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Numãrul 1-6/2008 al prestigioasei „publicaþii
periodice de sintezã“ SECOLUL 21 reuneºte sub
titlul Scena publicã contribuþii remarcabile la dezba-
terea temei spaþiului public ºi a raportului public-pri-
vat în delimitarea cadrelor vieþii. Theatrum mundi
sau „lumea ca scenã“, topos-ul care a reflectat pânã în
secolul al XVII-lea folosirea metaforicã a teatrului
pentru a defini esenþa societãþii, mai apoi pentru a
constitui, aºa cum arãta Luc Boltanski, „suportul ex-
terior al unei relaþii critice cu societatea“, subsu-
meazã în cuprinsul acestui volum perspective filoso-
fico-politice, sociologice, etice, comunicaþionale, ca
ºi preocupãri în sfera urbanismului, arhitecturii, tea-
trului, administraþiei publice ºi dialogului intercultural.

Dintre „descifrãrile“ teoretice consacrate spaþiu-
lui public volumul de faþã a selectat textul lui Luc
Boltanski „Fapt ºi cauzã“ — un fragment din lucrarea
La soufrance à distance. Morale humanitaire, mèdias
et politique (1993). În sinteza pe care o face cono-
taþiilor istorice ale metaforei teatrului ºi semni-
ficaþiilor ei pentru reflecþia moralã ºi social-politicã,
Boltanski disociazã între: utilizãrile ei satirice ºi
cinice antice — prelungite pânã în sociologia con-
temporanã ºi importante, în genere, pentru istoria cri-
ticii în Occident, ca denunþãri ale ipocriziei umane ºi
ale neadecvãrii sociale („societatea este o scenã pe
care fiecare joacã un rol, simulând din interes o reali-
tate care nu existã“); utilizarea stoicã, ca reflectare a
caracterului iluzoriu al lumii ºi pentru a „diminua
puterea acaparatoare a realitãþii, pentru a obþine un
efect de distanþare ºi a favoriza astfel detaºarea“; fo-
losirea din perspectiva patristicã ce „opune lumii de
aici, realitatea lumii de apoi“; folosirea din perspec-
tiva neoplatonicã ce susþine cã „este jucatã piesa pe
care Dumnezeu a scris-o“, „contemplarea spectaco-
lului lumii“ constituind „modul de a cunoaºte opera
lui Dumnezeu“. Sociologul francez evidenþiazã mu-
taþia care a survenit odatã cu secolul al XVIII-lea în
„tradiþia“ utilizãrii metaforei theatrum mundi în în-
cercarea de a fonda o antropologie a reprezentãrii po-
litice: focalizarea asupra actorului ºi a „scenei spec-
tacolului lumii“ a fost înlocuitã de focalizarea asupra
spectatorului ºi a „capacitãþii pe care [el] o are de a
vedea fãrã a fi vãzut“. Metafora politicã ºi socialã a
spectatorului care, „nevãzut de nimeni la galerie“,
observã atât „spectacolul jucat pe scenã“ cât ºi „spec-
tacolul sãlii“ ºi îºi „pãstreazã controlul asupra emo-
þiilor“ stã pentru independenþa, detaºarea, mobilitatea
celui neangajat, calitãþi valorificate ca „garanþie a
imparþialitãþii“ („mãrturia sa poate fi consideratã cre-

dibilã“). Îndeobºte, literatura consacratã concepþiei
moderne a jurnalismului leagã apariþia spaþiului pu-
blic de constituirea „observatorului detaºat, degajat,
fãrã angajamente prealabile ºi mai ales fãrã legãturi
locale, capabil sã depãºeascã particularitãþile socie-
tãþii“, sã punã în circulaþie ºi sã supunã dezbaterii ra-
þionale opinii divergente. Dincolo însã de exigenþa
neutralitãþii, a obiectivitãþii (imparþialitãþii) ºi, în pre-
lungirea lor, a toleranþei — exprimate de „spectatorul
pur“, „indiferent“, care contemplã fãrã a acþiona —,
apariþia spaþiului public este pusã în legãturã ºi cu
angajarea, cu „îmbrãþiºarea unei cauze“ furnizate cel
mai adesea de „spectacolul suferinþei“ ºi de „politica
milei“. Dupã Boltanski, spaþiul public nu este deschis
doar „idealului de obiectivitate fãrã perspective“ ºi
stãrii de dezangajare, proprii unui laborator, ci ºi ce-
lui de acþiune ºi stãrii de angajare moralã. „Luarea în
consideraþie a suferinþei“ constituie nu doar „marele
moment“ ce marcheazã trecerea la angajare, ci ºi tre-
cerea într-un spaþiul al moralitãþii sau al angaja-
mentului degajat de orice determinare venitã din inte-
res sau de orice legãturã cu comunitatea. Pentru Bol-
tanski, „disocierea actorului ºi spectatorului de con-
templare ºi acþiune“, ca ºi „concepþia unui individ
nespecificat“, detaºat de orice legãturã cu co-
munitatea care configureazã un spaþiu comun, „sunt
de nedisociat“ întrucât modelul spaþiului public este
tocmai reþeaua „fãrã o deschidere prealabilã“ în
interiorul cãreia persoanele („indivizi nedeterminaþi“,
„observatori inactivi prin poziþie“) se pot concentra
în jurul unor cauze („sunt disponibile la un angaja-
ment“, „iau poziþie“). Momentul angajãrii, „politic
prin excelenþã“, reprezintã trecerea de la starea de
spectator la cea de actor, chiar dacã insistenþa asupra
lui „accentueazã, în acelaºi timp, inevitabil, separarea
dintre cele douã stãri, cea de spectator ºi cea de actor,
ºi aspreºte relaþia dintre contemplare ºi acþiune“. Ca
atare, metafora teatrului desemneazã tensiunea care
apare din „întâlnirea celor douã necesitãþi contradic-
torii“: necesitatea imparþialitãþii, detaºãrii, „distinc-
þiei dintre momentul observaþiei, adicã al cunoaºterii
ºi momentul acþiunii“ ºi „necesitatea investiþiei afec-
tive, sentimentale, emoþionale necesare angajãrii pu-
blice“. Boltanski considerã cã „o politicã a milei, adicã
o politicã ce îºi însuºeºte suferinþa pentru a face din
ea argumentul politic prin excelenþã“ trebuie sã evite
aceastã tensiune „asociind în acelaºi enunþ o lume
realã, redatã de un spectator neimplicat ce observã de
undeva dinafarã, ... cu o lume formatã din persoanele
a cãror implicare va însemna angajarea lor în acþiune“.



De asemenea, în registrul abordãrilor teoretice
de referinþã ale spaþiului public se înscrie studiul „Trei
modele normative ale democraþiei“, un fragment al
lucrãrii lui Jürgen Habermas Die Einbeziehung des
Anderen. Studien zur politischen Theorie (1966). Po-
rnind de la F.I. Michelman, Habermas discutã dife-
renþele între concepþia „liberalã“ ºi cea „republicanã“
asupra politicii ºi democraþiei din perspectiva cetã-
þeanului, a dreptului ºi a naturii procesului de formare
a vieþii publice ºi dezvoltã propria concepþie, proce-
duralismul sau modelul „politicii deliberative“. „Di-
ferenþa decisivã“ între cele douã modele ale demo-
craþiei, „ridicate la rangul de ideal-tipuri“, dar „opuse
în mod polemic“ în „fronturile dezbaterii declanºate
de aºa-numiþii comunitarieni“, este identificatã în
modul de înþelegere a procesului democratic. „Arhi-
tectura liberalã a statului“ („strãjer al societãþii eco-
nomice“) ºi a societãþii (definitã ca sistem al relaþiilor
interindividuale structurate de economia de piaþã)
este coextensivã unui concept al politicii construit în
jurul funcþiei de „regrupre“ ºi „impunere“ a interese-
lor sociale private faþã de aparatul de stat (cu rol în
utilizarea administrativã a puterii politice în scopuri
colective). În concepþie republicanã, statul (definit
drept „comunitate eticã“) este nu doar instanþa de re-
glementare ierarhicã a suveranitãþii ºi de reglemen-
tare a descentralizãrii pieþei, ci constituie ºi cadrul so-
lidaritãþii ºi integrãrii sociale (garantul „unui proces
incluziv de formare a opiniei ºi a voinþei“), iar poli-
tica devine parte constitutivã a procesului de socia-
lizare, „mediul în care membri comunitãþilor“ „înþe-
leg dependenþa lor reciprocã ºi, în calitate de cetãþeni,
perfecteazã raportele de recunoºtere reciprocã...“. Ca
urmare, pentru concepþia republicanã, spaþiul public
ºi societatea civilã au o „însemnãtate strategicã“. Ele
reprezintã baza socialã autonomã (raportat la admi-
nistraþia publicã ºi relaþiile economico-sociale pri-
vate) care, prin „comunicare“, faciliteazã formarea
„voinþei politice orizontale“ ce duce la înþelegere ºi
consens. Dupã Habermas, „decuplãrii comunicãrii
politice de societatea economicã îi corespunde o jonc-
þiune a puteri administrative cu puterea comunica-
tivã, care rezultã din formarea opiniei ºi a voinþei po-
litice“. Concepþia asupra cetãþeanului corespunzã-
toare acestor douã tipuri de abordãri vizeazã, dinspre
liberalism, drepturile subiective („faþã de stat ºi alþi
cetãþeni“) ca „drepturi negative“ (ce garanteazã elibe-
rarea de constrângerile externe) ºi drepturile politice
(prin care subiecþii-cetãþeni „pot controla dacã suve-
ranitatea statului se exercitã în interesul membrilor
societãþii“); dinspre republicanism, drepturile civice,

adicã drepturile politice de participare ºi comunicare,
ca „drepturi pozitive“ sau drepturi de participare la o
„practicã comunã“ de autodeterminare ºi la o „putere
obþinutã comunicativ“. Pentru a ilustra aceastã prac-
ticã „prin instituþionalizarea libertãþii publice“, Ha-
bermas îl citeazã pe Michelman: „scopul [statului]
constã în înfiinþarea ºi ordonarea sferei publice în in-
teriorul cãreia persoanele îºi pot realiza libertatea în
sensul unei autonomii aplicate prin intermediul exer-
citãrii raþiunii în dialogul public“. Concepþia asupra
dreptului pune faþã în faþã o ordine juridicã care per-
mite determinarea drepturilor individuale (drepturi
subiective), în perspectivã liberalã, ºi o ordine ju-
ridicã obiectivã care permite ºi garanteazã integri-
tatea individului ºi a libertãþilor sale subiective dar ºi
integritatea comunitãþii, a vieþii în comun, bazatã pe
egalitate, autonomie ºi respect reciproc (drepturi obi-
ective). Habermas subliniazã cã republicanismul
„leagã legitimitatea legilor de procedura democraticã
a genezei acestora ºi menþine astfel o coerenþã internã
între practica de autodeterminare a poporului ºi dom-
nia impersonalã a legilor“. Diferenþele de conceptua-
lizare a rolului cetãþeanului ºi dreptului sunt înþelese
de Habermas ca expresie a unui dezacord mai adânc
asupra naturii procesului politic, anume „lupta pentru
poziþii care conferã putere administrativã“ („paradig-
ma pieþei“), în perspectivã liberalã, versus „procesul
de formare a opiniei ºi a voinþei politice în spaþiul pu-
blic ºi în parlament“ prin comunicarea publicã orien-
tatã spre înþelegere („paradigma conversaþiei“), în
perspectivã republicanã. Cele douã paradigme pot fi
traduse în „concurenþa actorilor poliitci“ care „acþio-
neazã colectiv în mod strategic pentru menþinerea sau
dobândirea unor poziþii de putere“ versus „comuni-
carea publicã orientatã spre înþelegere sau „alcãtui-
rea, prin discurs, a unor opinii majoritare“. Dupã Ha-
bermas, în raport cu modelul liberal al „obiectivelor
colective reduse la o „târguialã“ (deal) între interese
private opuse, avantajul modelului republican constã
în sensul radical democratic al autoorganizãrii socie-
tãþii prin cetãþenii uniþi în comunicare. Dezavantajul
sãu ar consta în excesul de idealism ºi în conexarea
excesivã a procesului democratic de virtuþile cetãþea-
nului orientat spre binele comun („reducerea discu-
þiilor politice la eticã“). Corectivul propus de Haber-
mas este conceptul de politicã deliberativã care „în-
trepãtrunde“ ºi „corecteazã“ cele douã tipuri de poli-
ticã pe care Michelman le pune în opoziþie: politica
instrumentalã ºi politica dialogicã, prin impunerea
exigenþei condiþiilor de comunicare ºi a procedurilor
care conferã legitimitate formãrii instituþionalizate a
opiniei ºi voinþei (teoria discuþiei). Concepþia pro-
ceduralã a politicii deliberative, ca „miez normativ al
teoriei democraþiei“, pune în legãturã negocierile,
discuþiile privind identitatea colectivã ºi discuþiile
privind dreptatea, „permiþând astfel sã se persupunã
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cã, în astfel de condiþii, se vor obþine rezultate raþio-nale sau echitabile“. Conceputã drept componentã a unei

societãþi complexe, politica deliberativã înteme-iatã pe intersubiectivitatea superioarã a proceselor de

înþelegere ºi care se desfãºoarã atât în forma insti-

Gabriela Tãnãsescu
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tuþionalizatã a deliberãrilor din corpurile parlamentare
cât ºi în cea a reþelelor de comunicare ale spaþiilor pu-
blice politice contribuie la un mod de a înþelege demo-
craþia în care „exigenþa unei redistribuiri a celor trei
resurse — bani, putere administrativã ºi solidaritate“.

Analizele sociologice — Jean-Claude Kaufman,
„Materialul social al construcþiei individuale: Reabi-
litarea rolului; Asumarea rolului; Distanþa faþã de
rol“; Nicolae Perpelea, „Scenografii sociologice ale
corpului comunicãrii emoþionale“ —, perspectivele
etice – Vasile Morar, „Spaþiul public ºi morala ele-
mentarã“, eseul filosofico-politic – Solomon Marcus,

„La limita de jos a vieþii personale“; ªtefan Vianu,
„Spaþiul public al dezbaterii (de idei)“, analiza isto-
ricã – Smaranda Vultur, „Memorie ºi spaþiu public“,
analizele lingvistice, ca ºi textele datorate unor recu-
noscuþi urbaniºti, arhitecþi, dramaturgi, exponenþi ai
vieþii politice ºi literare, contribuie la reuºita unei
abordãri multidisciplinare a spaþiului public. Acest
admirabil numãr, realizat de Carmen Diaconescu, cu-
prinde, de asemenea, alãturi de rubricile permanente,
grupajele „Cioran inedit“, „In memoriam Monica Lo-
vinescu“, „Carnet olandez“.

ROMANIAN JOURNAL OF EUROPEAN
AFFAIRS, vol. 8, no. 4, decembrie 2008 este publi-
caþia în limba englezã a Institutului European din Ro-
mânia, fondat de Nicolae Idu, director Gabriela Drã-
gan, editor-ºef Oana Mocanu. Board-ul revistei este
compus din Farhad Analoui, profesor, International
Development and Human Resources Management,
Bradford University, Marea Britanie, Daniel Dãianu,
membru al Parlamentului European, profesor la SNSPA,
Eugen Dijmãrescu, viceguvernator al Bãncii Naþio-
nale din România, Gabriela Drãgan, director general
al Institutului European din România, profesor la
ASE, Bucureºti, Andras Inotai, profesor, director al
Institute for World Economics, Budapesta, Mugur
Isãrescu, guvernatorul Bãncii Naþionale din Româ-
nia, Alan Mayhew, profesor Jean Monnet, Sussex Eu-
ropean Institute, Costea Munteanu, profesor la ASE,
Bucureºti, Jacques Pelkmans, preºedinte Jan Tinber-
gen, director al Departamentului de Studii Econo-
mice Europene, College of Europe, Bruges, Andrei
Pleºu, rector al Colegiului New Europe, Bucureºti,
fost Ministru de Externe, fost Ministru al Culturii,
Cristian Popa, viceguvernator al Bãncii Naþionale din
România, Tudorel Postolache, membru al Academiei
Române, ºi HelenWallace, profesor la European Uni-
versity Institute, Florenþa.

Tematica acestui numãr aratã interesul pentru
teme europene de stringentã actualitate. Astfel, în ar-
ticolul intitulat „Lobbying in the United States and
the European Union: New Developments in Lobbying
Regulation“, Liliana Mihuþ comparã activitatea de
lobbying în Statele Unite cu cea din Uniunea Euro-
peanã, þinând cont de caracteristicile ºi de regle-
mentãrile recente (2006-2008 pentru SUA) din cele
douã zone. Specificul Parlamentului European indicã
un nivel de reglementare mai puþin accentuat, pe
când cel al Comisiei Europene apare ca un mediu au-
toregulator. Studiul identificã tendinþa de multi-
plicare a similaritãþilor dintre abordãrile americane ºi
europene de reglementare a activitãþii de lobbying.
Diferenþele dintre cele douã sisteme de reglementare

sunt situate în contextul unei dihotomii pluralist – cor-
poratiste. Autoarea se referã ºi la dezbaterile referi-
toare la reglementarea activitãþii de lobbying în Ro-
mânia, ce pot fi nu numai intensificate, ci ºi clarificate
din perspectiva rezultatelor acestui studiu comparativ.

Nicoleta Lasan abordeazã în „How Far Can the
European Parliament Correct the European Union’s
Democratic Deficit?“ problematica deficitului demo-
cratic în Uniunea Europeanã. Se pune problema în ce
mãsurã existã cu adevãrat acest deficit la nivelul
Uniunii ºi în ce mãsurã discuþia este alimentatã de
fapt de necesitatea de a se compensa la acest nivel de-
ficitul de legitimitate democraticã din interiorul sta-
telor membre. Lucrarea prezintã unele perspective
consacrate în discuþia despre deficitul democratic din
Uniunea Europeanã, cu referire ºi la avantajele ºi de-
zavantajele pe care le poate avea Parlamentul Eu-
ropean în acþiunile de corectare a deficitului demo-
cratic. Se demonstreazã cã aceleaºi mecanisme care
permit Parlamentului European sã fie un promotor al
democraþiei în Uniune îi ºi limiteazã posibilitãþile de
acþiune în aceastã problemã, Parlamentul European
devenind astfel parte a problemei.

Ulrike Guerot semneazã „The „State of the Art
of the EU, the French Presidency and a Forecast of
Future Franco-German Cooperation“, unde se anali-
zeazã activitatea preºedinþiei franceze din 2008, for-
þatã sã se rezume în mare parte la activitãþi de mana-
gement al crizei de cãtre evenimentele care au influ-
enþat Uniunea Europeanã în cea de-a doua jumãtate a
anului 2008. Se evalueazã impactul crizei instituþio-
nale generate de reacþia irlandezã la Tratatul de la Li-
sabona, izbucnirea rãzboiului ruso-georgian, relaþiile
Uniunii cu Rusia ºi criza financiarã cu potenþialele
sale consecinþe recesionare.

În studiul „Czech Republic behind the Steering
Wheel of the European Union: Exploring Challenges
and Opportunities of the First Czech EU Presidency“,
David Kral abordeazã tema decidenþilor politici cehi
în Uniunea Europeanã ºi analizeazã reacþia la aceste
decizii. Aranjamentul politic curent din Uniunea Eu-



138 REVISTA REVISTELOR 4

ropeanã aduce semnale de nemulþumire dinspre factorii
de decizie cehi. Se discutã ºi incertitudinea din jurul
Tratatului de la Lisabona, faþã de care ratificarea in-
completã a Republicii Cehe este de asemenea un factor
de nemulþumire, iar controversa dintre UE ºi Rusia in-
fluenþeazã negativ preºedinþia cehã a Uniunii Euro-
pene. Dimensiunea criticã a studiului este dublatã de
o dimensiune care evalueazã prioritãþile momentului.

Lotte Drieghe se ocupã deAcordurile de Parteneriat
Economic dintre UE ºi grupul de þãri dinAfrica, Caraibe
ºi Pacific în lucrarea „The European Union’s Trade Ne-
gotiations with the ACP: Entrapped by its own Rheto-
rical Strategy?“. Problema analizatã este încheierea grã-
bitã a negocierilor pentru aceste acorduri economice
de liber schimb, cu efecte negative asupra imaginii Uniu-
nii Europene, ºi nu numai. Nici interesele economice
ºi nici cele juridice ale Uniunii nu au fost servite prin
presiunea exercitatã asupra negocierilor, în schimb
credibilitatea Uniunii a fost afectatã, ceea ce va avea
consecinþe ºi asupra îndeplinirii totale a acordurilor
în potenþialele faze mai avansate de negociere.

Articolul „The Role of the Competition Policy in
Forging the European Common Market“, de Radu-

Cristian Muºetescu, Alina Dima ºi Cristian Pãun, tra-
teazã cea mai importantã dintre dimensiunile primu-
lui pilon al Uniunii Europene ºi anume Comunitatea
Europeanã ºi piaþa comunã. Intergrarea acestei pieþe
comune, într-o piaþã internã a Uniunii, cu o monedã
unicã, libera circulaþie a bunurilor ºi serviciilor, poli-
tici economice coordonate, precum ºi practici omo-
gene pentru afacerile de preluare a afacerilor private,
vor forma un mediu de afaceri unitar cu beneficii
pentru economia întregii Uniuni Europene.

Raluca Prelipceanu trateazã în „The New Migra-
tion Patterns of Educated Romanians to the EU:
What Challenges for the Individuals and for the Na-
tion-State?“ problematica spaþiului comunist, ca spa-
þiu închisoare, din perspectiva consecinþelor educa-
þionale. Este un studiu de caz pe comunitatea românã
(educatã) din Franþa, de la motivele pentru a pãrãsi
România ºi strategiile adoptate la problemele legate
de integrarea socialã ºi profesionalã ºi la crearea de
reþele transnaþionale care încurajeazã un proces de
convergenþã cãtre valori ºi instituþii europene, cu in-
fluenþe economice benefice.

EUROPOLIS. JOURNAL OF POLITICAL
ANALYSIS THEORY, editatã de Centrul pentru
Analizã Politicã al Universitãþii Babeº-Bolyai, este o
revistã de þinutã, în limba englezã, care reuneºte arti-
cole scrise de cercetãtori din diferite þãri ale Europei,
cu avantajul cã aceºtia aduc o cunoaºtere aprofundatã
a unor realitãþi ºi teme specifice diferitelor þãri. Nu-
mãrul de faþã, 5/iulie 2009, al revistei cuprinde un
grupaj focalizat asupra încercãrilor de a examina su-
biecte complexe precum democraþia, democratizarea,
tranziþia, schimbarea.

Primul articol, semnat de Paul J. Carnegie,
„Mapping Ambiguity in Democratization“, sublini-
ind cã „Stabilitatea viitoare ºi expansiunea proiec-
tului democratic a fost o chestiune majorã în comu-
nitatea internaþionalã de la sfârºitul Rãzboiului Rece“
(p. 397), lanseazã analiza pornind de la câteva clari-
ficãri importante, dintre care menþionãm distincþia
dintre democraþie ºi democratizare: „Trebuie, ca ata-
re, sã ne dãm seama ce este ºi ce nu este democra-
tizarea. Meritã amintit cã democraþia nu este echiva-
lentul democratizãrii. Democraþia specificã modul de
interacþiune dintre stat ºi societate, dar democra-
tizarea denotã procesul de dezvoltare politicã care
schimbã un regim iniþial autoritar ºi instituþionalize-
azã un sistem politic democratic“ (p. 398). Dar dincolo
de aceastã separare, autorul nu neglijeazã legãtura
subtilã dintre cele douã concepte: „Aºa cum remarcã
Barbara Geddes (1990, 131-150), oricare am crede
noi cã sunt componentele constitutive ale democra-
þiei, acestea vor determina, în anumite privinþe, gân-
direa noastrã despre felul în care se democratizeazã
un sistem politic datoritã faptului cã aceste compo-

nente sunt cele care trebuie sã fie prezente pentru ca
noi sã considerãm un regim ca fiind o democraþie“
(p. 399). De aici se naºte o „tensiune analiticã“ care
pune faþã în faþã „presupuneri paradigmatice“ despre
ce anume face ca o democraþie sã fie democraþie ºi
respectiv „evoluþiile ambigue“ inerente democratizã-
rii. Autorul se referã chiar la aceastã tensiune, pe care
încearcã sã o abordeze cu ajutorul unor instrumente
teoretice — prin analizarea ºcolilor principale de
gândire în domeniul tranziþiei ºi consolidãrii: teoria
modernizãrii, teoria dependenþei, teoria birocraticã
autoritarã, teoria alegerii strategice, teoria dependen-
þei de cale — pe care într-un al doilea timp al analizei
sale le foloseºte pentru „a schiþa cadrul conceptual
pentru cartografierea aranjamentele postautoritare
ambigue în studierea democratizãrii“ (p. 398).

Articolul semnat de Thorsten Gromes, „Demo-
cratization of post-civil war societies: A mission im-
possible?“, pune în evidenþã dificultatea democrati-
zãrii în societãþile care au trecut prin experienþa unui
rãzboi civil — Bosnia-Herþegovina fiind aleasã ca
exemplu. Eforturile de instaurare a pãcii fãcute de or-
ganizaþii internaþionale precum OSCE sau ONU, dar
ºi de statele occidentale, în þãri afectate de rãzboaie
civile au atras o serie de critici care le subliniau limi-
tele, iar una dintre obiecþiile fundamentale formulate
la adresa acestor încercãri de construire a democraþiei
face obiectul prezentului articol: „dupã un rãzboi ci-
vil, democratizarea nu poate funcþiona întrucât este
împiedicatã de cercul vicios al construirii statului ºi
naþiunii“ (p. 417) sau „... democratizarea este blocatã
de un cerc vicios: lipsa instituþiilor democratice ale
statului împiedicã construirea naþiunii, iar în lipsa con-



Henrieta Aniºoara ªerban

5 REVISTA REVISTELOR 139

struirii naþiunii instituþiile democratice ale statului nu
funcþioneazã“ (p. 418). În cazul ales de autor, acest
cerc vicios este oarecum întrerupt de reuºita parþialã
— definitã de autor ca existenþã a unora din ele-
mentele democraþiei — a democratizãrii în Bosnia-
Herþegovina: dupã rãzboiul ce a pus faþã în faþã pãrþi
definite etnic, mai existã încã instituþii de stat. Dacã
deosebirea dintre democraþie ºi democratizare se
impune, totuºi „ceea ce se considerã a fi o condiþie
necesarã pentru o democraþie funcþionalã este per-
ceputã, de asemenea, ºi ca o condiþie necesarã pentru
o democratizare reuºitã“ (p. 418). Este vorba de exi-
stenþa statului, acceptat de grupurile relevante ca o co-
munitate politicã cu instituþii percepute de toþi ca
fiind comune. Or, în cazul Bosnia-Herþegovina, efor-
tul de construire a statului, atât de legat de efortul de
construire a naþiunii, de efortul de democratizare, în
cele din urmã, este îngreunat de rãzboiul civil, cu
substratul sãu etnic, care înseamnã în fapt cã cel puþin
una dintre pãrþile implicate în conflict „nu percepe
aceste instituþii ca fiind comune ºi acþioneazã înainte
de toate din afara acestor structuri“ (p. 419). Autorul
identificã ºi dezvoltã trei cãi ale reuºitei democra-
tizãrii în societãþile divizate etnic — luând în consi-
derare dubla misiune a democratizãrii: construirea
statului ºi construirea naþiunii — anume: (1) construi-
rea mai întâi a naþiunii, urmatã de construirea statului
democratic; (2) construirea instituþiilor democratice
ale statului urmatã de construirea naþiunii; (3) con-
struirea simultanã a statului ºi a naþiunii.

Un alt unghi de analizã a democraþiei se regã-
seºte în articolul semnat de Maarten Van den Eynde
(Universitatea Antwerp), Lorenzo Orioli ºi Giacomo
Trombi (Universitatea Florenþa), „Exploring the
Limits of Participatory Democracy“. Dacã, dupã se-
cole de experimentare a diferitelor forme de guver-
nare, democraþia a ajuns sã fie consideratã de „oame-
nii din Vest“ (p. 443) drept model de conducere a so-
cietãþii, „chiar atunci când democraþia reprezentativã
a fost în sfârºit instituitã, modelul s-a dovedit a fi in-
compatibil cu societatea de risc emergentã ºi cu com-
plexitatea ei în creºtere“ (p. 443), iar democraþia par-
ticipativã ºi „în special democraþia deliberativã este
adeseori consideratã drept cea mai democraticã, deci
cea mai dezirabilã“ (p. 444). Acest proces a dus la re-
cunoaºterea importanþei regiunilor ºi la cercetarea
unor forme mai directe de democraþie. Dar care sunt
condiþiile de reuºitã pentru democraþia participativã
ºi care sunt limitele ei, dacã luãm în considerare
„punctul de întâlnire dintre participarea eficientã ºi
cea ineficientã“? Rãspunsul este formulat de autori
într-o analizã care se articuleazã pe cinci capitole: ca-
dru teoretic; metodologia aleasã; studiu empiric pen-
tru a arãta în ce fel sunt operaþionalizate teoriile; le-
gãtura dintre rezultatele empirice, teorie ºi explicarea
relaþiilor de cauzalitate; consecinþele celor descope-
rite de autori asupra democratizãrii.

Articolul semnat de Davit Mikeladze (Univer-
sitatea Centralã Europeanã Budapesta), „Russian-
Speaking Population in the Baltic States: a «Fifth Co-
lumn» or an Integral Part of the Local Society?“, adu-

ce în discuþie situaþia þãrilor baltice în ceea ce pri-
veºte relaþia dintre majoritate ºi minoritatea consti-
tuitã de populaþia vorbitoare de limba rusã. Estonia,
Lituania, Letonia sunt state ce au în comun aspecte
precum: dimensiunea lor micã în ceea ce priveºte te-
ritoriul ºi populaþia, o istorie asemãnãtoare în privinþa
procesului de constituire a statalitãþii ºi, dupã dobân-
direa independenþei, în privinþa problemei minoritãþii
etnice ruse, prin care Federaþia Rusã urmãrea sã îºi
atingã scopuri geopolitice ºi pe care a denumit-o „co-
loana a cincea“.Autorul se întreabã, pe de o parte, da-
cã într-adevãr se poate vorbi despre aceastã minori-
tate ca despre o „coloanã a cincea“ ºi, pe de altã parte,
care ar fi explicaþia faptului cã aceastã minoritate este
perceputã ca inamic naþional. Fãrã a intra în derularea
concretã a analizei autorului — în care sunt explicate:
importanþa experienþei istorice în problema etniilor ºi
cetãþeniei în þãrile baltice, evoluþia compoziþiei lor
etnice înainte de ºi dupã anexarea la URSS, intrarea
lor în UE ºi NATO — vom spune doar cã unul dintre
aspectele-cheie ale acestei chestiuni þine de faptul cã
populaþia þãrilor baltice a privit anexarea la URSS ca
pe o ocupaþie sovieticã, în timp instaurându-se sino-
nimia între rus ºi sovietic, în schimb sovieticii au
considerat acelaºi moment ca eliberare de sub ocu-
paþia nazistã. Din dorinþa de claritate a discursului,
autorul explicã de la început termenii de „minoritãþi
vorbitoare de rusã“ — „milioane de foºti cetãþeni so-
vietici care folosesc în mod predominant limba rusã
în viaþa de zi cu zi ºi care au trãit în afara Federaþiei
Ruse de la dizolvarea Uniunii Sovietice, mai ales în
fostele republici sovietice“ (definiþia Centrului Euro-
pean pentru Problemele Minoritãþilor) — ºi de „co-
loana a cincea“ — folosit oficial ºi neoficial în rela-
tãri care se adreseazã populaþiei vorbitoare de rusã
din þãrile baltice.

Ultimul articol din acest grupaj este semnat de
Gul Pinar Erkem (Universitatea Istanbul): „Identity
Construction of Europe by Othering: ACase Study of
Turkey and the EU Relations from a Cultural Per-
spective“. Cãutând sã gãseascã raportul dintre iden-
titate ºi alteritate, autorul constatã cã ambele sunt
concepte schimbãtoare sau în schimbare, care se
ajusteazã unul dupã celãlalt: „La fel ca identitatea,
«celãlalt» este deschis tranformãrii, iar cele douã
concepte interrelaþioneazã“ (p. 490). Alegerea Turciei
ºi a UE ca exemplu pentru a ilustra raportul dintre
identitate ºi alteritate se explicã prin faptul cã, din-
colo de „pretenþia“ istoricã a Turciei de a fi diferitã de
Europa, dincolo de schimbãrile ei de atitudine în sen-
sul orientãrii cãtre vest încã din 1923, nu putem trece
cu vederea „durata lungã a candidaturii Turciei la
Uniune, în care discuþia începe sã se îndrepte înspre
compatibilitatea culturalã a Turciei cu Europa“ (p. 489).

La rubrica Sympozium, sub titlulRomanian Identity
at Crossroads?, sunt grupate contribuþiile lui Neagu
Djuvara, „Romanian Identity in the Wider European
Context“, Eliezer Palmor, „The Identity of the Jew
originating from Romania“, Mihaela Prejmerean ºi
Simona Vasilache, „Generational Identity: Values and
Behaviors of Young Romanians“.


