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SOUTH-EAST EUROPEAN JOURNAL OF
POLITICAL SCIENCE, vol. I, no. 1, January,
February, March 2013, editatã de Fundaþia Insti-
tuþiilor Educaþionale a Universitãþii Europei de Sud-
Est „Lumina“, constituie cea mai nouã publicaþie de
profil din România. Numãrul tematic inaugural, De-
mocracy and Civil Society, este deschis de salutul
profesorului Leonardo Morlino, un reputat specialist
în domeniului proceselor de democratizare ºi de
schimbare a regimurilor politice, preºedinte al In-
ternational Political Science Association (2009-
2012). Pentru distinsul profesor aceastã apariþie edi-
torialã, ca orice „naºtere a unei reviste“, indicã dez-
voltarea unei comunitãþi de specialiºti ºi existenþa
unor aºteptãri ºi planuri de viitor, menirea unei astfel
de publicaþii fiind tocmai oportunitatea oferitã spe-
cialiºtilor, elitei politice ºi cetãþenilor de a analiza ºi
dezbate aspectele problematice ale democraþiilor ac-
tuale în „intenþia de a îmbunãtãþi viaþa noastrã îm-
preunã“. Giratã ºtiinþific de personalitãþi precum
William Connell (New Jersey), Oleg Kudryavtsev
(Moscova), Thierry Ménissier (Grenoble), Leonardo
Morlino (Roma), Giovanni Sartori (New York),
Phillipe Schmitter (Florenþa) º.a., SEEJPS pune la
dispoziþia cititorului contribuþii reprezentative pentru
cercetarea actualã a sferei tematice a democraþiei.

Articolul de fond, „Does Political Europeanness
Exist? (Post)Democracy and Civil Society after
1989“, semnat de editorul ºef al revistei, Andreea
Zamfira, este relevant pentru coordonatele conside-
rate dezirabile ale unei ample dezbateri asupra demo-
craþiei, în principal asupra modului în care societãþile
europene înþeleg democraþia, statul liberal, partici-
parea cetãþeneascã, modernitatea, a modului în care
diferenþele dintre Est ºi Vest sunt explicate prin pris-
ma moºtenirii regimurilor anterioare ºi a tradiþiilor
locale ale gândirii politice, ca ºi a modului în care
postdemocraþia ºi noile forme de participare prefigu-
reazã „viitorul regimurilor democratice europene,
«Europa valorilor» ºi europenitatea politicã“. Amplul
grupaj al articolelor este deschis de Michele Prospero
(Universitatea „La Sapienza“ din Roma), care, sub
titlul „Hegel e il Concetto di Società Civile“, explo-
reazã perspectiva hegelianã asupra complexitãþii sfe-
rei existenþiale distincte de cea a statului, anume sfera
care conþine elementele esenþiale ale experienþei so-
ciale a modernitãþii. Analiza nuanþatã a perspectivei
hegeliene a „sistemului de nevoi“ propusã de
Michele Prospero are meritul de a configura rapor-
tarea hegelianã la economia politicã ºi la trãsãturile
constitutive ale societãþii burgheze moderne în scopul

de a decanta „tensiunea originarã dintre public ºi pri-
vat“. Articolul propus de Gheorghe Lencan Stoica
(Universitatea din Bucureºti), „Civil Society in Ro-
mania and Central and Eastern Europe“, examineazã
istoria conceptului modern de societate civilã ºi a for-
melor ei concrete de manifestare, urmãrind configu-
rarea drepturilor omului ºi evoluþia democraticã a so-
cietãþilor, pentru a se focaliza apoi asupra semnifi-
caþiei speciale a societãþii civile în urma schimbãrilor
care au avut loc în ultimele decenii în Europa Cen-
tralã ºi de Est. Sub titlul „Public Sphere, Citizens´
Participation and the Legacy of Communism“, Da-
niel Barbu (Universitatea din Bucureºti) realizeazã
una dintre cele mai percutante analize a „lipsei de
reacþie“ a cetãþenilor români în ultimele decenii, când
represiunea a fost înlocuitã tot mai mult cu mani-
pularea. Cauza acestei stãri de lucruri este identifi-
catã în experienþa anterioarã a practicilor totalitare, în
experienþa regimului în care „sfera publicã nu a con-
situit ºi nu a funcþionat ca un spaþiu stabilit de cetã-
þeni prin actul liber al voinþei politice ... ci, într-o
manierã oarecum hobbesianã, ca spaþiu creat de «su-
veran», adicã de Partidul Comunist...“ ºi în care a
precumpãnit strategia anonimã de coordonare a tac-
ticilor ºi iniþiativelor individuale ºi de convertire a lor
la nivelul responsabilitãþii personale (p. 75). Autorul
considerã cã în condiþiile în care „suveranul comunist
nu interzicea ºi nu limita prin lege cetãþenia, nu fo-
losea legea pentru a reprima libertãþile ºi a produce
unanimitatea politicã“, dar folosea „tehnici tot mai
subtile de manipulare ºi persuasiune“ în locul „exclu-
derii ºi violenþei ca instrumente de dominaþie“ (p. 83),
rezistenþa prin culturã nu trebuie interpretatã ca o
miºcare anticomunistã. Întreaga culturã a celor cinci
decenii de totalitarism, de „importanþã strategicã pen-
tru supravieþuirea elitei intelectuale modelate ºi pro-
movate de regimul totalitar“, este definitã ca „produs
al ideologiei ºi al mecanismului implacabil, dar va-
riabil, al cenzurii“ (p. 86). Ca urmare, actul de creaþie
nu a putut sã se constituie în formã de rezistenþã, ci în
formã de consimþire ºi „participare la dinamica sferei
publice comuniste“. „Spaþiul public unificat“ ºi „cul-
tura politicã comunã“, obþinute prin eforturile con-
stante ale cenzurii, au fost congruente cu o „lipsã a
vizibilitãþii alternative a individualismului critic ºi ci-
vic“, specifice „dizidenþilor“. Urmãrirea stãrii de nor-
malitate a constituit, dupã Daniel Barbu, cel mai gre-
ºit comportament sub totalitarism întrucât a generat
„dezinteresul general pentru viaþa comunitãþii ºi ur-
mãrirea necondiþionatã a interesului personal“, ceea
ce a echivalat cu trasarea „hãrþii unui paradox geogra-
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fic“: „emigrarea moralã“ sau refugiul în sine. „Rezis-
tenþa «prin culturã», rezistenþa în interiorul «pro-
priului sine» este ultimativ echivalentã cu o formã
aproape patologicã de autism moral“, consonantã „co-
laboraþionismului confidenþial“ (p. 89). „Intellectuals
and Civil Society. The Polish Case“ este tema artico-
lului semnat de Florin-Ciprian Mitrea (Universitatea
Europei de Sud-Est „Lumina“), un bun cunoscãtor al
istoriei intelectuale ºi politice a Poloniei ultimului se-
col. Demersul autorului este cel de identificare a
transformãrilor structurale pe care le-a suportat clasa
intelectualilor în Polonia comunistã ºi, conex, a sta-
diilor conflictului dintre elita intelectualã umanistã
polonezã ºi ideologia partidului-stat, ca ºi a evoluþiei
relaþiei dintre intelectualii de stânga ºi Biserica Ca-
tolicã polonezã. Gelu Sabãu (Universitatea „Hype-
rion“ din Bucureºti) aduce în atenþia publicului, sub
titlul „Democracy against Nationalism. TheA. C. Po-
povici Case“, opoziþia pe care a teoretizat-o gân-
ditorul transilvãnean la începutul secolului XX ºi
care îºi are sursa în atitudinea criticã a lui Mihai Emi-
nescu faþã de societãþile moderne ºi liberalismul fran-
cez. Autorul analizeazã concepþia lui Popovici asupra
„opoziþiei ireductibile“ dintre democraþia „globalã ºi
universalã“ ºi naþionalismul care subliniazã specifici-
tatea culturalã a fiecãrei naþiuni prin raportare la
abordãri occidentale ale democraþiei ºi naþionalis-
mului. O interesantã prezentare a singurei viziuni po-
litice româneºti democrat-creºtine aparþine lui Cãtã-
lin-Valentin Vrabie (Universitatea din Bucureºti), sub
titlul „Civil Society as Its Enemy: The first Romanian
Cristian-Democratic Attempt“. Articolul analizeazã
ideile inovatoare ale episcopului de Râmnic, Bartolo-
meu Stãnescu, puse în practicã în intervalul 1921-
1938 (adicã pânã la destituirea sa de regele Carol al
II-lea), de fapt singurele idei ºi principii creºtin-de-
mocrate implementate în România, desigur nonpro-
gramatice dar cuprinse într-un discurs politic mo-
dern, distinct de mainstream-ul politic ºi ecleziastic
al timpului ºi, îndeosebi, în contradicþie cu ideologia

ºi politica nondemocraticã. Autorul ia în considerare
ca variabile ale discursului democrat-creºtin natura
democraþiei, centralitatea fiinþei umane în arhitectura
politicã imaginatã de ierarh, refuzul statului asis-
tenþial, principiul solidaritãþii, justiþia socialã, sensul
proprietãþii private ºi a salariului, principiul
subsidiaritãþii, antistatismul ºi importanþa acordatã
corpurilor intermediare ale societãþii. Studiul lui Sal-
vatore Cingari (University for Foreigners of Perugia),
„Per un’Analisi Critica del Concetto di «Meritocrazia»
come «Ideologia» Neo-liberista“, este consacrat exa-
minãrii termenului «meritocraþie» ºi folosirii lui ca ºi
concept care valorizeazã ideea de justiþie în societate.
Profesorul Cingari considerã cã, într-un proces mai
general («postdemocratic»), termenul are un caracter
«ideologic», tradus în funcþionarea ca „mascã a ine-
galitãþii“, ºi cã dezbaterea din Italia este dominatã de
restructurarea lui în lucrãrile unor autori precum Ro-
ger Abravanel, Giuliano da Empoli, Alberto Alesina,
Francesco Giavazzi, Adolfo Scotto di Luzio, º.a., ºi,
deopotrivã de tentative de destructurare ideologicã.
Grupajul se încheie cu articolul „Social Movements
through Music and Culture. An Overview“ semnat de
Victoria Spau ((Universitatea din Southampton), care
opune teoriilor Miºcãrilor Sociale Vechi, centrate
asupra teoriilor proceselor politice, actorilor raþionali
sau resurselor de mobilizare, teoriile Miºcãrilor So-
ciale Noi, focalizate mai curând asupra unei abordãri
culturale a miºcãrilor sociale ºi a importanþei identi-
tãþii colective, asupra cadrului ºi reþelelor în înþele-
gerea mobilizãrii ºi participãrii la acþiuni colective.

Revista, de dimensiunile unui volum, care cu-
prinde de asemenea eseul semnat de Selamy Ahmet
Salgür (Universitãþii Europei de Sus-Est „Lumina“),
„Need of Intercultural Dialogue between Black Sea
Countries“ ºi substanþiale rubrici de recenzii, eveni-
mente ºtiinþifice, semnalãri de carte ºi prezentare a
autorilor, se anunþã, prin concepþie editorialã, conþi-
nut ºi prezentare, drept una dintre publicaþiile de re-
ferinþã ale domeniului.

Numãrul 1/2013 al revistei STUDIA POLITICA.
ROMANIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW,
publicatã de Institute for Political Research, Univer-
sitatea Bucureºti, se deschide în ARGUMENTUM,
cu articolul semnat de Bogdan Iancu, intitulat „Sere-
nity in Overcaming Crises: a Parochial Gloss on the
Transnational Shift in Constitutional Vocabularies“.

Odatã cu apariþia constituþiilor normative la înce-
putul secolului al XVIII-lea, se aratã în studiu, consti-
tuþionalismul a început sã se cristalizeze într-un corp
conceptual de justificãri pentru a legitima guvernãrile
limitate în cadrul statului naþional. Autorul preci-
zeazã cã în timp ce fenomenul constituþional are, în-

totdeauna, dimensiuni ºi conotaþii parohiale, legate
de implicaþiile suveranitãþii populare ºi de originile
istorice ale diverselor aranjamente, conceptele funda-
mentale ale constituþionalismului sunt în esenþã ab-
stracte ºi universale. Odatã cu eroziunea contem-
poranã a statelor naþionale s-a produs o diminuare a
capacitãþii jurisdicþionale constituþionale de a norma-
liza unele evoluþii legale ºi politice. Invers, odatã, cu
schimbarea locului deciziilor cruciale s-au fãcut în-
cercãri pentru a aduce instituþiile ºi structurile loca-
lizate dincolo ºi în cadrul statelor naþionale clasice în
ton cu tiparele moºtenite privind legitimitatea legalã
ºi politicã. Acest fenomen contemporan, interºarjabil,



descris ca ºi constituþionalism „supranaþional“,
„transnaþional“, „global“ sau internaþional, determinã
o detaºare a limbajului constituþionalismului dintr-un
context oferit de practicile statelor naþionale în voca-
bulare cvasi-constituþionale.

Un studiu amplu privind evoluþia performanþelor
partidelor politice, atât în termenii voturilor cât ºi al
mandatelor la guvernare, ne oferã Cristian Preda, in-
titulat „Partide, voturi ºi mandate la alegerile din Ro-
mânia (1990-2012)“. Autorul a folosit ca surse rezul-
tatele de la Biroul Electoral Central al celor ºapte ale-
geri legislative ºi prezidenþiale din 1990-2012, al ce-
lor ºase alegeri locale (1992-2012), al celor ºase ale-
geri prezidenþiale (1990-2009, al celor douã alegeri
pentru Parlamentul European (2007-2009) precum ºi
literatura de specialitate apãrutã în aceastã perioadã.
Lista alcãtuitã de autor cuprinde toate formaþiunile
politice care au depus candidaturi la alegerile legisla-
tive (numãr de voturi, procentajul ºi numãrul de man-
date câºtigate), ca ºi formaþiunile care au obþinut
mandate în alegerile locale (la consiliile locale, la
cele judeþene sau la primãrii). Datele culese ºi pre-
zentate au fost structurate în tabele ºi anexe, dupã pa-
tru criterii: Statusul legal, mobilizarea în competiþiile
electorale, Statusul parlamentar ºi participarea la gu-
vernare.

Un articol interesant este propus de Alexandra
Ionescu, intitulat „Considerarea partidelor politice ºi
reforma instituþionalã a autoritãþii publice în Europa
Centralã ºi Orientalã. Pluripartidism ºi pluralism po-
litic în postcomunismul românesc“.

Studiul exploreazã felul în care participarea poli-
ticã, reprezentarea ºi guvernarea sunt conceptualizate
de cãtre legislaþia partidelor româneºti. Pluralitatea
partidelor a fost iniþial stabilitã pentru a disciplina ºi
organiza pluripartidismul politic manifestat în socie-
tate în condiþiile ºi limitele impuse de Constituþie. A-
ceastã „vocaþie“ pentru partide a fost confirmatã ºi
reactivatã de legislaþia apãrutã în 1996 ºi 2003. A-
ceasta încadra partidele într-o viziune funcþionalã a
democraþiei în care erau, în mod explicit, înzestrate
cu misiunea publicã de a asigura integrarea politicã a
cetãþenilor români. Raþionalizarea detaliatã a misiunii
partidelor politice de a organiza participarea politicã
ºi de a conþine expresia lor politicã, va contrasta, în
mod abrupt, atât cu ambiguitatea rolului lor guverna-
mental din cadrul „desing-ului colectiv“ instituþional
al Constituþiei, cât ºi cu organizarea lor suficient de
delicatã, conchide autoarea.

În aceaºi linie se înscrie studiul „Limitarea ne-
constituþionalã a dreptului de asociere în partidele
politice ºi a dreptului de a fi ales prin legislaþia în do-
meniu ºi influenþa acesteia asupra participãrii politi-
ce“, semnat de Radu Carp.

Articolul este bazat pe trei ipoteze. Prima este
aceea cã, din punct de vedere normativ, condiþiile

pentru înfiinþarea partidelor politice în România sunt
cele mai restrictive din Europa, iar numãrul relativ
mare de partide înregistrate se explicã prin aplicarea
defectuoasã a cadrului normativ. A doua ipotezã con-
statã cã, paralel cu înãsprirea condiþiilor pentru înre-
gistrarea partidelor politice, participarea la vot a scã-
zut de-a lungul ultimelor douã decade. A treia, proce-
dura legalã, pentru înregistrarea partidelor politice
contrazice previziunile constituþionale în ceea ce pri-
veºte asocierea liberã ºi dreptul de a alege. Luând în
calcul aceste idei, articolul sugereazã o revizuire a le-
gislaþiei actuale (p. 135). Pentru a atinge acest obiec-
tiv, þinând cont cã prevederile constituþionale referi-
toare la exercitarea iniþiativei legislative cetãþeneºti
sunt extrem de restrictive ºi cã nu a fost adoptatã o
lege, în acest sens, „cea mai eficientã modalitate rã-
mâne sesizarea Avocatului Poporului“ (p. 136).

Locul religiei în sfera publicã constituie tema
propusã de Iuliana Conovici, în articolul intitulat
„Ambivalence and Change in the Public Status of
Religion in Romania during the 2008-2012 Legisla-
tive Term“. Articolul se axeazã pe legislaþia privind
relaþiile Bisericã – Stat ºi Statusul public religios, în
perioada mai sus menþionatã.

În primul rând, atenþia autoarei este acordatã Se-
cretariatului de Stat pentru denominãri religioase,
consolidãrii parteneriatului social dintre societatea
laicã ºi autoritãþile religioase ºi subiectului privind fi-
nanþarea Bisericii; în al doilea rând, sunt prezentate
subiecte diverse în legãturã cu bioetica ºi etica so-
cialã. Încercãrile de modificare legislativã, în aceste
zone, au revelat atitudinile ambivalente ale factorilor
decizionali români asupra statusului public al insti-
tuþiilor religioase ºi asupra valorilor religioase, în
particular.

Un subiect interesant este abordat de Caterina
Preda, în articolul „Sub supraveghere (artisticã). Re-
laþia artiºtilor cu Securitatea“. Pentru a înþelege ce a
însemnat regimul comunist, autoarea îºi propune sã
retraseze „supravegherea“ ca realitate datã în so-
cietãþile comuniste din Europa de Est. În timp ce se
localizeazã, pe un caz românesc, sunt date ºi unele
exemple din Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria ºi care
ajutã la amplasarea subiectului într-un context regio-
nal. Analiza include atât punctul de vedere al poliþiei
secrete asupra lumii artistice ca atare, cât ºi viziunea
artiºtilor asupra vremurilor lor. Conceptualizarea su-
pravegherii artistice a inclus trei tipuri de exemple
privind: deconstrucþia realitãþii fabricate în mod ofi-
cial; accentuarea detaliilor din viaþa de zi cu zi a oa-
menilor în creaþia artisticã (cozile, aglomerarea în
mijloacele de transport etc.) interzisã de propaganda
oficialã; reflecþiile artiºtilor asupra aparatului politic
secret. Concluziile autoarei ne ajutã sã depãºim cli-
vajul dihotomiei comunist/anticomunist ce a dominat
spaþiul politic românesc dupã 1990 ºi, totodatã, ajutã
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la crearea unei noi perspective asupra limitelor de do-
minare exercitatã de regimul comunist (p. 172).

Cel din urmã articol, din sumarul acestui numãr
al revistei, examineazã destinul suveranitãþii, pe are-
na internaþionalã, dupã terminarea rãzboiului rece:
„Is Sovereignty Dead? The Transformation of Inter-
national Politics“, semnat de Ruxandra Ivan. Pentru
început, autoarea prezintã anumite procese ce su-
bliniazã înþelegerea tradiþionalã a suveranitãþii mo-
derne ca fiind exclusivitatea jurisdicþiei asupra unui
anumit teritoriu ºi absenþa unei autoritãþi înalte cu
puteri mai mari decât statul. Astãzi, aceste procese
cer, în primul rând, dezvoltarea jurisdicþiei internaþio-
nale superioare statului, cum ar fi Curtea Europeanã

a Drepturilor Omului sau Curtea Internaþionalã de
Criminalisticã; în al doilea rând, apariþia unei doc-
trine ce leagã suveranitatea cu anumite obligaþii ale
statului faþã de cetãþenii lui sub numele de „responsa-
bilitate de protecþie“; în al treilea rând, disoluþia dis-
tincþiei înãuntru/în afarã, la fel ca ºi coeziunea co-
munitãþii politice asupra cãreia suveranitatea statalã
este fondatã. În paralel cu aceste procese, aratã au-
toarea, se contureazã o tendinþã accentuatã a statului
de a-ºi reafirma suveranitatea printr-un control, tot
mai riguros, asupra societãþii ºi teritoriilor sale, reu-
ºind astfel sã manipuleze discursul asupra suvera-
nitãþii ºi pericolului pierderii sale.


