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FOREIGN AFFAIRS, Volume 86, Number 1,
January/February 2007, cuprinde un sumar relevant
pentru temele prevalente de dezbatere în spaþiul po-
litic nord-american. Intervanþia americanã în Irak ºi
îndepãrtarea lui Saddan Hussein, examinatã de Lee
Kuan Yew (prim-ministru în Singapore între 1959 ºi
1990) sub titlul „The United States, Iraq, and the War
on Terror“, este consideratã ca fiind o decizie îndrep-
tãþitã a preºedintelui Bush în încercarea de a iden-
tifica armele de distrugere în masã pe care agenþiile
de informaþii din Europa ºi SUA afirmaserã cã Irakul
le poseda. Dupã Lee Kuan Yew, în ciuda dificultãþilor
ºi a pierderilor, SUA ar trebui sã evite o retragere pre-
maturã din Irak pentru a nu încuraja Jihadul sã în-
drepte bãtãlia cãtre Washington ºi cãtre prietenii ºi
aliaþii sãi. Învingerea Rusiei în Afganistan ºi a SUA
în Irak ar alimenta credinþa fundamentaliºtilor cã pot
schimba lumea ºi, fapt mai grav, izbucnirea rãz-
boiului civil în Irak ar echivala cu un conflict desta-
bilizator în Orientul Mijlociu, cuprinzând Egiptul,
Iranul, Iordania, Libanul, Arabia Sauditã, Siria ºi
Turcia. Coaliþia informalã (Rusia, China, anumite þãri
europene), apãrutã ca reacþie la unilateralismul SUA,
ar trebui înlocuitã de o coaliþie mondialã (Europa,
Rusia, China, India, guvernele musulmane moderate
precum cele din Indonezia, Malaezia, statele Golfului
Persic, Egipt ºi Iordania) realizatã de SUA printr-o
asumare a multilateralismului în scopul combaterii
fanatismului ºi a terorismului islamic. Aceeaºi asu-
mare ar echivala cu o acceptare a faptului cã nu o sin-
gurã putere, religie sau ideologie pot cuceri sau re-
face lumea dupã propria imagine. Printr-o amplã coa-
liþie ºi o atitudine potrivitã — „o ieºire onorabilã
dintr-un conflict care s-a dezvoltat într-un fel neaº-
teptat“, sprijin pentru un stat irakian „coerent“ care sã
includã ºiiþi, suniþi, kurzi, turkmeni ºi alte etnii,
sprijin pentru rezolvarea problemelor vecinilor Ira-
kului — SUA „pot domina din nou“.

O perspectivã ce revine asupra viziunii („mai
mult corecte decât greºite“) a „ciocnirii civiliza-
þiilor“, expusã de Huntington în urmã cu 13 ani, este
prezentatã de Dominique Moïsi (Institut Français des
Relations Internationales, Paris) sub titlul „The Clash
of Emotions. Fear, Humiliation, Hope and the New
World Order“. În opinia autoarei, Occidentul reflectã
o culturã a fricii, lumile arabã ºi musulmanã sunt cap-
tive într-o culturã a umilinþei, iar Asia prezintã o cul-
turã a speranþei, astfel încât ceea ce numim „feþele lu-
mii“ exprimã de fapt o „ciocnire a emoþiilor“. Cultura
fricii, comunã Europei ºi SUA care împãrtãºesc frica
faþã de viitor, anxietatea fundamentalã legatã de pier-
derea identitãþii ºi, în grade diferite, fricã una faþã de

alta, nu uneºte, ci dezbinã „pilonii gemeni ai Occi-
dentului“. În Europa, „straturile fricii“ — identi-
ficabile în frica faþã de invazia „sãracilor“ (din Sud în
principal), frica faþã de atentatele islamiºtilor radicali
ºi de posibilitatea de a fi cuceritã de ei din punct de
vedere demografic (ºi de transformare a continentului
în „Eurabia“), frica de stagnare economicã, destabi-
lizare ºi ºomaj în condiþiile globalizãrii (frica de
transformare a Europei într-un muzeu — „o versiune
mai extinsã ºi mai modernã a Veneþiei, un loc pentru
turiºti ºi pensionari, nu un centru de creativitate ºi in-
fluenþã“), frica de a fi condusã de o putere strãinã, fie
ea una favorabilã (precum SUA) sau una „fãrã chip“
(precum Comisia Europeanã) — explicã întoarcerea
la sentimente naþionaliste. În SUA temerile demogra-
fice, deºi prezente, sunt domolite de integrarea cu
succes a hispanicilor, temerile economice (în con-
diþiile unei rate de creºtere semnificativ mai înalte de-
cât cea din Europa) sunt prezente în forma reflecþiei
asupra declinului trupurilor americanilor (plaga
obezitãþii), a bugetului lor (cu deficite uriaºe) ºi a
spiritului lor, în schimb este exacerbatã obsesia
securitãþii (dupã 11 Septembrie) ºi capãtã contur pre-
ocuparea pentru impopularitatea SUA dupã inter-
venþia din Irak. Cultura umilinþei ºi a decadenþei, a
cãrei dovadã ultimã a fost pentru musulmani crearea
statului Israel în mijlocul lumii arabe — perceputã ca
„impunere anacronicã a logicii coloniale occidentale
în etapa în care decolonizarea era în desfãºurare“, ca
un „preþ nedrept plãtit de Orientul musulman“ pentru
„crimele Occidentului creºtin“ ºi pentru „barbaria
manifestatã împotriva evreilor“ —, s-a transformat în
timp într-o culturã a urii susþinutã de profunde rãdã-
cini religioase, de statutul de perdant al Orientului
Mijlociu în procesul globalizãrii ºi de incompatibili-
tatea existentã între concepþiile de viaþã musulmane,
definitoriu religioase, ºi cele occidentale, tot mai lai-
cizate. În contrast cu ceea ce se întâmplã în Occi-
dentul divizat, cultura umilinþei uneºte lumea arabã
în jurul forþelor celor mai radicale ºi o conduce cãtre
o perpetuare în cultura urii. Cultura speranþei, expri-
matã în încrederea în progres, în dezvoltarea econo-
micã, în recâºtigarea unui statut internaþional legitim
(cazul Chinei) sau a unui statut de putere indepen-
dentã, diplomatic ºi economic cooperantã (cazul In-
diei), este singura capabilã sã se concentreze pe crea-
rea unui viitor mai bun.

Dintre eseurile cuprinse în acest numãr, repre-
zentative pentru modul în care sunt dezbãtute pro-
bleme din domeniul sãnãtãþii („The Challenge of
Global Heath“, Laurie Garrett), al politicilor naþio-
nale („Fidel’s Final Victory“, Julia E. Sweig; „Saving
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Afganistan“, Barnett R. Rubin; „The Faces of
Chinese Power“, David M. Lampton), al globalizãrii
(„Has Globalization Passed Its Peak?“), o menþiune
aparte impune cel semnat de Tony Blair, „ABattle for
Global Values“, o pledoarie pentru înþelegerea rãz-
boiului împotriva terorismului nu doar ca înfruntare
pentru obþinerea securitãþii sau ca tacticã militarã, ci

ca bãtãlie a valorilor care pot invinge doar odatã cu
triumful toleranþei ºi libertãþii. Dupã Blair, Afganistan
ºi Irak au reprezentat punctul de pornire necesar al
acestei bãtãlii al cãrei succes trebuie cuplat cu un pro-
ces de aplicare mai cuprinzãtoare a valorilor globale
ºi condus de Statele Unite.

Revista Asociaþiei pentru studiul naþionalitãþilor,
susþinutã de College ofArts and Sciences al University
of North Carolina at Charlotte, NATIONALITIES
PAPERS, Volume 35, Number 3, July 2007, prezintã
un numãr dedicat în întregime problemei identitãþii în
þãrile din Europa Centralã ºi Esticã dupã cãderea co-
munismului, când statele independente, în special
cele din perimetrul unor foste alcãtuiri statale cu ca-
racter multietnic precum URSS ºi Iugoslavia, ºi-au
reafirmat liber istoria naþionalã, orientarea, sim-
bolurile ºi identitatea. Studiul identitãþilor etnice ºi
naþionale este realizat în conexiune cu afirmarea sta-
talitãþii în postcomunism, în lumea succesoare celei
în care „metaforic vorbind, timp de o jumãtate de
secol toate drumurile au dus la Moscova“ (Roger E.
Kanet, „Identities, Nations and Politics after Com-
munism“).

O tratare teoreticã a identitãþilor colective, naþio-
nale ºi etnice în principal, din perspectivã construc-
tivistã, propune Alina Curticapean în „«Are you
Hungarian or Romanian?». On the Study of National
and Ethnic Identity in Central and Eastern Europe“.
Date fiind consecinþele politice ale conceptualizãrilor
identitãþii, dat fiind faptul cã o înþelegere a identi-
tãþilor naþionale ºi etnice în termenii constructelor na-
turale ar prestabili anumite opþiuni politice, aºadar,
faptul cã diferitele problematizãri mandateazã dife-
rite opþiuni politice ºi, de asemenea, date fiind efec-
tele negative ale teoretizãrilor esenþialiste, hard sau
strong, ale identitãþilor colective, autoarea opteazã
pentru o abordare anti-esenþialistã sau construc-
tivistã, soft sau weak, ca ºi pentru abordarea identi-
tãþilor naþionale în Europa Centralã ºi Esticã cu
aceeaºi subtilitate teoreticã („theoretical sophisti-
cation“) care se aplicã identitãþii Europei Occiden-
tale, în încercarea de a afirma necesitatea unei inves-
tigaþii atente a relevanþei actuale a apartenenþei etnice.

Studiile aplicate identitãþilor „vechi ºi noi“ ale
spaþiului central ºi est european publicate în acest nu-
mãr — reprezentând o selecþie a celor prezentate la
cel de-al VII-lea Congres mondial de studii central ºi
est europene — vizeazã, în ordine, interpretãrile con-
flictuale ale baletului sovietic de elitã, în speþã a celui
lui Aram Haciaturian, interpretãri care au reflectat ºi
au sprijinit identitãþi conflictuale: sovieticã ºi naþio-
nalistã (Harlow Robinson, „The Caucasian Connection:
National Identity in the Ballets ofAramKhachaturian“);
eforturile propagandistice ale Rusiei la sfârºitul seco-
lului al XIX-lea întreprinse în scopul de a construi
imaginea grandorii sale imperiale ºi de a justifica in-

cluderea sa printre marile puteri ale Europei prin în-
corporarea Siberiei într-un pattern de identitate care
o elibera de un vechi sentiment de inferioritate faþã de
Occident ºi care, totodatã, o „elibera de presiunea de
a fi mai europeanã decât era de fapt“ (Claudia Weiss,
„(Re)Presenting the Empire: The Meaning of Siberia
for Russian Imperial Identity“); relaþia multidimen-
sionalã ºi dialectica complexã cuprinsã în procesul de
reprezentare a identitãþii în Republica Tatarstan (Fe-
deraþia Rusã) la nivelul discursului politic, al praxis-
ului instituþional ºi al vieþii cotidiene (Aurora Álvarez
Veinguer, „(Re)Presenting Identities: National
Archipelagos in Kazan“); traumele ºi dilemele iden-
titare ale populaþiei ruse din Estonia ex-sovieticã, ac-
tualmente un „stat individualist“, „orientat cãtre Oc-
cident“, în care identitatea sovieticã a fost eliminatã,
lãsând loc, la alegere, pentru cea de „rus“ sau de
„vorbitor de limba rusã“, de „cetãþean baltic“, „nor-
dic“, „european“ sau chiar pentru cea de „cetãþean al
lumii“ (Triin Vihalemm, „Crystallizing and Emanci-
pating Identities in Post-Communist Estonia“).

Cel de-al treilea grupaj al revistei prezintã câteva
dintre implicaþiile identitãþii asupra relaþiilor interna-
þionale: orientarea cãtre Occident sau „întoarcerea în
Europa“ a Europei Centrale dupã colapsul comunis-
mului, în condiþiile unei combinaþii stranii a senti-
mentelor proeuropene, euroscepticismului ºi a unor
puternice simþãminte naþionale, ce susþine „identitãþi
multiple suprapuse“ (cazul Poloniei ºi al Republicii
Cehe) (Søren Riishøj, „Europenization and
Euroscepticism: Experiences from Poland and the
Czech Republic“); orientarea Poloniei dupã anul
1989, funcþie de situaþia geopoliticã a Europei, spre o
politicã externã bazatã pe identitatea naþionalã ºi pe
interesul naþional ºi deschisã cãtre Est, cãtre „noile
þãri“ din vecinãtate: Ucraina, Rusia, Belarus ºi Litua-
nia (Krzysztof Fedorowicz, „National Identity and
National Interestin Poland Eastern Policy“); orien-
tarea antioccidentalã în creºtere a mass-media, litera-
turii ºi filmului istoric din Rusia ºi afirmarea senti-
mentelor naþionaliste ruseºti începând de la sfârºitul
anilor’90 în încercarea de a contura impactul negativ
al capitalismului occidental asupra Rusiei (a „unici-
tãþii Rusiei“, în expresia lui Putin), deºi dezbaterea
perenã „Rusia ºi Occidentul“ tinde sã nu mai dez-
vãluie o opoziþie polarã (Rosalind Marsh, „The
Nature of Russia’s Identity: The Theme of «Russia
and the West»“). Recenziile, dedicate aceleiaºi tema-
tici a identitãþii, completeazã acest excelent numãr al
Nationalities Papers.
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Number 1, Volume 19, Spring 2007, al EAST
ASIAN REVIEW este focalizat asupra stadiului ac-
tual al relaþiilor inter-coreene ºi asupra evoluþiei for-
melor de cooperare în Asia de Nord. Douã cuprin-
zãtoare articole sunt consacrate influenþei politice în
creºtere a Coreei de Sud asupra Coreei de Nord (Kim
Keun – Sik „South Korea’s Political Influence over
North Korea: Comparative Case Studies and Analysis
of the Causes“) ºi relaþiei dintre ajutorul economic ºi
asistenþa umanitarã acordatã Coreei de Nord ºi anga-
jarea sa în negocierile de pace ºi de dezvoltare a rela-
þiilor cu Coreea de Sud (Kim Yeon-Chul – „Korea
Peace Economics: the Virtuous Circle between Peace
and Economic Cooperation“). Conotaþia influenþei
politice cu care se opereazã, valabilã într-o situaþie a
conflictelor de interese, este cea a unei relaþii tran-
zacþionale soldate cu grade diferite de supunere, ca
efect al persuadãrii ºi al oferirii de recompense sau ,
dimpotrivã, cu ameninþarea de „mobilizare“ a sanc-
þiunilor. În privinþa influenþei Coreei de Sud asupra
celei de Nord, în condiþiile diferenþei de interese ºi
opþiuni politice, autorul vizeazã „adoptarea de cãtre
Coreea de Nord a intenþiilor Coreei de Sud într-o
anumitã mãsurã, nu prin violenþã sau constrângere, ci
prin negociere ºi persuasiune“, iar intensiunea influ-
enþei este raportatã la intensificarea interacþiunilor
dupã anul 2000, anul summit-ului intercoreean, în-
deosebi prin întâlnirile ministeriale post-summit.
Liniile politicii „de coexistenþã ºi respect reciproc“,
de conciliere ºi cooperare, deºi aflatã într-o fazã de
„interacþiune rudimentarã“ dupã o politicã îndelun-
gatã de ostilitate ºi incriminare, sunt prezentate ca
trasând o perioadã de fertilizare a relaþiilor. Autorul
deceleazã în cadrul acestei perioade, pe fondul unei
influenþe mutuale, o schimbare în atitudinea Nordului
faþã de Sud în chestiuni politice, fundamentalã pentru
îmbunãtãþirea reconcilierii ºi cooperãrii. În opinia au-
torului, reconcilierea a determinat progrese rapide în
ceea ce priveºte încrederea între autoritãþi ºi coope-
rarea economicã, fapt care a de-terminat o creºtere a
dependenþei Nordului faþã de Sud, dar ºi un sentiment
de empatie între cele douã þãri. Aceste modificãri în
relaþiile dintre cele douã Coreei sunt considerate

drept fundament al influenþei politice a Sudului asupra
Nordului care, în esenþã, exprimã „posibilitatea ca
Nordul sã accepte cererile Sudului“ — „aceeaºi
direcþie ºi cale“ — în condiþiile pãstrãrii dependenþei
economice ºi a balanþei între actualizarea ameninþãrii
ºi angajarea politicã.

Cooperarea economicã este consideratã drept
premisã a pãcii în spaþiul inter-coreean („cercul vir-
tuos”). Autorul celui de-al doilea studiu prezintã ca
bazã a îmbunãtãþirii economiei Coreei de Nord ºi a
dezvoltãrii relaþiilor sale cu Coreea de Sud clauza
celor 2 milioane kilowaþi de energie electricã ºi ajutor
umanitar din partea Sudului, dar analizeazã problema
„pãcii economice“ nu doar în particularismul regio-
nal al peninsulei coreene (al programelor politice ºi
intereselor partidelor politice sud-coreene), ci ºi în
contextul internaþional (sub aspectul protecþiei me-
diului ºi a sancþiunilor economice), datã fiind dez-
voltatea instabilã ºi controversatã a industriei nucle-
are în Coreea de Nord.

Un studiu separat este consacrat evoluþiei eco-
nomice a Coreei de Nord (Kim Il-Gi „North Korea in
Transition: Phased Progress in Reform and Prospects“),
procesului ei de reformare aflat în „faza marketizãrii,
descentralizãrii, deschiderii economice cu schimbãri
incipiente, simultane ºi parþiale“, cu toate implicaþiile
sociale ce decurg de aici. Autorul evalueazã impactul
economic negativ, chair dacã „nu catastrofal”“, al tes-
telor nucleare nord-coreene asupra regiunii în pri-
vinþa sancþiunilor economice, a suprimãrii împrumu-
turilor de cãtre instituþiile financiare internaþionale, a
declinului semnificativ al ajutoarelor internaþionale.
Dacã dezvoltarea economicã a Coreei de Nord, alã-
turi de condiþiile sociopolitice, este consideratã ca de-
terminantã pentru viitorul þãrii, factorii externi, pre-
cum relaþia cu SU, sunt consideraþi ca fiind esenþiali
pentru destinul ei.

Cooperarea nord-asiaticã este examinatã în sfera
energiei (Park Hong-Young — „Northeast Asian
Energy Cooperation“) ºi a securitãþii zonale (Lee
Shin-Wha — „A Study on Northeast Asian Security
Community Building”).

STUDIA POLITICA. ROMANIAN POLITICAL
SCIENCE REVIEW, vol. VII, nr. 1, 2007, Universi-
tatea Bucureºti, prezintã, dintr-o perspectivã istoricã,
o gamã variatã de articole axate pe evoluþia politicã a
României, de la începutul secolului al XX-lea pânã în
actualitate, perioada 1989-2006.

În ARGUMENTUM, Daniel Barbu, în studiul
„Statul versus cetãþenii sãi. Însemnãri despre Româ-
nia, Europa ºi corupþie“, constatã cã cele mai multe
opinii, interne ºi externe, considerã România postco-
munistã o þarã coruptã. La originea actualului curent

anticorupþie din politica româneascã se aflã Raportul
Comisiei Europene. Studiul încearcã sã rãspundã
interogaþiei: cum poate Comisia Europeanã sã spriji-
ne mãsuri de extindere a puterilor procuraturii ºi ser-
viciilor secrete, iniþiative asemãnãtoare situaþiei din
perioada comunistã? Scepticismul lui Daniel Barbu
faþã de problema anunþatã mai sus provine din faptul
cã sistemul legal românesc, conceput sub comunism,
încã lucreazã ca un instrument al statului. La rândul
sãu, sistemul judiciar românesc creeazã corupþia ca
ca pe un inamic necesar statului. Implicit, o corupþie



exacerbatã pare sã serveascã unor scopuri politice în
relaþia România–UE. Acesta este un „ecran de fum“
menit sã mascheze, din ambele pãrþi, evidentele deca-
laje economice ºi politice dintre România ºi restul þã-
rilor dezvoltate aparþinând Comunitãþii. Dacã corup-
þia ar fi stârpitã, România ar deveni un membru ca
oricare altul al UE. În concluzie, precizeazã autorul,
corupþia a devenit o marfã politicã ce ajutã atât pe ro-
mâni, cât ºi pe cei ce fac politica europeanã sã evite
analiza a ceea ce este cu adevãrat necesar pentru
România: funcþionarea unei democraþii reprezentative
ºi domnia legii.

Seria ARTICULI este deschisã de Alexandra Pe-
trescu cu studiul „România în publicaþiile belgiene
(1923–1943)“. Autoarea constatã empiric, din surse
directe ºi secundare, faptul cã Romînia apare cel mai
des în publicaþiile belgiene din anii ’20 sub diverse
ipostaze: politicã, economicã, socialã, istoricã, artis-
ticã. Demonstrând dimensiunea francofonã a proiec-
telor editoriale româneºti, din perioada interbelicã,
autoarea precizeazã faptul cã publicul belgian a avut
astfel ocazia de a cunoaºte o Românie sub diverse as-
pecte, o þarã francofonã care ºi-a fundamentat origi-
nile sale constituþionale în modelul belgian.

Alexandra Ionaºcu continuã analiza comparatã a
evoluþiei politice româneºti cu referire la „Mobili-
tatea ºi stabilitatea personalului guvernamental. Ca-
binete româneºti: 1919–1939 ºi 1989–2004“. Se în-
cearcã sã se rãspundã interogaþiei: în ce mãsurã insta-
bilitatea guvernamentalã, caracterizatã prin rotaþia ca-
binetelor la putere în timpul celor douã perioade, nu
asigurã o stabilitate la nivelul elitelor politice prin
asigurarea continuitãþii decizionale? Dincolo de simi-
litudinile dintre cele douã perioade analizate, autoa-
rea descoperã cã perioada interbelicã a fost carac-
terizatã printr-o instabilitate guvernamentalã mai
mare decât cea din perioada comunistã ºi postcomu-
nistã, atât la nivelul cabinetelor cât ºi la nivelul acto-
rilor executivi. Rotirea elitelor guvernamentale, dupã
opinia autoarei, ar fi mai degrabã rezultatul unei
maniere prea centralizate în care partidele politice îºi
gândeau politica, cât ºi absenþei unui personal ca-
lificat la nivel de partid, capabil sã guverneze. Studiul
lasã deschisã o ipostazã de cercetat: în ce mãsurã
continuitatea decizionalã care rezultã din rotirea ca-
drelor ºi care echilibreazã efectele instabilitãþii gu-
vernamentale nu ar fi, de fapt, rezultatul unei slabe
instituþionalizãri a partidelor politice.

„Anticomunismul în România (1996–2000)“, un
alt aspect al vieþii politice, este investigat de Alexan-
dru Gussi. Simptom al unei realitãþi sociale ºi intelec-
tuale care nu s-a putut exprima într-o manierã criticã
decât dupã anii ’90, anticomunismul, cu cele douã di-
mensiuni: civicã ºi politicã, apare într-un spaþiu pu-
blic de diviziune, de contestare, atât a realitãþii politi-
ce înainte de ’89 cât ºi a primilor conducãtori postco-
muniºti. Discursul anticomunist, definit atât ca in-
strument cât ºi drept cadru de manifestare, devine un
principiu de grupare din interior în jurul CDR, Con-
venþia fiind o instituþie ce face posibilã coabitarea an-

ticomunismului civic cu anticomunismul politic.
Apariþia CDR în România nu reprezintã o copie a
modelului altor alianþe politice apãrute dupã cãderea
comunismului în Europa Centralã. El a fost rezultatul
unui context specific ce a fãcut posibil un com-
promis, altãdatã improbabil, între partidele istorice,
multiple asociaþii civice, de intelectuali ºi o parte din
media având drept scop comun înlãturarea mono-
polului politic deþinut de foºtii moºtenitori ai parti-
dului unic. Totodatã, anticomunismul politic, preci-
zeazã autorul, a fost un compromis între comunizare
ºi democratizare; conþinutul sãu tematic nu s-a referit
numai la trecut, ci a vizat proiecþia cãtre viitor, în
special imperativul integrãrii europene. Anticomu-
nismul civic s-a consolidat, în apolitismul sãu, prin
experienþa CDR, ce devine principala componentã a
opoziþiei româneºti.

Studiul semnat de Dragoº Dragoman, „Moderni-
zarea ºi naþionalizarea. Sibiul la începutul secolului
XX“, readuce în discuþie problema relaþiilor etnice ºi
confesionale, competiþia elitelor într-un oraº multi-
cultural (1905–1945). Autorul a urmãrit în analiza sa
douã obiective: sã identifice reprezentarea „celuilalt“
ºi sã determine evoluþia conflictului dintre elitele sã-
seºti ºi româneºti în contextul modernizãrii ºi afir-
mãrii identitãþilor naþionale la începutul secolului tre-
cut. Prima parte a studiului se preocupã de identi-
ficarea elementelor simbolice în cadrul conflictului
comunitar ºi de imaginea celor douã comunitãþi. A
doua parte, conceputã ca un studiu narativ istoric, ur-
mãreºte conflictul politic dintre cele douã comunitãþi
ce au antrenat surse externe de putere în favoarea fie-
cãrei pãrþi. Rezolvarea conflictului comunitar mo-
dern în politica naþionalã a statului român dupã 1918
a dus la împlinirea afirmãrii identitãþii celor douã
comunitãþi: integrarea definitivã a oraºului Sibiu în
structura etnicã, economicã, politicã a statului na-
þional român, respectiv integrarea etnicilor saºi în so-
cietatea germanã, ca strategie individualã prin emi-
grare în masã. Autorul relevã, în final, faptul cã exis-
tenþa unui „model cultural sãsesc“ în Sibiu s-a putut
pãstra, prin vestigiile materiale ale civilizaþiei sãseºti
ºi prin imaginea ei idealizatã în conºtiinþa românilor.

Apariþia crizei identitãþii naþionale a românilor în
spaþiul est-european, în contextul globalizãrii ºi
europenizãrii dupã anii ’90, a determinat înscrierea
discursului istoriografic în tematica largã a etnocen-
trismului autohtonist, reevaluându-se reconstucþii is-
torice cu privire la trecut dar cu impact asupra conºti-
inþei colective. Aceste legitime cãutãri privind tema
continuitãþii neamului românesc au constituit punc-
tele de referinþã ale studiului „Dacismul ºi avatarurile
discursului istoriografic postcomunist“ (Mihaela
Grancea). În privinþa deosebirilor dintre temele da-
cismului ºi naþionalismului tradiþionalist apãrute în
valul autohtonist de dupã 1900, amplificate în perioa-
da interbelicã (vezi „ideea dacicã“) ºi continuate în
comunism (1977–1987), autoarea remarcã faptul cã
dacismul postcomunist a fost exacerbat prin institu-
þionalizarea Congreselor Internaþionale de Dacologie
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dupã anii 2000, patronate de Napoleon Sãvescu. Ca
rãspuns la criza identitarã, dacismul postcomunist se
încadreazã astfel în curentul istoriografic autohtonist,
în timp ce abordãrile (publicaþiile extremiste ºi cãrþile
apãrute la Editura Obiectiv din Craiova) se apropie
de „profetismul interbelic“ prin apelarea la o literaturã
istoricã specificã imaginarului istoriografic, mitolo-
gizant, în spaþiul kogaionic carpato-danubiano-pontic.

Ruxandra Ivan, constatând cã în spaþiul est-euro-
pean relaþiile de cooperare sunt construite pe supra-
punerea ºi aglomerarea unor legalitãþi din trecut ºi pe
cooperarea economicã la multiple niveluri, ne pre-
zintã evoluþia relaþiilor dintre România ºi Ucraina
(1992–2006). Deºi sunt moºtenitoare ale unei graniþe
disputate încã de pe vremea pactului Ribbentrop-Mo-
lotov ºi ale unui numãr mare de minoritãþi ce convie-
þuiesc pe teritoriul lor, relaþiile bilaterale româno-
ucrainiene au urmat un anumit model: când au avut
de dezbãtut diverse probleme de interes comun (so-

luþionarea conflictului transnistrean privind coope-
rarea economicã) sau când au fost presate de anumite
organizaþii internaþionale (semnarea Tratatului de
prietenie ºi bune relaþii de vecinãtate din 1997, la pre-
siunile NATO) relaþiile de cooperare au avut un ca-
racter conciliant, atunci când niciun alt actor interna-
þional nu se implicã în mod direct, relaþiile dintre cele
douã þãri sunt mai dispuse la conflict (vezi discuþiile
cu privire la delimitarea continentalã dinMarea Neagrã).

SUBSIDIA, cea de-a treia secþiune a revistei, in-
clude douã studii: „Sã apãrãm pacea cetãþii. Marsilio
de Padova ºi problema consimþãmântului politic în
secolul al-XIV-lea“ (Miruna Tãtaru–Cazaban);
„Practici identitare ale bisericii Ortodoxe Române în
postcomunism“ (Iuliana Conovici).

În final, ne reþin atenþia amplele recenzii de car-
te, bine selectate, ce completeazã conþinutul intere-
sant al revistei.

STUDIA POLITICA. ROMANIAN POLITICAL
SCIENCE REVIEW, vol. VII, Nr. 2, 2007, Universi-
tatea Bucureºti rãspunde, prin tematica abordatã,
unui interes crescând referitor la instituþii ºi idei poli-
tice relevante pentru tradiþia liberalã a gândirii po-
litice moderne ºi contemporane.

Primul articol al acestui volum ia în discuþie
„Partidele politice româneºti. Ce sunt ºi ce fac ele?“
(Alexandra Ionescu). În momentul cãderii comunis-
mului românesc, pluripartidismul a fost considerat ca
un semn sigur al instaurãrii democraþiei. Cu toate
acestea, constatã autoarea, pluralismul politic n-a fost
doar o valoare de inserat în sfera reprezentãrilor poli-
tice fãurite în timpul comunismului, nici obiective
politice de partid uºor de conceput ºi construit într-o
viaþã politicã golitã de ideologia partidului comunist.
Articolul exploreazã ºi sintetizeazã cãi ale cãror douã
trãsãturi fundamentale ale democraþiei — adicã plu-
ralismul politic ºi partidele politice — au fost con-
ceptualizate de cãtre politicienii români postco-
muniºti: ce este un partid politic? Ce trebuie sã facã
partidele politice în regimul politic emergent ºi ce fel
de pluralism social se presupune cã reflectã ele? Mo-
dul în care autoarea a rãspuns acestor întrebãri carac-
terizeazã chiar esenþa democratizãrii în România ºi
edificarea regimului politic între 1990 ºi 2000.

Din perspectiva istorico-sociologicã, Andrea
Zanfira propune o temã interesantã în studiul sãu
„Alegeri ºi electori în secolele 19 ºi 20. O genealogie
a studiului electoral în România“. Autoarea a su-
bliniat chiar de la început cã interesul pentru studiul
sistemului electoral a evoluat odatã cu votul demo-
cratic. Consolidarea sistemului reprezentativ demo-
cratic în perioada interbelicã a coincis cu publicarea
primelor cercetãri din domeniul socio-electoral. Du-
pã 1937, se precizeazã în articol, sistemul ºi regimul
politic au suferit modificãri multiple culminând cu
instaurarea regimului totalitar. Aceeaºi perioadã a
marcat o fazã de involuþie pentru studiul fenomenelor

politice ºi sociale. În contextul alegerilor fãrã opþiuni
ºi al votului social, sociologia electoralã a fost vãdu-
vitã de subiectul principal. Ca urmare, toate scrierile
având ca subiect alegerile ºi-au pierdut integritatea
ºtiinþificã ºi au luat forma unui omagiu pentru sis-
temul electoral socialist. Genealogia studiului elec-
toral în România reflectã pe de o parte nivelul cu-
noaºterii problemei electorale ºi analiza acestuia, iar
pe de altã parte caracteristicile electorilor ºi alegerilor
între 1831 ºi 1989.

Într-un demers analitic necesar în clarificarea po-
liticilor autoritãþilor româneºti din perioada interbe-
licã se înscrie ºi articolul „Recolta mâniei. Politicile
salvãrii ºi a curãþirii etnice în România anilor ’40.
Gânditorii fasciºti ºi înfãptuitorii autoritari“ (Mihai
Chioveanu). Studiul încearcã sã indice faptul cã
politicile de salvare ºi curãþire etnicã, ce au jucat un
rol de bazã în regimul Antonescu, reprezintã moºte-
nirea fascismului românesc ºi, în consecinþã, indicã
faptul cã românii nu au fost „executanþii binevoitori
ai lui Hitler“. Dupã o scurtã prezentare a hipernaþio-
nalismului antisemitic „mândru“ românesc în mod
neplãcut xenofob, autorul s-a concentrat asupra „Mâ-
niei“, ca o motivaþie cheie în politica Gãrzii de Fier
revoluþionare ºi a dictaturii nerestricþionate a lui Ion
Antonescu, care s-a îndreptat spre forþele armate, po-
litice ºi jandarmerie ca practicieni profesioniºti ai
violenþei, pentru a-ºi întãri viziunea sa idealã despre
naþiune ºi societate ºi pentru a-ºi implementa politica
sa de salvare. În concluzie, autorul relevã cã acest fe-
nomen de curãþire etnicã a fost impulsionat nu doar de
xenofobie, ci ºi de posibilitatea guvernului militar ro-
mân de a da frâu liber menirii rãzboiului contra URSS-
ului, a „mâniei drepte“ asupra celui vulnerabil, adãu-
gând astfel „curãþirea terenului“ mãrimii unei victorii
(nesigure) faþã de inamicul etern.

Alexandra Petrescu ne prezintã în articolul sãu
legãturile dintre Consiliul Naþional al Femeilor
(CNF/NCW) ºi Consiliul Internaþional al Femeilor



(ICV/CIF) timp de jumãtate de secol, 1921–1971.
Cercetarea s-a fãcut în Centrul Arhivelor pentru Isto-
ria Femeilor de la Bruxelles scoþând la luminã cores-
pondenþa oficialã între feministele românce ºi per-
sonalitãþi ale CIF, precum ºi alte documente pãstrate
în aceste arhive. Studiul subliniazã importanþa femi-
nismului românesc la nivel internaþional, prezintã
contribuþiile miºcãrii feministe la activitãþile CIF
înainte ºi în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial,
cât ºi încercãrile feministelor românce de reconectare
a Consiliului Naþional cu organizaþia internaþionalã a
femeilor în timpul comunismului.

Dupã 1989, þãrile din Europa de Est au ales di-
verse cãi prin care au pedepsit abuzurile asupra drep-
turilor omului în comunism. Explicarea justiþiei tran-
ziþionale în Ungaria a constituit tema abordatã de La-
vinia Stan în „Justiþie Gulaº pentru Gulaº comu-
nism?“. Ungaria este singura þarã care a ales calea de
mijloc, realizând o justiþie limitatã în domeniile cheie
ale lustraþiei, acces public la arhivele politice secrete
ºi executarea la tribunal a foºtilor lideri comuniºti ºi
a spionilor sub acoperire. Aºa cum argumenteazã
acest articol, Ungaria a fost obligatã sã reziste efor-
turilor de de-comunizare radicalã datoritã regimului
sãu moderat comunist, tranziþiei negociate ºi a politi-
cilor sale postcomuniste conciliatoare, dacã nu chiar
instabile. În acest context, Lavinia Stan prezintã or-
ganizarea ºi evoluþia structurilor secrete de securitate,
legislaþia cheie a justiþiei de tranziþie, negocierea po-
liticã care a moderat lustraþia ºi accesul la dosare,
modul în care scandalurile publice ºi liberalizarea
necontrolatã a informaþiei supãrãtoare a clãtinat viaþa
politicã maghiarã.

În studiul sãu, Dan Stoenescu propune o temã
deosebit de actualã: „Naþionalismul palestinian. De la
secularism la islam“. În prima parte autorul anali-
zeazã conceptul de naþionalism ºi implicãrile sale
pentru naþionalismul palestinian. Partea a doua cer-
ceteazã motivele apariþiei naþionalismului palestinian
în teritoriile ocupate ºi în þãrile ce gãzduiesc un mare
numãr de refugiaþi palestinieni. Partea a treia reflectã
relaþiile dintre naþionalismul palestinian ºi islam, pu-
nându-se accent pe legãtura între pãmânt, naþiona-
lism ºi islam precum ºi pe apariþia Hamas ºi rolul sãu
în dezvoltarea naþionalismului palestinian. Se conclu-
zioneazã cã naþionalismul palestinian secular a fost
doar un stadiu în dezvoltarea identitãþii palestiniene
ºi cã acesta nu poate izbândi în situaþia politicã con-
temporanã a regiunii. Circumstanþele politice au
transformat naþionalismul islamic palestinian pentru
a lupta pentru independenþa Palestiniei.

„De la diversitate la diferenþã. Dilemele struc-
turale ale politicilor de identitate“ este articolul în
care Camil Alexandru Pârvu abordeazã critic unele
probleme ce afecteazã structura unor argumente care
pledeazã pentru ceea ce a fost numit politici de iden-
titate sau politica diferenþei ºi în special cele for-
mulate de Iris Marion Young. În ciuda unor critici
pertinente legate de modul în care identitatea joacã
într-adevãr un rol crucial în contextele de putere ºi le-

gimitate contemporane, aceste abordãri, prin
discursul lor despre cultura de norme ºi diferenþã, în-
tãresc chiar motivele pe care le-au identificat pentru
aceste probleme. Concentrându-se asupra identitãþii
de culturã ºi grup ca interes principal, în loc de in-
divizi, asemenea abordãri au înlocuit subiectele mo-
derne ale justificãrii politice fãrã asumarea clarã care
sã justifice aceastã mutare. Politica diferenþei, preci-
zeazã autorul, are nevoie sã ofere o explicaþie mai
complexã despre cum se poate pãstra specificitatea
cadrului comun pentru pluralism. În fine, asemenea
abordãri ce invocã conceptul de „culturã“ ca un ne-
determinat notoriu submineazã eforturile lor de a
oferi criterii oficiale despre ceea ce este cultura.

În „Formarea cetãþeanului. Imaginea româneascã
a unui ideal european“, Ligia Livada–Cadeschi pre-
zintã un istoric al valurilor primelor decade ale seco-
lului al XIX-lea românesc, caracterizate de lupta unor
clase importante ale societãþii pentru impunerea con-
ceptului unui ideal european ce ar trebui sã fie mo-
dern ºi progresiv, opus orientalismului otoman barbar
ºi despotic. Tentaþia acestei renaºteri politice a trecut
prin necesitatea unei reconstrucþii sociale al cãrei
promotor de bazã este un subiect social nou, un su-
biect cetãþean, educat în spiritul valorilor europene
ale timpului. Astfel educaþia, instruirea ºi ºcoala de-
vin vectorii cei mai importanþi ai acestei renaºteri.
Încã de la mijlocul secolului al XVIII-lea, conform
ideilor Iluminismului european, prinþii fanarioþi au
pus accent pe virtuþile politice ale educaþiei publice,
ale cãrei niveluri se potriveau foarte bine cu cele ale
ierarhiei sociale. La începutul secolului al XIX-lea
Europa Iluminatã a devenit modelul explicit sau tacit
al tuturor celor tentaþi de reînnoirea vechii structuri.
În Principate, baza întregii educaþii publice elemen-
tare a fost reprezentatã explicit de moralitatea creº-
tinã. Patria, ca patrie-mamã, înlocuieºte familia pen-
tru a perfecþiona educaþia tinerilor. Fundamentarea
fiecãrei instituþii publice este doctrina moralã al cãrei
scop este sã dea naºtere unui cetãþean pios, credin-
cios, care sã fie folositor patriei. Astfel încât educaþia
trebuie sã se potriveascã nevoilor sociale ºi sã fie
diferenþiatã corespunzãtor rolurilor sociale ce sunt
asumate ideal de cãtre fiecare individ. Autoarea pre-
cizeazã cã ºi în Principate a existat un interes practic
constant de asumare a influenþelor teoretice dinspre
modelul european general. În primele decade ale se-
colului al XIX-lea apar primii beneficiari de burse
publice pentru Europa Ocidentalã (Italia, Franþa).
Visul modelului european a depãºit domeniul admi-
nistrativ ºi se rãspândeºte printre indivizii particulari.
La sfârºitul secolului apar ºcoli publice inspirate de
modele remarcate în Franþa ºi Elveþia (exemplu Ion
Ionescu de la Brad). Aceste ºcoli au fost revendicate
de filantropia, nouã ºtiinþificã ºi pozitivistã, care a avut
mulþi suporteri în cultura româneascã, în special în
rândul doctorilor (miºcarea igienistã).

Scopul studiului lui Radu Carp „Pierre Manent ºi
tradiþia gândirii europene despre religie ºi politicã“ a
fost de a evidenþia viziunea gânditorului francez des-
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pre religie ºi politicã, prea puþin cunoscutã atât în lite-
ratura de specialitate strãinã cât ºi în cea româneascã.
Sunt analizate sintetic din aceastã perspectivã lucrãrile:
„Originile politicii moderne. Machiavelli, Hobbes,
Rousseau“ (1977); „Istoria intelectualã a liberalis-
mului“ (1987); „Cetatea Omului“ (1994); „Curs de fi-
losofie politicã“ (2001); „Raþiunea naþiunilor. Re-
flecþii asupra democraþiei în Europa“ (2006). În con-
cluzie, felul în care Manent abordeazã relaþia religie-
politicã este rezumatã în câteva teze cum ar fi: relaþia
între Bisericã ºi diferite forme de organizare politicã
din istoria Europei (Cetate, Imperiu, monarhie); sin-
gurul concept relevant pentru organizarea politicã
este religia creºtinã, datoritã eºecului ideologiilor to-
talitare care au fãcut inoperabile concepte precum re-
voluþie sau naþiune ºi, indirect, conceptul de istorie;
ideea cã secularizarea în Europa nu este ireversibilã;
trãim în „epoca separãrilor“, iar relaþia Bisericã-stat
este una dintre aceste separaþii; suntem martorii pro-
cesului de transformare a religiei ºi consecinþa aces-
tui proces este aceea cã Statul laic nu poate supra-
vieþui Statului-naþiune; politica ºi religia nu sunt
complet separate; rolul Islamului în societãþile mo-
derne ºi perpetua cãutare a unei forme politice adec-
vate; relaþia între religia iudaicã, Stat ºi naþiune; tema
identitãþii creºtine a Europei; rolul Bisericii Catolice
în prezent este de a eroda autoritatea statului cu alte
mijloace decât în trecut. Prin temele pe care le
abordeazã pentru a scoate în evidenþã relaþia religie-
politicã ºi prin felul în care interpreteazã temele cla-

sice ale liberalismului, Pierre Manent se înscrie în
descendenþa directã a gânditorilor precum Benjamin
Constant, François Guizot sau Edouard Laboulaye.

„Charles Taylor ºi Sinele (modern)“ este artico-
lul prin care Ciprian Bogdan încearcã sã desprindã
ideile privind identitatea personalã în unele lucrãri
ale filosofului canadian. Presupunerea de bazã de la
care pleacã autorul este faptul cã Taylor încearcã sã
rezolve trei crize de identitate moderne majore: prima
izvorãºte din imaginea reductivã, proiectatã de
discursul ºtiinþific al fiinþei omeneºti ca un „sine“
neangajat, detaºat de trupul sãu de culturã sau de cul-
turã ºi limbã; „a doua crizã“ este legatã de rejectarea
„nihilistã“ a fundalului cultural în numele unui in-
divid autoreferenþial creativ; „a treia“ îºi are sursa în
refuzul indivizilor de a se implica în spaþiul public, ca
simptom al „alienãrii“ crescânde a identitãþii mo-
derne. Taylor oferã în schimb, ca încercare de a re-
zista la aceste crize, o antropologie filosoficã al cãrei
scop este de a reabilita acele idealuri care au fãurit
identitatea modernã. În final, autorul a încercat sã
arate cã formula despre „sinele modern“ a lui Taylor,
în ciuda dimensiunii sale ierarhice bazate pe nevoia
de valori solide, se aseamãnã cu un „ritm“ ce poate,
suficient de flexibil, sã combine ierarhia cu presiunea
transformãrii moderne ºi fragmentãrii.

Reþinem încã o datã recenziile ample prezentate
în revista Studia Politica ce constituie, alãturi de ar-
ticolele înglobate, o modalitate productivã de comu-
nicare a ideilor ºi teoriilor politice actuale.


