prezentare a câtorva reviste de
specialitate poate surprinde ceva din fascinaþia
exercitatã de teritoriul politicului asupra teoreticie-
nilor, în varietatea manifestãrilor locale sau univer-
sale ºi în diversitatea abordãrilor sale.


