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ACADEMICA, Revistã de ªtiinþã, Culturã ºi
Artã editatã de Academia Românã, nr. 32/noiembrie
2004 (anul XV, 169) se deschide cu Înmânarea în-
semnelor academice Sanctitãþii Sale Bartolomeu I,
Patriarh Ecumenic al Constantinopolului, festivitate
care îi oferã prilejul acad. Eugen Simion, preºedintele
Academiei Române, sã îi compare pe cei doi mari re-
prezentanþi ai ortodoxiei ºi catolicismului, Sanctitatea
Sa Bartolomeu I ºi Papa Ioan Paul al II-lea, cu douã
jumãtãþi ale unui simbol al lumii creºtine ce se reunesc
sub cupola Academiei Române (pentru cã Papa Ioan
Paul al II-lea a fost de asemenea primit ca membru de
onoare al Academiei Române în anul 1999).
Prin Laudatio cu prilejul alegerii ca membru de

onoare al Academiei Române acad. Virgil Cândea
evocã personalitatea Sanctitãþii Sale Bartolomeu I,
arhiepiscop al Constantinopolului Noua Romã ºi
patriarh ecumenic, „savant teolog“ a cãrui autoritate
în dreptul canonic îi este recunoscutã prin titlul de
Doctor honoris causa conferit de 26 de universitãþi
din întreaga lume, dintre care 5 din România. Discur-
sul de recepþie (care este totodatã ºi binecuvântare) al
Sanctitãþii Sale are ca subiect cultura ºi civilizaþia în
viziunea Bisericii Ortodoxe, definind societatea creº-
tinã drept „cea mai desãvârºitã realizare a culturii ºi
civilizaþiei“, guvernatã „dupã legea divinã admirabilã
care poate reglementa ºi viaþa oamenilor, dacã aceºtia
vor, aºa cum conduce, în chip desãvârºit, întregul
univers“. În aceastã viziune „ºtiinþa slujeºte binele“,
„arta exprimã armonia esteticã divino-umanã“, iar
„structurile sociale servesc omului“, în timp ce
„eventualele abateri sunt îndreptate în duhul dra-
gostei, care pe toate le vindecã, iar pedepsele vindi-
cative sunt de neconceput“ — idealuri de nezdrun-
cinat, în ciuda imperfecþiunilor ce însoþesc orice în-
fãptuire umanã.
În paginile revistei mai putem citi cu folos comu-

nicãri susþinute în cadrul Seminarului Internaþional
Penser l’Europe, organizat deAcademia Românã îm-
preunã cu Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã,
Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi Institutul Francez de
Relaþii Internaþionale, Bucureºti, 16–18 septembrie
2004, cât ºi studii sau luãri de cuvânt prezentate la
Sesiunea jubiliarã cu prilejul împlinirii a 140 de ani
de la constituirea Senatului României (18 noiembrie
2004).

Vorbind despre Europa, creºtinãtate ºi islam,
Thierry de Montbrial, membru de onoare alAcademiei
Române, valorizeazã conceptele de toleranþã ºi
reconciliere, apreciind importanþa definirii euro-
penitãþii conform „criteriilor de la Copenhaga“, co-
respunzãtoare unor categorii universale, cum ar fi
drepturile omului, sau unui anumit numãr de principii
de bazã, cum ar fi economia de piaþã, în contextul
unei istorii umane în care politicul ºi religiosul sunt
amestecate.
Pentru T.P.S. Teofan, episcop al Mitropoliei

Olteniei, conceptul de „suflet creºtin al Europei“ con-
centreazã ideea de „identitate deschisã, capabilã sã
pãstreze specificitatea definitorie ºi, în acelaºi timp,
sã promoveze colaborarea cu alte religii ºi concepþii
de viaþã pentru binele comun european ºi universal“.
Cu ocazia aniversãrii a 140 de ani de la înfiin-

þarea Senatului României, acad. Dan Berindei amin-
teºte într-un studiu temeinic începuturile acestei insti-
tuþii fundamentale pentru modernizarea þãrii, în timp
ce Nicolae Vãcãroiu, preºedintele Senatului României,
ºi Î.P.S. Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, omagiazã cu cãldurã evenimentul. Studiile
Senatul – organism reprezentativ al elitelor politice ºi
culturale româneºti (autor Ioan Scurtu), respectiv
Senatul ºi idealul unitãþii tuturor românilor (autor
Gheorghe Buzatu) întregesc imaginea acestei mani-
festãri de prestigiu.
Aniversãrii Marii Uniri îi sunt consacrate ar-

ticoleleMuzica, o componentã sonorã a luptei pentru
înfãptuirea statului naþional unitar (Vasile Tonescu),
Imnul naþional al Românilor. Între legendã ºi adevãr
în care acad. Alexandru Surdu parcurge cu aplomb is-
toria adoptãrii a ceea ce a fost Imnul braºovenilor (pe
versurile scrise deAndrei Mureºanu în 1848), ca Imn
Naþional al românilor dupã 1990.
Evocarea academicianului Liviu Constantinescu,

întemeietorul Observatorului din Surlari, ºi interviul
(consemnat de Elena Solunea Moise) cu acad. Eugen
Simion în calitate de proaspãt membru al Academiei
de ªtiinþe Morale ºi Politice a Institutului Franþei (al
treilea membru român al Academiei Franceze, dupã
istoricul A.D. Xenopol ºi filosoful logician Athanasie
Joja onorat cu acest titlu în data de 15 noiembrie
2004) încheie aceastã revistã impunãtoare, reflectând
înaltul nivel al vieþii academice din România.

Revista SOCIOLOGICKÉ TEXTY (Sociolo-
gical Papers) nr. 3/2003 editatã de Sociologicky üstav
Akademie ved Ceské republiky (Institutul de
Sociologie alAcademiei de ªtiinþe din Republica Cehã)

este consacratã în întregime cercetãrii alegerilor din
2002 prin amplul studiu Pre-election Polls, Election
Results and Validity of Measurement before the 2002
Elections semnat de Martin Kreidl ºi Tomá Lebeda.
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Textul examineazã mai întâi validitatea rezul-
tatelor ºi a tehnicilor de mãsurare folosite de diverse
agenþii de testare a opiniei publice. Autorii utilizeazã
instrumente statistice avansate urmãrind diferenþele
între agenþii. În acest exerciþiu este întrebuinþat un set
standardizat de mãsurãtori de unde reiese cã diferen-
þele între rezultatele aplicãrii testelor reflectã diferen-
þele de calitate a muncii prestate de agenþii.
În a doua parte analiza are în vedere criteriul de

validitate a instrumentelor întrebuinþate pentru obþi-
nerea rezultatelor de cãtre agenþiile de cercetare res-
pective. Textul este centrat asupra predicþiilor elec-

torale ºi pe comparaþia cu rezultatele alegerilor. Con-
cluzia autorilor este cã în contextul alegerilor din
2002 din Republica Cehã nu se poate afirma cã ar fi
existat agenþii care s-au înºelat sau au eºuat complet.
Observaþia care se impune este aceea cã o agenþie se-
rioasã ar trebui sã þinã cont de criteriile etice ºi profe-
sionale ºi sã fie pregãtitã sã refuze acele cereri care
nu pot fi duse la bun sfârºit în concordanþã cu aceste
principii.
Un exerciþiu necesar, cu valoare de model pentru

situaþiile electorale din oricare þarã civilizatã.

Numãrul 3, septembrie 2004, volumul 17, al
publicaþiei INNOVATION. THE EUROPEAN
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH
editate de Interdisciplinary Centre for Comparative
Research in the Social Sciences din Viena cuprinde în
deschidere un studiu provocator în contextul actual.
Sub titlul Something New in Old Europe? Innovations
in EU-Funded Social Research James Wickham in-
vestigheazã capacitatea programelor de cercetare ale
Uniunii Europene de a determina inovaþii în cerce-
tarea socialã europeanã pornind de la declaraþia unui
grup al coordonatorilor de proiecte susþinute de UE
asupra schimbãrii naturii muncii în Europa. Conform
acesteia, proiectele susþinute de UE au contribuit la
crearea unui spaþiu social european pentru cercetã-
torii europeni, cu preþul consolidãrii limbii engleze ca
lingua franca a cercetãrii sociale europene, în plus au
implicat Actori de cercetare eterogeni ºi s-au orientat
spre problemele politice reprezentative pentru o con-
figuraþie secundã a cunoaºterii. Autorul examineazã
concluzia acestei declaraþii, în esenþã aceea cã cerce-
tarea socialã asupra Europei nu mai este o cercetare
comparatã ºi cã noul Program UE FP 6 va sublinia

multe din realizãrile înregistrate prin focalizarea pe
definiþiile convenþionale ale „excelenþei“ ºi insistenþa
asupra instrumentelor de cercetare aplicabile la scarã
mare. Rolf Lidskog ºi Göran Sundqvist, sub titlul
From Conçensus to Credibility: New Challenges for
Policy — Relevant Science, prezintã un exemplu de
succes al modului în care oamenii de ºtiinþã au in-
fluenþat politica internaþionalã prin crearea de strategii
politice: Convention on Long-range Transboundary
Air Pollution — un caz fericit în care rolul ºtiinþei
s-a reflectat într-un tip specific de reglementare ºi de
negociere. Revista mai cuprinde douã interesante
analize aplicate, una realizatã de Jacques Lolive ºi
Anne Tricot asupra emergenþei expertizei în mediul
alpin, cealaltã semnatã de Steen Leleur ºi consacratã
unei reþele integrate cu atribute de decizie multiplã
numitã SCOPE (System for Combined Planning and
Evaluation) care are rolul de a exprima infrastructura
iniþiativelor politice în decizii complexe asupra me-
diului. În întregul sãu, acest numãr este relevant pentru
ceea ce în Europa Occidentalã înseamnã tendinþe ale
cercetãrii în ºtiinþele sociale.

Numãrul 4, din octombrie 2004, volumul 25, al
INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE
REVIEW, revistaAsociaþiei Internaþionale de ªtiinþe
Politice, fãrã a fi tematic, este consacrat guvernãrii în
câteva din aspectele sale semnificative. Toate cele
cinci studii ale numãrului sunt reprezentative pentru
evaluarea riguroasã ºi delimitarea temporalã în analiza
unor subiecte de acutã actualitate. Glenn Sussman
realizeazã trecerea în revistã a dificultãþilor unei po-
litici eficiente de mediu în SUA — „un actor prin-
cipal în afacerile globale“ — ºi a cauzelor pentru care
în ultimele trei decenii politica globalã asupra me-
diului „nu are nimic de spus“ în politica interna-
þionalã. Dupã Sussman, se impun douã concluzii: pe
de o parte, factorii de politicã internã ºi nu relaþiile
interstatale joacã un rol central în modelarea politicii

globale de mediu a SUA ºi, pe de altã parte, în situa-
þiile în care sistemul politic al SUA — preºedintele
american, Congresul ºi diverse organizaþii — îºi
asumã rolul de lider, aceastã asumare potenþeazã
eforturile multilaterale de a promova protecþia
globalã a mediului, dupã cum situaþiile de neasumare
a leadership-ului stabilesc aceste eforturi. Holger
Albrecht ºi Oliver Schlumberger, într-un studiu
dedicat schimbãrilor de regim în Orientul Mijlociu,
asociazã democratizarea în acest spaþiu cu o stare
demnã de personajele din „Aºteptându-l pe Godot“.
Autorii cautã sã elucideze motivele persistenþei auto-
ritarismului arab dincolo de „tunelul teologic“
prin analiza oscilaþiei sale între liberalizãrile politice
controlate ºi „deliberalizãri“ ºi prin analiza celor
„cinci arii de schimbare“ responsabile pentru durabi-
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litatea lui: legitimarea, elitele, constituirea institu-
þiilor „imitative“ ale Occidentului, cooptarea inte-
reselor „cât mai largi“ ºi reacþia la influenþele strãine.
Într-un studiu dedicat conceptului ce sintetizeazã

consideraþiile de gen ºi impactul echitãþii de grup la
fiecare nivel al procesului politic: mainstreaming,
Tahnya Barnett prezintã cazurile Australiei ºi Irlandei
de Nord în privinþa strategiilor de mainstreaming prin
intermediul urmãtoarelor variabile: voinþa politicã,
alocarea de resurse ºi metodele de implementare. Tot
un studiu aplicat este cel semnat de Bojan Todosijeviæ,
care, pe exemplul alegãtorului ungur, analizeazã pon-
derea în care dispunerea stânga-dreapta îl ajutã pe
alegãtor sã relaþioneze alegerea sa politicã de propria
preferinþã politicã într-o societate de curând demo-
cratizatã. În studiul final, Erik Oddvar Eriksen ºi
John Erik Fassum cautã sã rãspundã unei mari pro-
bleme în politica europeanã: cum poate fi depãºit
deficitul democratic al UE ºi cum poate fi realizat un
anumit nivel de legitimitate. Autorii examineazã „trei

strategii explicite bazate pe trei logici ale integrãrii
politice“, ca soluþii la problemele de legitimare ale
UE. Prima, bazatã pe o noþiune consecvenþialã de le-
gitimare, concepe o UE lãrgitã ca formã organiza-
þionalã ce accentueazã cooperarea economicã inten-
sificatã, fãrã a semnifica în vreun fel scopuri colec-
tive ºi obligaþii dincolo de interesele înguste ºi prefe-
rinþele statelor membre. Un asemenea tip de organi-
zaþie, dupã pãrerea autorilor, „închide noþiunea de
UE într-o asociaþie cu scopul special de integrare
funcþionalã“. Cea de-a doua strategie concepe UE ca
pe o comunitate bazatã pe valori, o comunitate ce ne-
cesitã adâncirea înþelegerii de sine colective. Bazatã
pe o noþiune proceduralã bazatã pe drepturi ºi pe o
concepþie cosmopolitã a democraþiei, cea de-a treia
strategie concepe UE ca pe o federaþie postnaþionalã
cu respect pentru integritatea ºi demnitatea individua-
lã. Dat fiind cã primele douã moduri de legitimare,
deºi puternic dezbãtute, au devenit problematice, au-
torii analizeazã „robusteþea“ ultimei alternative.

INTERNATIONALE POLITIK UND
GESELLSCHAFT numãrul 4/2004 este un numãr
consacrat refomelor în lumea arabã, raporturilor
dintre Israel ºi Palestina ºi unitãþii africane. Dintr-un
cuprins amplu ºi variat semnalãm Raportul asupra
dezvoltãrii lumii arabe. Imaginarea renaºterii arabe
de Nader Fergany, Femeile în lumea arabã de Hoda
Elsada, o descriere a luptei pentru egalitate ºi a dina-
micii într-o societate în lumea arabã, Sursele socie-
tale ale schimbãrii în Orientul Mijlociu de Christian
Koch, o analizã a factorului demografic, a creºterii
ratei celor titraþi ºi a expansiunii tehnologiei informa-
tizate care împreunã forþeazã elitele sã ofere soluþii
noi pentru populaþiile þãrilor lor. Obstacolele aflate în
faþa reformelor democratice sunt examinate în studiul
semnat de Eberhard Kienle: Transformare fãrã de-
mocratizare? Viitorul politic al Egiptului ºi în cel al
lui Richard Joungs: Promovarea democraþiei euro-
pene în Orientul Mijlociu. Una din marile probleme

ale Orientului Mijlociu, prelungirea stãrii de conflict
ºi, implicit, nerestabilirea pãcii, este abordatã sub
aspectul evaluãrii planurilor de pace elaborate pentru
Israel ºi Palestina (Muriel Asseburg, Aqaba, Geneva,
Gaza — abordãri ale pãcii în Orientul Mijlociu) ºi
sub aspectul ºanselor dezarmãrii (Rolf Nützenich, Un
Orient Mijlociu fãrã înarmare în masã. De la utopie
la concept). Specificul perspectivei americane de po-
liticã externã ºi evoluþia sa de-a lungul timpului sunt
analizate de Jürgen Kocka în studiul Tradiþie ºi revo-
luþie în politica externã a SUA. Pledoarie pentru o
înþelegere istoricã ºi de Andrä Gärber sub titlul
Iniþiative transatlantice pentru Orientul Mijlociu ºi
Africa de Nord — o agendã „incompletã“. Conside-
raþii asupra procesului de integrare africanã sunt sin-
tetizate în studiul Uniunea africanã ºi noul parte-
neriat pentru dezvoltarea Africii. Instituþii puternice
pentru state slabe? propus de Keith Gottschalk ºi
Siegmar Schmidt.
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