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STUDIA POLITICA. Romanian Political Science
review oferã în numãrul 2, vol. VI, 2006 sub titlul
Transition, Justice and Transitional Justice in Poland
studiul Laviniei Stan asupra sferelor în care s-a desfã-
ºurat „justiþia tranziþionalã“ în Polonia: lustraþia,
accesul cetãþenilor la arhivele secrete ale poliþiei poli-
tice, procesele intentate oficialilor comuniºti. Au-
toarea prezintã într-o manierã analiticã meticulos-
punctualã, în date ºi cifre, poliþia politicã polonezã de
dupã destalinizarea din 1956, lustraþia ºi dezbaterile
politice care au premers-o, pe fondul evoluþiilor poli-
tice de dupã 1990 din Polonia, avatarurile accesului
liber la dosarele poliþiei politice ºi rezultatele acti-
vitaþii Institutului Memoriei Naþionale (Institute of
National Rememberance). Înfiinþat în 1998 cu scopul
de a investiga crimele naziste ºi comuniste ºi de a cu-
lege probe în vederea acuzãrii fãptaºilor, de a informa
ºi educa publicul, acest institut, custodele arhivei
poliþiei politice, foloseºte aproximativ 2000 de cerce-
tãtori ce lucreazã în cadrul Comitetului de Urmãrire a
Crimelor împotriva Naþiunii Poloneze. Studiul, ce cu-
prinde ºi tipologia proceselor oficialilor comuniºti (o
tratare separatã vizând urmãrirea abuzurilor din pe-
rioada stalinistã ºi a autorilor Legii marþiale), conclu-
zioneazã asupra rezultatelor mai modeste ale lustra-
þiei din Polonia faþã de modelul ceh de raportare,

asupra explicaþiilor posibile ale politicii „de iertare ºi
de uitare“ ºi asupra semnificaþiei cazului polonez
pentru România („greoaie în toate sferele justiþiei
tranziþionale“). Studii cuprinzãtoare, relevante pentru
evoluþia vieþii politice ºi a societãþii româneºti de
dupã 1990, vizeazã opoziþia parlamentarã în Româ-
nia între anii 1990 ºi 2004 (Irina Nicoleta Ionescu),
instabilitatea personalului guvernamental ºi continui-
tatea decizionalã în România postcomunistã (Alexan-
dra Ionaºcu), palierul ideologic al procesului de euro-
penizare a partidelor politice româneºti (Caterina
Preda), apariþia „partidului-cartel“ în România
(Rãzvan Victor Pantelimon), influenþa „sensului
egalitãþii“ asupra toleranþei sociale în România
(Dragoº Dragoman). Între lucrãrile recenzate în acest
numãr se înscriu Le jour se lève. L’héritage du totali-
tarisme en Europe 1953–2005, coordonatã de Ste-
phane Courtois (2006), Femes, féminismes et socia-
lismes dans l’espace germanophone après 1945
editatã de Corinne Bouillot ºi Paul Pasteur (2005),
Genre et politique en Belgique et en francofonie, edi-
tatã de Bérengère Marques-Pereira ºi Petra Meier
(2005), Femmes et politique en Moyen-Orient, sem-
natã de Sonia Dayan-Herzbrun (2005), Homo videns.
Imbecilizarea prin televiziune ºi postgândirea a lui
Giovanni Sartori (2005).

Revista de politici sociale CALITATEA VIEÞII
consacrã în numãrul 1–2, anul XVII, 2006 douã serii
de articole temelor Sãnãtate ºi educaþie ºi Calitatea
vieþii. Prima, constituitã ca temã a proiectului de cer-
cetare „Polarizarea accesului la serviciile de sãnãtate
ºi de educaþie ca sursã a sãrãcirii în viitor“, desfãºurat
de Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii ºi Facul-
tatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã a Univer-
sitãþii din Bucureºti între anii 2003 ºi 2005 în progra-
mul VIASAN (Viaþã ºi sãnãtate) cu finanþare de la
MEC, reuneºte analiza dificultãþilor de acces la ser-
viciile publice de sãnãtate (Cristina Doboº), a meca-
nismelor de excluziune de la serviciile de sãnãtate, a
romilor îndeosebi (Ana Bleahu), a dizabilitãþii ca
factor de risc în privinþa accesului la seviciile de edu-
caþie (Livius Manea), polarizãrii accesului la servi-
ciile de educaþie (Gabriela Neagu), direcþiilor de ac-
þiune pentru creºterea accesului la educaþie a copiilor
din mediile defavorizate (Laura Stoica) ºi a calitãþii
vieþii în sãnãtate (Iustin Lupu). În ansamblul lor,

aceste contribuþii semnaleazã consecinþele grave ale
perpetuãrii pe termen lung a fenomenelor de ex-
cluziune ºi polarizare socialã asupra capitalului uman
din România. Cea de a doua serie de articole subsu-
meazã atât problematica actualã a metodologiei cer-
cetãrii în domenul calitãþii vieþii — estimãrile „obiec-
tive“ ºi cele subiective ºi consensuale ale sãrã-
ciei/bogãþiei în România (Bogdan Voicu), calculul
evoluþiilor în sfera minimului de trai în România în
perioada 1990–2005, dupã metoda normativã (Adina
Mihãilescu), omogenizarea datelor de sondaj ºi a pro-
cedurilor de transformare a scalelor de satisfacþie faþã
de viaþã ca alternativã la scalele simple (Sergiu Bãlþã-
tescu) —, cât ºi rezultate ale unor cercetãri sociolo-
gice specifice — diagnoza condiþiilor de viaþã în ru-
ralul românesc: locuire, venituri, consum (Ioan Mãr-
ginean), neocuparea, ºomajul ºi mãsuri de contraca-
rare a ºomajului în judeþul Mureº (Maria-Ana Geor-
gescu), comportamente ºi strategii manageriale în
organizaþiile non-guvernamentale (Ion Boboc).



BRITISH ACADEMY REVIEW, nr. 8/2005
(apariþie 2006) este revista Academiei Britanice
pentru ºtiinþe umaniste ºi sociale. Cele mai multe din-
tre studiile originale ºi interesante prezentate în acest
numãr sunt de mare interes pentru ºtiinþele politice.
Ca o primã ilustrare, Linda McDowell, prin studiul
sãu intitulat „‘Betweeness’: The Lives of Latvian
Women Migrants“ investigând experienþele femeilor
letone care au venit în Marea Britanie în cadrul unui
proces de migraþie economicã dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, conform unor scheme de import de
forþã de muncã agreate din punct de vedere oficial.
Neill Lochery în „Israel’s Soviet Immigrants“ cerce-
teazã impactul imigranþilor ruºi asupra politicii is-
raeliene contemporane. Sin Yi Cheung ºi Anthony
Heath semneazã articolul „Ethnic Minority Disad-
vantage in the Labour Market in Cross-National
Perspectives“, abordând problematica relaþiei dintre
ratele mari de ºomaj sau salariile mici ale minori-

tãþilor etnice ºi investiþiile lor scãzute în capitalul
uman, cu atenþia acordatã discriminãrii care se ma-
nifestã încã dinainte de a se ajunge pe piaþa muncii
prin procesul educaþional ºi prin cele de migraþie
economicã selectivã. Peter Hill, în „Kabuki-chô
Gangsters: Ethnic Succession in Japanese Organised
Crime?“, investigheazã relaþia complexã dintre
grupurile criminale indigene ºi imigrante în Japonia
contemporanã. Pornind de la statistici, el analizeazã
ºi aspecte mai sensibile, þinând de cultura politicã,
dar ºi de simbolica politicã specificã a Orientului
Îndepãrtat. În fine, Sarah Trypena abordeazã tema
„Abraham Lincoln: The Great Emancipator?“ Au-
toarea subliniazã atât elementele planului de eman-
cipare propriu al lui Abraham Lincoln, cât ºi ele-
mentele caracteristice specifice pentru contextul is-
toric, social ºi politic, care au „propulsat“ valul de
emancipare care a condus la o redefinire a naþiona-
litãþii americane.

148 REVISTA REVISTELOR 2

JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS,
vol. 67, nr. 3, iulie 2006 este o revistã interdisci-
plinarã editatã de University of Pennsylvania Press.
Încã de la apariþia sa, în 1940, revista a servit ca mij-
loc de promovare a cercetãrii în domeniul istoriei
intelectuale, cercetare dedicatã încurajãrii diversitãþii
în ceea ce priveºte abordarea problematicilor variate
din punct de vedere regional, cronologic ºi metodo-
logic. Totodatã revista este interesatã de interdiscipli-
naritate, nu doar de istoria intelectualã a filosofiei, ci
ºi a literaturii, artelor, a ºtiinþelor sociale ºi naturale,
a religiei ºi a gândirii politice. Din acest numãr selec-
tãm „Mind and Language in Philosophy“ („Mintea ºi
limbajul în filosofie“), de David G. Robertson ºi „A
Woman’s Influence? John Locke and Damaris Mar-
sham onMoralAccountability“, de Jacqueline Broad.
Autoarea evalueazã influenþa pe care este posibil sã o

fi avut discuþiile intense ale lui John Locke cu Lady
Marsham asupra lucrãrii lui J. Locke, Essay Concer-
ning Human Understanding. Autoarea îºi puncteazã
investigaþia cu mãrturii ale lui Locke, cum ar fi: „tre-
buie sã remarcãm cã ea este îndeosebi preocupatã de
reflecþia asupra chestiunilor filosofice ºi teologice ºi
cu greu ai gãsi bãrbaþi cu care sã te asociezi cu un
câºtig intelectual mai mare sau cu o plãcere intelec-
tualã mai mare. Judecata sa este de o ascuþime singu-
larã…“ (p. 494). De asemenea, se remarcã recenzia
celui de-al patrulea volum al Encyclopedia of En-
lightenment prin sublinierea dinamicii Iluminism-
Contrailuminism ºi a importanþei operei lui Cassirer,
Hazard, Venturi ºi Peter Gay, ca figuri cheie pentru
conturarea conceptului de „Iluminism radical“ în de-
plina sa importanþã.

REVUE ROUMAINE DE PHILOSOPHIE,
tomul 50, nr. 1–2/2006, redactatã cel mai adesea în
englezã, francezã ºi germanã, este constituitã din trei
rubrici, „Filosofia lui Lucian Blaga (1895-1961)“,
„Filosofia modernitãþii timpurii“ ºi „Accepþiuni feno-
menologice“. În cadrul primei rubrici, R.T. Allen
abordeazã chestiuni profunde legate de posibilitatea
unei filosofii a culturii, în relaþie cu studiile istorice,
prin intermediul investigaþiei comparative a filosofiei
lui R.G. Collingwood ºi a lui L. Blaga. A. Botez juxta-
pune trei perspective postmodene asupra metafizicii,
aºa cum transpar acestea din filosofia lui Heidegger,
Derrida ºi Blaga. Ideea cãlãuzitoare a studiului este
decantatã pornind de la faptul cã exerciþiul filosofic
este definit prin abilitatea de a crea metafizici. Ideea
este deja precizatã la Blaga, aratã autoarea: ideile me-

tafizice sunt considerate viziuni în sine, iar plura-
litatea metafizicilor, ca forme ale creaþiei literare, ale
ficþiunii ºi ale mitului (p. 18). H. ªerban ºi E. Gilder
încearcã sã precizeze în ce ar consta un ironism
avant-la-lettre în opera filosoficã a lui Blaga, într-un
demers comparativ Blaga-Rorty. V. Macoviciuc abor-
deazã problematica unei clarificãri a aspectelor stilu-
lui în filosofie ºi culturã, o predominantã între pre-
ocupãrile filosofice ale lui Blaga. Se subliniazã ºi
analizeazã faptul cã stilul are funcþii modelatoare, ºi
acestea în relaþie cu misterul. A. Niþã aprofundeazã
problema individuaþiei la L. Blaga. Blaga aduce o
soluþie aparte, care este investigatã aici în contextul
celorlalte teorii ale individuaþiei. V. Cernica pune ac-
centul pe discursul despre om în filosofia lui Blaga,
între poziþiile hermeneutice diferite reprezentate de



REVISTA DE FILOSOFIE, tomul LIII, nr.
3–4/2006 cuprinde un grupaj de articole inedite pe
teme de acum tradiþionale din filosofia universalã.
Roberto Poli abordeazã teoria judecãþii la Franz
Brentano ºi Anton Marty. Alexandru Boboc discutã
„Conceptul de intenþionalitate în fenomenologia lui
Husserl“. Mai interesant pentru domeniul filosofiei ºi
istoriei politice este articolul semnat de Petru Vaida,
„Formã ºi istorie. Conceptul de formã la tânãrul Lu-
kács“. Cristian Ciocan semneazã „Note asupra pro-
blematicii morþii la Heidegger ºi Scheler“, iar Dragoº

Popescu „Asupra structurii categoriale a logicii ºi
metafizicii de la Jena a lui Hegel“. Din grupajul „Lo-
gicã ºi filosofia ºtiinþei“ de mare interes pentru filo-
sofia politicã ºi ºtiinþele politice sunt studiile „O teo-
rie a semnificaþiei — semantica lui Donald David-
son“ de Bogdan Teodor Udrea ºi, respectiv, „Karl R.
Popper despre explicaþie, predicþie ºi verificare în
ºtiinþele sociale“. Din aceeaºi perspectivã, din grupa-
jul intitulat „Istoria filosofiei româneºti“, semnalãm
articolul lui Marius Dobre, „Emil Cioran ºi comunis-
mul. Între «iluzia decretatã» ºi «iluzia ipostaziatã».
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postura „plãsmuitoare“ ºi cea „disimulantã“. G. G.
Constandache abordeazã aforismele poetice ale lui
Blaga deopotrivã prin prisma poeticii tradiþionale, cât
ºi prin cea a filosofiei sale specifice. Estetica este re-
laþionatã cu lingvistica, întotdeauna cu atenþie pentru
dimensiunea filosoficã. Între lucrãrile dedicate mo-
dernitãþii filosofice timpurii, R. Ariew abordeazã un
oximoron filosofic: „empirismul cartezian“. Carte-
zieni precum Desgabets ºi Regis sunt valorificaþi
pentru a susþine posibilitatea ºi modalitãþile în care se
pot „amesteca“ cartezianismul cu atomismul, ipo-
tetico-deductivismul, failibilismul, probabilismul ºi
empirismul. D. Jalobeanu discutã ideile lui Newton
despre spaþiul absolut ºi creaþia materiei. Ioana
Manea, într-un articol privind ideile lui Mothe Le

Vayer ºi media corectã între raþionalizarea raþiunii ºi
îndoiala pyrrhonianã, comenteazã pe câteva pagini de
un interes deosebit ºi pentru filosofia politicã proble-
matica autoritãþii îndoielii raþionalizate. De asemenea
relevante pentru filosofia politicã sunt paginile
semnate de G. John Abbarno pe tema integrãrii va-
lorilor prin intermediul matricii valorice. „Cu cât
investigãm mai mult ceea ce ºtim ºi care este reali-
tatea, cu cât devenim mai detaºaþi, cu atât mai puþin
ne mai bazãm pe propriile noastre prejudecãþi despre
lume“ (p. 137). Autorul argumenteazã cã teoria ma-
tricealã a valorii poate contribui la „dimensionarea“
valorii care îmbunãtãþeºte acele alegeri care, la rân-
dul lor, vor îmbunãtãþi caracterul uman ºi vor descu-
raja valorile degradante.

REVISTA DE FILOSOFIE, tomul LIII, nr.
1–2/2006 se remarcã prin grupajele „Matricea filo-
sofiei de limbã spaniolã“ (autorii articolelor: Gheor-
ghe Vlãduþescu, José Patricio Brickle Cuevas, Maria
Fernanda Herrera Acuna, Angela Botez, Teodor
Vidam, Nicolae I. Mariº, Emilia Irina Strat, G. G.
Constandache ºi Daniel Mazilu), „Lucian Blaga —
aniversarea a 110 ani“ (autori fiind Teodor Dima,
Alexandru Boboc, Henrieta A. ªerban, Eric Gilder,
Vasile Macoviciuc, Viorel Cernica, Ioan N. Roºca,
Adrian Niþã, Andreea ªchiopu-Pally), „Istoria filo-
sofiei universale“ (grupaj compus din articole sem-
nate de Sabin Totu, Laurenþiu Ostafe, ªerban N. Ni-
colau, ªtefan-Dominic Georgescu, Claudiu Baciu) ºi
„Jean-Paul Sartre“. În special acest ultim grupaj este
de semnalat ca fiind de interes pentru filosofia poli-
ticã. Gheorghe Vãduþescu pune întrebarea „Ce se mai
poate citi din Sartre?“ ºi rãspunde printr-un evantai
de sugestii, recomandându-l ca autor reprezentativ al
culturii franceze, ca poet ºi filosof, filosof ºi om de
ºtiinþã, filosof ºi teolog, poate într-o mai micã mãsurã
decât Paul Valéry, dar mai mare decât Camus.
Alexandru Boboc subliniazã faptul cã ultimele in-

vestigaþii ale lui Sartre rãmân extrem de importante
pentru dinamica orientãrilor filosofice contemporane,
pentru noua manierã în care interacþioneazã stilurile
filosofice, sub dublul impact al ºtiinþei ºi protecþiei
sociale. Marin Aiftincã abordeazã tema libertãþii la
Sartre din punct de vedere axiologic. Valoarea în gân-
direa lui Sartre are caracterul idealist de la Platon. Ca
urmare, realitatea umanã este aceea a valorii, care s-a
impus în lume. „Fenomenologia conºtiinþei emoþio-
nale la Jean-Paul Sartre“, articol semnat de Petre Mareº,
argumenteazã cã, dupã Sartre, fenomenologul con-
ferã faptelor umane o semnificaþie ce trebuie analiza-
tã în sine, care sã nu se „conducã în însãºi inima fiin-
þei realitãþii umane, dar mai degrabã la a sa nonfiinþã
ºi la libertatea sa“ (p. 289). Adriana Neacºu aratã cã,
pentru Sartre, corpul se dovedeºte a fi nimic altceva
decât conºtiinþa în modalitatea sa specificã de inserþie
în lume, ceea ce reprezintã o justificare originalã pen-
tru unitatea dintre conºtiinþa noastrã ºi corpul nostru,
care se presupun reciproc. Magda Stroe abordeazã o
lucrare sartrianã neterminatã, L’Idiot de la famille,
pentru a urmãri analiza sartrianã a relaþiei dintre real
ºi imaginar, pornind de la viaþa ºi opera lui Flaubert.

Henrieta ªerban


