
REV I STA REV I STELOR

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., X, 1, pp. 114–116, Bucureºti, 2013.

NATIONALISM STUDIES este publicaþia
Asociaþiei pentru Studiul Naþionalitãþilor (ASN),
care în ultimii 20 de de ani s-a manifestat ca lider
mondial pentru domenii de studiu precum naþiona-
lism, etnicitate, conflicte interetnice ºi identitate na-
þionalã, cu o expertizã deosebitã pentru Europa Cen-
tralã, Balcani, fosta URSS, Caucaz ºi Eurasia Cen-
tralã. Revista publicã, de asemenea, contribuþii pe
teorii ale naþionalismului, studii comparative, aspecte
trans ºi supranaþionale în ce priveºte relaþiile interet-
nice ºi identitatea naþionalã. Se adaugã publicarea de
articole de înaltã calitate academicã din domenii di-
verse, încadrabile istoriei, ºtiinþelor politice, sociolo-
giei, antropologiei, ºi literaturii.

Începând din 2009, Nationalism Studies apare de
ºase ori pe an ºi a cunoscut o serie de modificãri ale
formatului deja consacrat din anii ’90, o nouã echipã
editorialã ºi o serie de noi contribuþii interesante, precum
secþiuni speciale dedicate dezbaterilor pe diverse su-
biecte, noi apariþii editoriale, criticã de artã etc. Echipa
editorialã este recrutatã la nivel mondial, iar contri-
buþiile ºi circulaþia publicaþiei reflectã acest lucru.

Numãrul prezentat cu aceastã ocazie (nr. 4, iulie,
2012), fiind un numãr aniversar, prezintã 20 de arti-
cole selectate din diverse ediþii ale ultimelor douã de-
cenii (aceste articole pot fi lecturate online gratuit).
Cele 20 de articole au fost selectate pentru a oferi o
radiografie a preocupãrilor ºi profilului academic al
revistei. Dintre acestea amintim:

• Apariþia naþionalismului, de Zhemukhov Su-
fian. Acest articol se concentreazã pe aspecte ale miº-

cãrii naþionale din Caucaz ºi îºi propune sã rãspundã
la câteva întrebãri: care sunt diferitele componente
ale miºcãrii naþionalitãþilor din Caucaz? Pe ce princi-
pii se bazeazã? Cine sunt participanþii? Ce forþe poli-
tice le sprijinã? Cum interacþioneazã aceste forþe po-
litice între ele?

• Ortodoxia ºi crearea naþiunilor — Nichifor
Crainic, de Clark Roland. Acest articol trateazã în-
ceputul carierei lui Nichifor Crainic (1889-1972) cu
intenþia declaratã de a investiga de ce creºtinismul or-
todox a devenit un element al ultranaþionalismului
românesc în cursul anilor 1920.

• Limba care ne uneºte ºi limba care ne separã -
De ce limba arabã a fost pãstratã, iar sârbo-croata
abolitã, de Zabarah, Dareg A. Un articol interesant
care exploreazã de ce popoarele arabe, în ciuda unor
experienþe istorice diferite, îºi pãstreazã o limbã co-
munã, în timp ce sârbii, croaþii, muntenegrenii au ales
sã nu o facã. Studiul argumenteazã cã principalul mo-
tiv ar fi ideologic, provenit din modul de interacþiune
ºi coabitare religioasã ºi multietnicã diferit în fosta
Iugoslavie comparativ cu þãrile arabe. Atât statele
arabe contemporane, cât ºi Iugoslavia ºi statele pre-
decesoare ei sunt construcþii politice recente, abor-
darea definirii limbii comune a fost însã diferitã.

Între alte titluri interesante ale aceluiaºi numãr
mai amintim: Din umbra imperiului: definirea naþiu-
nii ruse prin mitologia culturalã, 1855-1870, de
O’Keeffe Brigid; Roºu la verde: activismul de mediu
în Rusia post-sovieticã, de Graybill Jessica; Afgantsy:
ruºii în Afganistan, 1979-1989, de Sinnott Peter.

TRANSATLANTIC TRENDS este este un stu-
diu anual al opiniei publice din SUA ºi Europa pri-
vind probleme de pe agenda transatlanticã, cu accent
pe provocãrile comune din domeniul politicii externe,
NATO, economie ºi geopoliticã.

Studiile, iniþiate în 2002, sunt realizate de
German Marshall Fund din Statele Unite (GMF) ºi
Compagnia di San Paolo, cu sprijin suplimentar de la
Fundaçao Luso-Americana, Fundaþia BBVA, Fundaþia
Communitas, ministerul suedez al Afacerilor Externe
ºi Open Society Foundation.

Pentru acest an (2012), eºantionul ºi studiul în
sine a fost realizat în perioada 2-27 iunie 2012, conco-
mitent în Statele Unite, Turcia, Rusia (ultimele douã
þãri fiind în premierã introduse în studiu) ºi 12 state

membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Franþa,
Germania, Italia, Þãrile de Jos, Polonia, Portugalia,
România, Slovacia, Spania, Suedia, Regatul Unit.
Datele furnizate au devenit un instrument preþios ºi
credibil pentru factorii de decizie politicã, mass-media,
grupuri de reflecþie, cadre academice ºi au un impact
asupra deciziilor de politicã externã în þãrile respective.
Scopul sondajului publicat în Transatlantic Trends
este ºi de a stimula dezbaterea cu privire la obiecti-
vele politice strategice ale Statelor Unite ºi diverselor
þãri europene cu atât mai mult cu cât în ultimul deceniu
s-a asistat la o divizare între punctele de vedere ale
opiniei publice de pe cele douã maluri ale Atlanticului
cu privire la intervenþia SUA în Irak, rolul Alianþei în
Afganistan, precum ºi alte aspecte relevante pentru
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criza economicã globalã. Este emblematicã diferenþa
radicalã de imagine dintre cei doi preºedinþi ai SUA,
George W. Bush versus Barack Obama, care reflectã
cât de importantã este politica externã ºi capitalul de
imagine al preºedinþiei americane în ochii opiniei pu-
blice europene. În premierã, în anul 2012, Federaþia
Rusã a fost adãugatã în eºantionul Transatlantic Trends
din dorinþa de a adãuga o nouã perspectivã ºi diversi-
tate geograficã studiului.

Din rezumatul executiv al studiului pe anul 2012
spicuim:

Pe parcursul anului trecut, factorii de decizie de
pe ambele maluri ale Atlanticului au trebuit sã facã
faþã provocãrilor economice grave ºi de politicã ex-
ternã, exacerbate de efectele campaniilor electorale
pentru alegeri interne într-un numãr de þãri. Aceste
provocãri includ impactul a deja jumãtate de deceniu
de turbulenþe economice ºi politici de austeritate,
preocupãrile legate de viitorul revoluþiilor politice
din Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord, programul
nuclear al Iranului, pregãtirile membrilor NATO de
retragere a prezenþei militare din Afganistan ºi evo-
luþia rãzboiului civil din Siria. În contextul acestor
provocãri, sondajul Transatlantic Trends a scos în
evidenþã patru constatãri:

1. În þãrile Uniunii Europene se poate constata
un „sprijin ferm pentru Uniunea Europeanã (mai pu-
þin pentru moneda euro), în contextul crizei, în ciuda
divergenþelor de opinii în întreaga UE. Criza econo-

micã europeanã nu pare sã fi subminat încrederea ce-
tãþenilor în UE ca o comunitate economicã viabilã ºi
credibilã. Majoritatea celor intervievaþi în UE au con-
siderat cã aderarea la UE a ajutat economia þãrii lor ºi
au aprobat modul în care UE a tratat criza economicã.
Este relevant ºi faptul cã aceeaºi majoritate (cu excepþia
Germaniei) este reticentã cu privire la creºterea atribuþi-
ilor de control ale UE asupra bugetelor statelor membre.

2. Cetãþenii SUA, „americanii“ respondenþi, ºi-au
reconfirmat opinia în virtutea cãreia principalul
parteneriat strategic al SUA trebuie sã rãmânã cel cu
Europa (un aspect important în condiþiile în care, în
2011, americanii incluºi în eºantion îºi exprimau pen-
tru prima datã preferinþele pentru relaþiile cu Asia în
detrimentul Europei).

3. Punctele de vedere ale respondenþilor ruºi di-
ferã de perspectivele americanilor ºi europenilor în
ce priveºte unele aspecte importante. Astfel, deºi ju-
mãtate din ruºii intervievaþi au o pãrere favorabilã
despre Statele Unite, iar douã treimi au o opinie favo-
rabilã faþã de UE, aceºtia considerã totuºi cã relaþiile
cu Asia sunt mult mai importante pentru interesele
lor naþionale decât cele cu Statele Unite sau Europa.
Opinia cetãþenilor ruºi faþã de NATO este în conti-
nuare nefavorabilã. Cetãþenii ruºi dezaprobã orice in-
tervenþie externã în Siria. Douã treimi din cetãþenii
ruºi intervievaþi în eºantion au mare încredere în pre-
ºedintele lor, o încredere mai mare decât în orice altã
instituþie din Federaþia Rusã.

Numãrul 1, volumul 7, iunie 2012 al revistei
THE ROMANIAN JOURNAL OF SOCIETY
AND POLITICS, editatã de Facultatea de ªtiinþe
Politice a ªcolii Naþionale de Studii Politice ºi Admi-
nistraþie Publicã, înglobeazã douã articole prezentate
de contribuitorii români ºi alte trei studii semnate de
autori strãini din Turcia, Rusia ºi Vietnam.

Gary Chambers (Marmara University, Istanbul,
Turcia) deschide problematica abordatã de acest nu-
mãr al revistei, cu articolul „Europa and Beyond: the
Development of Sub-State Paradiplomacy with
Special Referamee to Catalania“. Autorul exploreazã
tematica transformãrii conceptului de „stat-naþiune“
european sub impactul globalizãrii ºi cel al regionali-
zãrii. Bazându-se pe cazul Cataloniei, studiul ne ofe-
rã o analizã consistentã a apariþiei fenomenului de
„paradiplomaþie“ a „substatului“, reliefând faptul cã
aceste forme politice pot constitui un pas preliminar
ºi un instrument pentru obþinerea unei independenþe
viitoare a unei regiuni particulare unde secesiunea
este interzisã de cãtre constituþiile naþionale.

Problematica dreptului la autodeterminare ºi
integritate teritorialã este continuatã de cãtre Tatiana
Rudneva (Moscova, State Lingvistic University, Rusia)
în articolul intitulat „Non-Territorial Autonomy in

Russia: Practical Implications of Theoretical
Approaches“. Analiza autoarei este bazatã pe un set
de variabile comparate, atât în forme teoretice cât ºi
empirice, dublate de explicaþii juridice ºi istorice ce
completeazã conþinutul studiului. Abordând aspecte
privind autonomia culturalã, drepturile minoritãþilor
în contextul universal al drepturilor omului, Tatiana
Rudneva concluzioneazã: în absenþa unui cadru institu-
þional consociaþionist, sursele de conflicte interetnice
sunt inexhaustive/incomplete.

Un studiu interesant este propus de Ciprian Go-
riþã, intitulat „PPPs in the European Union.Guidelines
for Romania“. Autorul examineazã perspectiva dez-
voltãrii proiectelor parteneriatului public-privat în
România ca instrument alternativ financiar pentru in-
frastructura publicã. Prin analiza conceptualã reali-
zatã, studiul propune diverse soluþii pentru realizarea
acestui proiect, dupã explorarea formelor legale ºi a
practicilor întâlnite în Europa, în special în UE, fãrã
a uita de condiþiile interne/domestice ºi de lecþiile
oferite de practicanþii din România.

Cãtãlin Augustin Stoica, autorul studiului „Capi-
talism from Below: An Exploratory Analysis of Small
Entrepreneurship in Hungary, Poland and Romania“,
încearcã sã rãspundã unei interogaþii: în ce mãsurã
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condiþiile politice ºi instituþionale influenþeazã nuan-
þele dezvoltãrii capitaliste din Ungaria, Polonia,
România.

Utilizând date statistice ale unei cercetãri reali-
zate dupã anul 2000, autorul reliefeazã faptul cã dife-
renþele de educaþie ºi origine socialã determinã apa-
riþia unor forme ºi metode diferite de antreprenoriat,
utilizate la nivelul întreprinderilor mari ºi la nivelul
comerþului cu amãnuntul.

Cel din urmã articol intitulat „Changes in the
Security Agenda: Critical Security Studies and Human
Security. The Case of China“, este semnat de Nguyen
Thi Fhuy Hang (Diplomatic Academy of Vietnam,
Dong Da, Hanoi). Pentru a testa presupunerea
conform cãreia conceptul de securitate a evoluat,
dincolo de formele ei tradiþionale, centrate pe
intervenþia statului, autorul foloseºte drept exemplu
cazul Chinei. Articolul subliniazã legãtura dintre

abordarea teoreticã a studiilor critice despre securitate
cu deciziile guvernului chinez.

În final, ediþia nr. 13 a revistei din „New Series“
ne reþine atenþia prin recenziile celor douã cãrþi
selectate. Prima recenzie este dedicatã lucrãrii lui
Kennedy, P. M., „The Rise and Fall of the Great
Powers: Economic Change and Military Conflict
from 1500 to 2000“. Random House, New York,
1987. Semnatã de Andrei Miroiu, recenzia pune
accent pe „ceea ce a rãmas din teoria lui Kennedy la
un sfert de secol dupã renunþare“ (p. 123).

Cea de-a doua carte, recenzatã de Oana Cristina
Popa, „Preventing Conflicts, Managing Crisis. Euro-
pean and American Perspectives“, Gross F. D.
Hammilton, C. Major, H. Riecke (eds), centre for
Transatlantic Relations, Washington DC, 2011, este
consideratã un fel de ghid privind prevenþia conflic-
telor internaþionale ºi managementul crizei actuale.


