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În numãrul din noiembrie/decembrie al revistei
FOREIGN AFFAIRS citim în articolul lui Joseph S.
Nye Jr., intitulat The Future of the American Power:
Dominance and Decline in Perspective, despre com-
paraþia la modã actualmente între puterea Statelor
Unite ale Americii de astãzi ºi puterea Marii Britanii
de acum un secol, comparaþie al cãrei scop este de a
demonstra, pe baza unei experienþe trãite, cã SUA va
trãi un declin asemãnãtor al statutului sãu de mare
putere. Contrar acestei teze, autorul aratã cã SUA nu
se aflã într-un declin absolut ºi cã în termeni relativi
existã o mare probabilitate ca în deceniile urmãtoare
sã rãmânã cea mai mare putere mondialã. Autorul por-
neºte în analiza sa, în care face trimitere la creºterea
ºi cãderea unor mari imperii — roman, spaniol, en-
glez —, de la ideea cã declinul lumii este un amestec
a douã dimensiuni, spune autorul: declinul absolut,
adicã decãderea, ºi declinul relativ, care înseamnã cã
resursele altor state sporesc sau sunt folosite mai efi-
cient.

În numãrul din ianuarie/februarie 2011 al revistei
FOREIGN AFFAIRS, ne oprim asupra articolului
semnat de Oscar Arias Culture Matters: the Real Ob-
stacles to Latin American Development. Autorul aduce
în discuþie problema rãmânerii în urmã a acestei regiuni
a lumii, la douã secole dupã eliberarea ei de sub im-
periile spaniol ºi portughez, ºi a felului în care a fost
depãºitã de dezvoltarea altor regiuni, cândva cu mult
în urma spaþiului latino-american. Desigur, nu ne pu-
tem aºtepta ca raporturile între state în privinþa dez-
voltãrii lor sã rãmânã întotdeauna aceleaºi, cãci cen-
trele de dezvoltare se schimbã, dar autorul face o ana-
lizã a spaþiului latino-american încercând sã meargã
dincolo de explicaþiile cele mai vehiculate ºi probabil
mai superficiale ale subdezvoltãrii, adicã dincolo de
învinuirea fostului imperiu spaniol, sau a Statelor
Unite, sau a instituþiilor financiare internaþionale.
Conform autorului, astfel de teorii pãcãtuiesc prin
faptul cã plaseazã explicaþiile, cauzele rãmânerii în
urmã a zonei latino-americane în altã parte, dar nu în
însãºi zona respectivã. În realitate, demonstreazã Os-
car Arias, factorul cultural este esenþial: glorificarea

exageratã a trecutului, care þine în loc inovaþia, schim-
barea; lipsa de încredere, care blocheazã realizarea
oricãrui proiect; fragilitatea angajamentului faþã de
democraþie, faþã de statul de drept, ºi cultivarea dife-
ritelor practici militare; cheltuirea venitului public pe
direcþii nonprioritare ºi îndatorarea publicã peste po-
sibilitãþi. Abandonul acestor aspecte, profund înrãdã-
cinate cultural, constituie pentru autor singura cale de
a face loc, în sfârºit, dezvoltãrii în aceastã regiune.

Din numãrul din martie/aprilie 2011 al aceleiaºi
reviste reþinem articolul semnat de Ian Bremer ºi
Nouriel Roubini A G-Zero World: the New Economic
Club will produce Conflict, not Cooperation. Artico-
lul aratã în ce fel, în decursul ultimelor luni, grupul
extins al celor mai puternice economii ale lumii s-a
transformat dintr-un fel de concert al naþiunilor într-o
diversitate de voci aflate în competiþie, cu valori eco-
nomice ºi politice tot mai diferite, accentuate pe fon-
dul aprofundãrii crizei financiare internaþionale: Sta-
tele Unite nu mai dispun de resursele necesare pentru
a se menþine pe poziþia de prim furnizor mondial de
bunuri, în timp ce Europa este cu atenþia concentratã
pe salvarea zonei euro. Astfel, unitatea acestui grup,
la baza cãreia se afla încrederea comunã în democra-
þie ºi economia de piaþã, a fãcut loc unui aºa numit
Grup G-0, în care nici un stat sau nici un bloc de state
nu mai are nici dorinþa ºi nici puterea economicã ºi
politicã de a conduce o agendã cu adevãrat interna-
þionalã.

Din numãrul din mai/iunie al cunoscutei reviste
ne oprim asupra articolului semnat de Lisa Anderson
Demysifying the Arab Spring: Parsing teh Diffe-
rences between Tunisia, Egypt, and Libya. Autoarea
propune o analizã a recentelor evenimente din cele
trei state, fãcând o paralelã ºi cu evenimentele anului
1919. Dupã pãrerea sa, adevãrata istorie a revoltelor
arabe de la începutul anului 2011 nu þine nici de felul
în care globalizarea normelor de angajament civic au
modelat aspiraþiile protestatarilor, nici de felul în care
activiºtii au folosit tehnologia pentru a-ºi împãrtãºi
ideile ºi tacticile, ci de felul în care aceste aspiraþii ºi
tehnici au avut rezonanþã în diferitele contexte locale.

Ruxandra Iordache

STUDIA POLITICA. ROMANIAN POLITI-
CAL SCIENCE REVIEW, vol. XI, nr. 1, 2011. Cu
numãrul acum în atenþie, Studia Politica intrã în cel
de-al 11-lea an de existenþã ºi de apariþie neîntreruptã.
O experienþã ºtiinþificã ºi publicisticã de un deceniu
îºi pune din plin pecetea ºi asupra acestui numãr.

În „Spiritul împotriva politicii. Despre intelec-
tuali, Bisericã ºi integrare europeanã“, un amplu ºi
pãtrunzãtor studiu care deschide acest numãr ca
„Argumentum“, Daniel Barbu porneºte de la modelul
cultural teoretizat de Mircea Eliade ºi Constantin
Noica, pentru a realiza o descriere a modului în care



a fost înþeles procesul integrãrii europene în proza
academicã, în scrierile intelectualilor din mainstream
ºi în Biserica Ortodoxã Românã.

Spre deosebire de intelectualii cehi sau polonezi,
„care s-au adresat comunismului în limba disidenþei
politice, intelectualii români au fost simultan tãcuþi ºi
publici“. „Ei au vorbit cu precãdere limbajul culturii,
idiomul înaltei tradiþii culturale europene“ (p. 9). În
anii ’90 privirea politicienilor ºi a experþilor a fost co-
mandatã de interesul pragmatic pentru dezvoltarea
economicã ºi consolidarea Statului de drept într-o
þarã postsocialistã ce dorea sã obþinã credit internaþio-
nal, atât în plan politic cât ºi financiar. Abia „în anul
2000, când Parlamentul a decis sã dezincrimineze
homosexualitatea, ca gest sinonim cu europenizarea
culturii penale moºtenite de la comuniºti“, s-a des-
chis o dezbatere contradictorie privind integrarea
europeanã a þãrii, nu numai ca fapt relevant pentru
expertiza tehnicã ºi birocraticã, dar ºi ca opþiune pen-
tru un model de civilizaþie (p. 12). Influenþa Bisericii
în spaþiul public, aºa cum reiese din sondajele postco-
muniste, indicã la rândul lor cã aproximativ 85% din-
tre români se identificã, prin comportamente, obice-
iuri ºi valori spirituale, ca aparþinând Bisericii Orto-
doxe. Nivelul de încredere acordat Bisericii faþã de
cel acordat diverselor instituþii politice situeazã
România în Europa alãturi de Italia ºi, la polul opus,
la mare depãrtare de Germania, unde încrederea în
instituþiile politice este mai mare decât cea acordatã
Bisericii (p. 16). Prin simpla ei prezenþã (în media, în
armatã, în spitale, în închisori, în ºcoli, în toate
ocaziile festive civile ºi militare) aprobatã tacit de
cãtre stat, Biserica Ortodoxã a oferit un consens mo-
ral ºi a satisfãcut nevoia unei autoritãþi culturale care
sã înlocuiascã ideologia comunistã. Totodatã, dupã
1989, religia ºi cultura, aflate într-o complexã înge-
mãnare, au reprezentat o formã metafizicã de rezis-
tenþã ºi de respingere culturalã a modernitãþii euro-
pene (pp. 17-23).

Faptul cã intelectualii români citeazã accidental
autori contemporani (P. Manent, R. Scruton, J. Weiler)
în analizele pe care le fac proiectului de construcþie
europeanã constituie, în opinia autorului, o metodã de
a evita o explicaþie cu privire la neasemãnarea dintre
societatea româneascã ºi modelul social european. În
final, Daniel Barbu sintetizeazã naraþiunea integrãrii
europene aºa cum a fost elaboratã de intelectualii ro-
mâni astfel: „în domeniul spiritului, Europa supravie-
þuieºte mai ales în Est, îngrijitã de intelectuali precum
cei români; în termeni economici ºi politici, Uniunea
Europeanã este cãlãuzitã de o birocraþie secularistã ºi
relativistã, de la Bruxelles. Tot ceea ce s-a realizat în
cursul construcþiei europene ºi al procesului de inte-
grare a României nu este suficient de semnificativ
pentru intelectualii publici. (...) Ei se aflã acum impli-
caþi într-o operaþiune ce ar fi trebuit sã-i defineascã ca
intelectuali cu mult înainte de cãderea socialismului
de Stat: sã încurajeze nonconformismul intelectual în
raport cu discursul public dominant. ªi fac acest lu-

cru cu aceleaºi mijloace narative uzitate ca sã pãstre-
ze tãcerea sub comunism: spun povestea preeminen-
þei culturii ºi a spiritului asupra politicului“ (p. 24).

Schimbarea de regim politic care s-a petrecut în
România, renunþarea la comunism, a scos la ivealã un
proces de creare de noi elite politice ºi noi tipare de
funcþionare a instituþiilor politice. În studiul „Les
élites politiques en Roumanie postcommuniste 1990-
2008. Les voies d’accés au pouvoir exécutif“,
Alexandra Ionescu constatã cã schimbãrile instituþio-
nale sunt mai lente în practicã decât ambiþia de
schimbare. Datã fiind absenþa marcantã a factorilor
decizionali sau de expertizã tehnicã printre actorii
politici, noii reprezentanþi guvernamentali au intro-
dus o politicã de cooptare de personal, instituind noi
modele de alegere. Autoarea accentueazã cã, în cazul
României, procesul de profesionalizare a personalu-
lui guvernamental a luat forma unui proces îndelun-
gat ºi cã protocoalele de reconfigurare au implicat
strategii divergente în ceea ce priveºte miniºtrii ºi
secretarii de stat ai guvernului. În acest sens autoarea
subliniazã cã, deºi carierele ministeriale sugereazã o
instituþionalizare a procedurilor de recrutare similare
cu cele ale altor democraþii parlamentare europene,
nivelul de recrutare al miniºtrilor a rãmas inferior,
dominat fiind de forme de cooptare aflate dincolo de
zona politicului (p. 46).

Articolul „Independents in the Local Politics of
Post-Communist Romania“, semnat de Ion Enache,
face o analizã a alternativelor de reprezentare parti-
dicã prin intermediul candidaturilor independente. În
contextul Europei de Est, în ultima decadã în mod
particular, sistemul politic românesc furnizeazã
exemple viabile de candidaturi independente în ale-
gerile locale ºi naþionale þinute dupã 1989. Articolul
are ca obiective principale identificarea particulari-
tãþilor acestei specii de politicieni, a motivaþiilor
care-i determinã sã candideze ca independenþi în ale-
geri ºi, totodatã, a motivaþiilor acelei pãrþi din electo-
rat care alege sã-i voteze pe aceºti independenþi.
Semnificative, în acest sens, sunt tabelele incluse în
anexele ce vizeazã mandatele independenþilor pre-
zenþi la alegerile locale din România între 1992-2008
(pp. 97-104).

Rezolvarea problemelor generate de integrarea
minoritãþii maghiare în România postcomunistã con-
stituie axa principalã a studiului propus de Dragoº
Dragoman, „Ethnic Groups in Symbolic Conflict.
The «Ethnicisation» of Public Space in Romania“.
Autorul considerã cã deºi reconcilierea relaþiilor din-
tre România ºi Ungaria se bazeazã pe calitatea lor de
membre ale NATO ºi ale Uniunii Europene, relaþiile
etnice din ultimele douã decenii sunt marcate de crize
recurente care au, mai degrabã, caracter simbolic (pp.
106-107). Ele acoperã o gamã largã de probleme: de
la folosirea publicã a limbii maghiare la cerinþele
pentru cetãþenia românã ºi la legãturile speciale din-
tre diaspora ungarã ºi Statul mamã; dar ele cuprind ºi
alte subiecte cum ar fi denumirea localitãþilor din
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Transilvania, statui ce evocã eroi naþionali, nume de
strãzi º.a. În opinia autorului, simbolismul etnic, ne-
glijat îndeobºte, constituie un obstacol major în gene-
rarea unui spaþiu public neutru ºi o ameninþare pentru
reconcilierea etnicã completã în Transilvania în dece-
niile viitoare (p. 121).

Studiul realizat de Sonia Catrina — „L’imagi-
naire paysan comme «mémoire historique». Patri-
moine et construction de l’identité nationale par le
bias des mesées centraux“ — propune o analizã a for-
melor de instituþionalizare a identitãþii naþionale, a
„acþiunilor patrimoniale relevante ale sferei savante“,
a calitãþii actorilor care deþin un rol în conservarea,
selectarea ºi valorizarea ca patrimoniu a ceea ce este
considerat „bun comun“, „bun colectiv“, a culturilor
tradiþionale ºi a imaginii „Þãranului“, care „încar-
neazã atributele identitare ale statului-naþiune“ (p.
123). Ipoteza de lucru a autoarei este cã muzeele na-
þionale constituie „suprafeþe privilegiate de înregis-
trare a «memoriei-naþiunii»“ (sau a ceea ce Pierre
Nora numea la nation-mémoire), relevantã pentru un
anumit tip de acumulare care are semnificaþie în ordi-
nea Statului-naþiune sub care se formeazã o «memo-
rie» oficialã“ (p. 124). Autoarea urmãreºte metamor-
fozele „memoriei localizatoare“ (memoire localisante,
M.M. Carruthers) mobilizate în construirea unei
identitãþi oficiale recunoscutã în proiectele politice.
Totodatã, articolul descrie modalitãþile de selectare
patrimonialã în interiorul organismelor responsabile
în aceastã privinþã, „pentru a arãta cã individul se
substituie colectivului, ºi viceversa, printr-un joc
complex de raporturi“, cã „Þãranul înlocuieºte po-
porului român, ºi poporul devine Þãran“, «poporul-

þãran» aºa cum îl numea Vintilã Mihãilescu“ (p.
136).

Un studiu special este realizat de Alexandra Ilie
— „Holodomor, the Ukrainian Holocaust?“. Compa-
rând „holocaustul“ ºi „marea foamete“ din Ucraina
(1932/1933), douã catastrofe produse de mâna omu-
lui în secolul al XX-lea, autoarea constatã cã în timp
ce prima este cel mai documentat genocid din istorie,
cea de-a doua tinde sã fie neglijatã de comunitatea in-
ternaþionalã sau sã fie consideratã o „politicã inefi-
cientã“ a Uniunii Sovietice. În încercarea de a exclu-
de crimele politice din definiþia Naþiunilor Unite
pentru genocid, Rusia continuã sã refuze accesul
ucrainienilor la informaþiile despre „marea foamete“
care a provocat moartea a ºase milioane de oameni.
Examinarea similitudinilor dintre cele douã tragedii
istorice ºi a altor factori, precum „curãþirea elitelor“
în anii ce au precedat foametea ºi în timpul ei, scri-
soarea lui Stalin cãtre Kaganovici (în care Stalin
menþiona teama de a pierde Ucraina), tratamentul di-
ferenþiat pe care Ucraina l-a primit faþã de alte repu-
blici sovietice, mãsurile luate pentru a limita „foame-
tea“ la anumite arii specifice reliefeazã mai clar
desfãºurarea acestor evenimentele ºi explicã de ce
comunitatea ucrainianã insistã ca „holodomor“ sã fie
considerat un genocid ºi tratat ca atare (pp. 150-154).

Reþin atenþia, de asemenea, amplele recenzii de
carte bine selectate: Ioan Stanomir, Apãrarea liber-
tãþii. 1938-1947, 2010; Bogdan Murgescu, România
ºi Europa. Acumularea decalajelor economice, 2010;
Giovanni Sartori, Ingineria constituþionalã compa-
ratã. Structuri, stimulente ºi rezultate, 2008, care
completeazã conþinutul interesant al revistei.
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Monica Marinescu

Numãrul 2/iunie 2011 al publicaþiei Institutului
European din România, ROMANIAN JOURNAL
OF EUROPEAN AFFAIRS, se deschide cu un arti-
col semnat de Scott Nicholas Romaniuk, The Entire
World’s a Stage: the EU’s Strategic Presence in the
Contemporary International Arena. Aflãm în el des-
pre rolul emergent, „coerent ºi coordonat“, al Uniunii
Europene de actor ce poate rãspunde unor crize exis-
tente sau anticipate. Acest rol asumat, cãtre care se
îndreaptã instituþiile UE, este cu atât mai necesar cu
cât, constatã autorul, în ultimii zece ani evenimentele
excepþionale, cu impact ºi consecinþe majore, au de-
venit tot mai numeroase: atentate teroriste interna-
þionale, conflicte violente, rãzboi, crize de mediu ºi
naturale, lovituri, asasinate ºi dispute internaþionale.
Pentru a demonstra cele susþinute, autorul analizeazã
mai multe cazuri de intervenþii ale UE pe teatre de
operaþiuni aflate la distanþã.

Iulia Monica Oehler-ªincai analizeazã în artico-
lul The Strategic Character of the Cooperation Rela-
tionship between the EU and the BRIC countries par-

teneriatul strategic dintre Uniunea Europeanã ºi cele
patru mari economii emergente din acest grup: Bra-
zilia, Federaþia Rusã, India ºi China, cu accent pe pi-
lonul economic al cadrului de cooperare. Mecanis-
mul BRIC, dar ºi particularitatea relaþiilor dintre UE
ºi fiecare stat al acestui grup ºi, deasupra acestor
chestiuni, rolul UE în modernizarea acestor state sunt
principalele direcþii pe care se construieºte analiza
acestei teme.

În continuare, în articolul Regionalization of the
Black Sea: a Comparative Study, Diana Rusu face o
analizã a spaþiului european de dupã Rãzboiul Rece
din perspectiva dezvoltãrii, în jurul Uniunii Euro-
pene, a unor proiecte de regionalizare având ca nu-
clee Marea Balticã, Marea Mediteranã ºi Marea Nea-
grã. Autoarea dezvoltã o comparaþie între cele trei
proiecte, þinând cont de tipul ºi de nivelul lor de orga-
nizare, mai ales cu scopul de a contura clar modelul
de funcþionare în care s-ar încadra proiectul centrat
pe Marea Neagrã. Dacã punctul de plecare era cã
proiectul la Marea Neagrã se situeazã cumva între



modelul baltic ºi cel mediteranean, analiza este îm-
pinsã mai departe cãtre o mai bunã delimitare a ase-
mãnãrilor ºi deosebirilor dintre cele douã modele re-
ferinþã ºi modelul studiat.

Un alt subiect prezent în sumarul prezentului nu-
mãr al revistei IER este legat de problema imigran-
þilor în Spania ºi este semnat de Andrea Éltetõ: Immi-
grants in Spain — Their Role in the Economy and the
Effects of the Crisis. Cele cinci milioane de imigranþi
ce trãiesc în Spania au o influenþã importantã asupra
specificului demografic al þãrii, asupra forþei de mun-
cã ºi sistemului de educaþie. Care este nivelul de ac-
ceptare/integrare a acestor strãini în structura socie-
tãþii spaniole? În aceastã chestiune, efectele crizei
care a afectat principalele domenii ce angajau imi-
granþi — construcþiile ºi agricultura — se resimt ºi în
ce priveºte situaþia imigranþilor, a cãror problemã

apasã tot mai mult pe instituþiile statului, dar ºi pe
toleranþa spaniolilor.

O analizã despre Turcia se regãseºte, de aseme-
nea, în numãrul de faþã, în articolul Turkey Entering
the European Union through the Balkan Doors: in
the Style of a Great Power?, semnat de Bedrudin
Brljavac. Autorul aratã în ce fel Turcia, confruntatã
cu opoziþia unor tot mai numeroºi membri ai Uniunii
Europene în privinþa aderãrii sale, îºi construieºte
proiectul aderãrii printr-o politicã externã menitã sã
demonstreze cã, în cele din urmã, este un stat indis-
pensabil pentru Uniunea Europeanã. În acest sens,
Turcia dezvoltã relaþii economice ºi diplomatice di-
namice cu þãri din Asia, Africa, America Latinã ºi
Balcani. Studiul prezent se centreazã mai ales pe re-
laþiile dintre Turcia ºi Balcanii de Vest.
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