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Revista NATIONALITIES PAPERS. THE
JOURNAL OF NATIONALISM AND ETHNICITY,
volumul 40, nr. 3, mai 2012, editatã de Association
for the Study of Nationalities, prezintã un sumar al-
cãtuit din trei secþiuni: de analizã a evenimentelor
curente, o secþiune specialã ºi un grupaj rezervat re-
cenzãrii unor cãrþi recent publicate.

Rubrica rezervatã analizei unor evenimente
curente include un articol semnat de David S. Siroky
ºi Valeriy Dzutsev, referitor la rolul Georgiei în Cau-
caz: Rational or reckless? Georgia’s zugzwang in the
Caucasus. Autorii îºi propun sã demonstreze cã dupã
rãzboiul cu Rusia din anul 2008, din care a ieºit în-
frântã din punct de vedere militar, Georgia a reuºit
totuºi sã îºi consolideze traiectoria cãtre vest, dezvol-
tând o nouã strategie regionalã — Iniþiativa pentru
Caucazul de Nord. Cei doi autori considerã cã o astfel
de strategie este întru totul raþionalã, ea reprezentând
un calcul prin care Georgia încearcã sã devinã o alter-
nativã soft power la dominaþia militarã rusã din re-
giune, cu beneficii demonstrabile pentru toate pãrþile
interesate.

Secþiunea specialã a numãrului de faþã al revistei
are ca temã autonomia literaturii minoritãþilor ºi re-
grupeazã un numãr considerabil de articole menite a
pune în luminã legãtura strânsã dintre politic ºi felul
în care literatura surprinde chestiunea sensibilã a mi-
noritãþilor.

Primul articol al secþiunii, semnat de Clémence
Scalbert-Yücel, se intituleazã Languages, politics
and field theory — the question of the autonomy of
small literatures. Autoarea evocã teoriile ce susþin
rolul literaturii în construirea naþiunii ca ºi comu-
nitate imaginatã ºi în naºterea identitãþii naþionale,
dar îºi propune sã rãstoarne acest cadru teoretic ºi sã
cearã adaptarea lui la realitatea literaturilor mici, ale
minoritãþilor, gãsind trei argumente care justificã acest
demers: 1. a vorbi despre literaturile mici implicã ideea
de interdependenþã ºi relaþionare între diferite litera-
turi ºi diferite lumi literare; 2. înseamnã, de asemenea,
cã existã relaþii inegale, deci de dominaþie, între ele ºi
3. include dimensiunea politicã a literaturii.

Urmãtorul articol, Rossetti’s Obsession by Ramon
Saizarbitoria: on the seduction of minority literary
fields, semnat de Ur Apalategui, se axeazã exact pe
ideea raporturilor dintre marea literaturã ºi literatura
emergentã a unei minoritãþi, cu referire exactã la Spa-
nia ºi Þara Bascilor.

Articolul semnat de Gilles Riaux, Literatures at the
intersections of national territories: Iranian-
Azerbaijani ethnic entrepreneurs in a transnational
historical space¸ îºi propune sã studieze teritoriali-

tatea limbajelor, în contextul mobilizãrilor etno-na-
þionale, în încercarea de a realiza o hartã a interac-
þiunii transnaþionale dintre spaþiile lingvistice ºi ca-
drele naþionale. Spaþiul geografic la care se referã
autorul include Turcia,Azerbaidjanul ºiAzerbaidjanul
iranian.

Despre emergenþa literaturii minoritãþii este vo-
ba ºi în cel de-al doilea articol semnat de Clémence
Scalbert-Yücel în sumarul numãrului curent al
revistei: Emergence and equivocal autonomization of
a Kurdish literary field in Turkey. Autoarea pune în
luminã dezvoltarea lumii literare kurde din Turcia, o
lume literarã ce foloseºte o limbã neoficialã ºi care
are a se raporta la o dublã ordine: sfera kurdã a politi-
cului ºi sfera naþionalã turcã, de la care i se impun
constrângeri ºi de la care primeºte resurse. De aici,
autoarea analizeazã dacã ºi în cel fel are loc o emer-
genþã a literaturii kurde, care sã fie autonomã de alte
sfere sociale ºi de mizele politice.

În aceeaºi sferã tematicã se înscrie ºi articolul
Writing as resistance: Berber literature and the
challenges surrounding the emergence of a Berber
literary field in Morocco, semnat de Stéphanie Pouessel.
Autoarea prezintã dezvoltarea literaturii berbere,
precum ºi raporturile ei cu identitatea naþionalã ma-
rocanã ºi cu miºcarea identitarã pan-Amazigh. Miza
articolului este de a demonstra cã, în ciuda faptului cã
scriitori berberi au reuºit în ultimele decenii sã dea o
definiþie a ceea ce este marocan în care sã fie incluºi
ºi berberii, nu existã un câmp literar berber autonom,
ci unul dependent de chestiuni identitare, mai degra-
bã un spaþiu literar berber.

Ne oprim pe scurt ºi asupra articolului The con-
troversial question of French Jewish literature, având
ca autori pe Clara Lévy ºi Cherry Schrecker, care în-
cearcã sã arate cã, în ciuda numeroaselor studii des-
pre autori evrei ºi despre scrierile lor, nu existã în
Franþa un grup de scriitori evrei care sã se articuleze
sub forma unei entitãþi socio-istorice. Cu alte cuvinte,
existenþa unei scriituri evreieºti nu ar fi tot una cu
existenþa unei literaturi evreieºti în Franþa.

Pornind de la teoria câmpului literar, lansatã de
Pierre Bourdieu, Bernard Lahire analizeazã în ar-
ticolul Specificity and independence of the literay ga-
me raporturile complexe ºi contradictorii dintre lite-
raturile dominante, literaturile minoritare, dar ºi din-
tre acestea ºi sfera politicului: „(...) literatura nu poa-
te sã nu fie învestitã cu chestiuni politice, iar dezvol-
tarea ei este inseparabilã de curentele înfruntãrilor
politice“ (t.n. — p. 412).

În articolul semnat de Myroslav Shkandrij, in-
titulat Ukrainization, terror and famine: coverage in
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Lviv’ Dilo and the nationalist press of the 1930,
regãsim o comparaþie între felurile în care au fost re-
flectate în presa ucraineanã, mai ales în anii 1932-
1933, ucrainizarea, teroarea sovieticã ºi foametea, cu
accent pe cel mai mare cotidian ucrainean din afara
Ucrainei Sovietice — Dilo — ºi pe presa editatã de
Organizaþia Naþionaliºtilor Ucraineni.

În continuare, articolul semnat de Moya Flynn ºi
Natalya Kosmarskaya, Exploring „North and South“
in post-Soviet Bishkek: discourses and perceptions of
rural-urban migration, exploreazã discursul domi-
nant pe care vechii rezidenþi de la oraº l-au construit
despre migranþii ce veneau sã li se alãture din alte
pãrþi ale Kîrghîzstanului, începând cu perioada târzie
a epocii sovietice ºi continuând cu perioada postsovi-
eticã. În definitiv, este vorba de un studiu despre
schimbarea socialã în Asia Centralã postsovieticã, a-
vând ca punct central construirea unor opoziþii pre-
cum cea între urban ºi rural, între Nord ºi Sud.

Articolul ce încheie sumarul acestui numãr al re-
vistei se intituleazã The ethnic and non-ethnic po-
litics of everyday life in Bulgaria’s southern bor-
derland, semnat de James Dawson. Studiul empiric
asupra oraºului Kurdzhali, din sudul Bulgariei —
oraº în care majoritatea bulgarã trãieºte alãturi de o
minoritate turcã —, îl determinã pe autor sã constate
cã, în contradicþie cu aºteptãrile exprimate de spe-
cialiºti cu experienþã în probleme ale Europei Cen-
trale ºi de Est, la majoritatea bulgarã identitatea et-
nicã este mult mai dezvoltatã decât la minoritatea
turcã. O altã constatare, referitoare la clivajul rural-
urban, îl conduce însã pe autor cãtre concluzia cã, în
viaþa de zi cu zi a indivizilor intervin ºi alte ataºa-
mente“ decât cele legate de etnie: „Etnicitatea se gã-
seºte în împrejurãrile din lumea realã în care sunt
disponibile forme nonetnice de identificare“ (t.n. —
p. 473).

Numãrul 1/2012 al revistei STUDIA POLITICA.
ROMANIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, publi-
catã de Institute for Political Research, Universitatea
Bucureºti, se deschide în ARGUMENTUM, cu arti-
colul semnat de Ruxandra Ivan, intitulat „International
Politics of Justice. The Political Underpinnings of the
Emergence of an International Regime“. Studiul con-
stituie o încercare de reconstrucþie a apariþiei meca-
nismelor internaþionale ale justiþiei penale, dupã „rãz-
boiul rece“, din punctul de vedere al articulaþiei din-
tre normele fundamentale ale sistemelor de stat mo-
derne — suveranitate — ºi corpusul de drepturi ale o-
mului, mai precis asupra formãrii regimurilor justiþiei
penale internaþionale. În ciuda dificultãþilor legate de
conceptualizarea ºi justificarea legãturilor dintre „su-
veranitate“ ºi posibilitatea indivizilor de a deveni su-
biecþi ai legislaþiei internaþionale, în articol se aratã
cã un obstacol viitor al apariþiei justiþiei penale inter-
naþionale îl constituie depãºirea intereselor strategice
ale unor state, în special ale marilor puteri, în stabi-
lirea unei asemenea jurisdicþii. Studiul vizeazã con-
textul politic de la sfârºitul anilor ’90 ce a dus la crea-
rea ICC ºi, totodatã, la transformarea înþelesului „su-
veranitãþii“. Acest climat a permis includerea în le-
gislaþia internaþionalã a responsabilitãþii de a proteja
cetãþenii împotriva epurãrilor etnice, genocidurilor,
crimelor de rãzboi ºi crimelor împotriva umanitãþii.

Un studiu deosebit este propus de Radu Carp, în
secþiunea ARTICULI, intitulat „Religia în sfera pu-
blicã sau în afara ei? Elemente ale unei posibile dez-
bateri în jurul modelului propus de Jürgen Habermas“.
Relaþia dintre religie ºi modernitate în cadrul sferei
publice este tratatã de gânditorul german, în scrierile
sale, abia în 2005. Habermas, precizeazã autorul, pri-
vilegiazã o situare a religiei în sfera publicã bazatã pe
toleranþã, pe respectarea pluralismului în detrimentul

exceselor de tipul fundamentalismului religios, pe de
o parte, sau al laicitãþii, pe de altã parte. Modelul sfe-
rei publice, propus de Habermas, se bazeazã pe un
compromis, reluând astfel un argument formulat de
John Rawls: comunitãþile religioase îºi recunosc limi-
tele de acþiune, iar statul „nu poate impune cetãþe-
nilor sãi îndatoriri care sã fie incompatibile cu un
mod de viaþã religios“ (p. 28).

Sfera publicã are în concepþia lui Habermas
anumite limitãri, nu este un concept care sã cuprindã
orice manifestare a religiei. Altfel spus, manifestãrile
religioase preced sfera publicã ºi o structureazã totodatã.
Modelul pe care Habermas îl propune depinde foarte
mult de poziþia actorilor ºi de intensitatea sentimen-
telor religioase, motiv pentru care preferã sã nu ofere
o definiþie a religiei sau sferei publice, lãsând des-
chisã problema definirii lor (p. 29). În acest sens, au-
torul prezintã, succint, felul în care defineºte Charles
Taylor sfera publicã, în lucrarea A Secular Age. „Spa-
þiul comun care þine de esenþa sferei publice, în con-
cepþia lui Taylor, este compus din persoane care în
cele mai multe cazuri nu se întâlnesc niciodatã, având
acces la aceleaºi surse de informare dar fiind situate
în spaþii aflate la mare depãrtare. Potrivit lui Taylor,
dintotdeauna au existat spaþii comune „metatopice“,
fãrã o localizare anume într-un teritoriu, Statul ºi Bi-
serica fiind asemenea spaþii comune. Existenþa a mai
multor astfel de spaþii a fãcut ca acestea sã îºi con-
teste reciproc legitimitatea. În acest fel, apariþia unui
nou model de sferã publicã a fãcut posibilã margina-
lizarea religiei ºi, ulterior, secularizarea. Pentru Taylor,
precizeazã autorul, teoria sferei publice se bazeazã pe
ideea cã puterea politicã poate fi limitatã printr-un
element din afara sa, iar acest element nu este voinþa
lui Dumnezeu. Astfel, sfera publicã în viziunea lui
Taylor se aflã în afara puterii, în timp ce Habermas sus-
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þine mai degrabã natura politicã a sferei publice (p.
30). Prin prezentarea poziþiei lui Taylor comparativ
cu poziþia lui Habermas, studiul relevã faptul cã dez-
baterea privind locul religiei în spaþiul public este
abia la început, poziþia lui Habermas nu este singu-
larã, iar întrebarea referitoare la locul religiei în acest
model explicativ va fi pusã ºi de alþi gânditori.

Analizate sub lupa liberalismului vestic, progre-
sul ºi emanciparea par incompatibile cu viziunile re-
formiste musulmane. Cu toate acestea, precizeazã
Alina Isac Alak în articolul „The Reform Within Is-
lam and the Legitimacy of the Contemporary.
Reinterpretations of the Qur’anic Text“, exegeza
ISLAH, reforma islamicã, examinatã în propria sa
paradigmã, dezvãluie abordãri alternative la moder-
nitate, capabile sã depãºeascã antinomia tradiþie-mo-
dernitate aºa cum apare în reformele islamice tradi-
þionaliste, ºi nu împotriva ei.

O temã recurentã în problematica revistei este pre-
zentatã de Roxana Marin în „Some Considerations on
the Evolution of Defining «Fascism»“. Autoarea în-
cearcã sã examineze diverse modele prin care con-
ceptul de „fascism“ a fost definit în diferite perioade
istorice, începând cu eseul lui Mussolini din 1932 ºi
sfârºind cu cele mai recente definiþii din gândirea oc-
cidentalã. Articolul recapituleazã, pe scurt, cele mai
semnificative contribuþii la definirea „fascismului“
(al cãrui loc special este ocupat de studiile efectuate
de S.G. Payne, Roger Griffin, Roger Eatwell, Robert
Paxton, Walter Laqueur, G.L. Mosse, H.A. Turner).
De asemenea, este abordatã problematica „studiilor to-
talitariste“, analizate în anii ’50-’60 de cãtre Hannah
Arendt, Earst Nolte, W. Sauer ºi Z. Brzezinski.

De dragul stabilirii unor tipare de definire în ca-
zul „fascismului“, studiul discrimineazã, în mod tra-
diþional, între interpretãrile marxiste ale acestui con-
cept (Mason, Poulantzas, Renton, Bethan, Vajda) ºi
cele liberale (A. James Gregor, de Felice, Linz); cu
toate acestea, datoritã argumentelor prezentate aici,
definiþiile marxiste ar putea reuºi faþã de cele liberale
ºi invers. Abordarea adoptatã nu încearcã sã polarizeze
cele douã tradiþii/perspective ce concep fascismul,
cât sã observe evoluþia pe care aceste douã tradiþii le-
au înregistrat de-a lungul a ºaizeci de ani de studiu. În
final, lacunar ºi succint, studiul încearcã sã defineascã

fascismul din România ºi specificitãþile sale dintr-un
decor dominat de înapoiere, aºa cum a fost analizat
de cãtre Eugen Weber, Nicholas Nagy-Talavera ºi
Henry L. Roberts.

Înainte ºi dupã prãbuºirea partidelor-state, comu-
nismul a constituit ºi a rãmas o temã de cercetare
deosebit de fertilã. Dincolo de divergenþele de abor-
dare ºi interpretare, întrebarea de la care au plecat toþi
cercetãtorii a fost: ce a reprezentat comunismul, ca
regim politic, în secolul XX?

Raluca Mãrgãrit, în studiul „Întreprinderea So-
cialistã — loc de producere a regimului comunist.
Combinatul Siderurgic Hunedoara în primele douã
decenii comuniste“, încearcã sã rãspundã acestei în-
trebãri. Centru industrial cu tradiþie, Hunedoara a cu-
noscut în perioada regimului comunist o evoluþie
economicã ºi socialã semnificativã. În spaþiul între-
prinderii, autoarea a surprins mecanismele de mobi-
lizare ºi control ale regimului, de creare a unui nou
tip social, „omul nou“. „Spaþiul întreprinderii socia-
liste a fost unul complex, ea nefiind doar un loc de
muncã, de producere a diferitelor bunuri, ci un spaþiu
educaþional ºi cultural, un loc de propagare a ideilor
promovate de regim, un loc de control total al indivi-
dului, de producere a regimului comunist“, a conclu-
zionat autoarea (p. 90).

Cel din urmã articol din sumarul prezentului nu-
mãr al revistei se referã la modelul identitar al tine-
rilor din România postcomunistã: „The Sociocultural
Identity of Young People in Post-communist Roma-
nia. Attitudes towordsWork and Emigration“. Autorii
îºi propun sã identifice felul în care rãspund tinerii la
valorile sociale faþã de muncã ºi faþã de propria lor þa-
rã, la modul în care sunt percepute atitudinile lor faþã
de corupþie, sãrãcie ºi emigrare. Bazat pe datele obþi-
nute din investigaþii sociologice, interviuri ºi discuþii
(focus-group), studiul relevã unele aspecte: tinerii apre-
ciazã munca, mai ales în condiþiile în care obþin anumite
beneficii, mai ales financiare; alte aspecte ce privesc
profesia sau locul de muncã aratã dorinþa pentru un
program scurt ºi uºor, lipsit de responsabilitãþi; aspectul
vocaþional nu se regãseºte atât de mult în rãspunsurile
tinerilor intervievaþi; în schimb, lipsa locurilor de
muncã ºi insatisfacþiile ce decurg de aici determinã o
atitudine favorabilã faþã de fenomenul emigrãrii.


