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Volumul XVIII, numãrul 8 (150), august 2010 al
revistei SFERA POLITICII, editatã de Fundaþia So-
cietatea Civilã, reuneºte o serie de articole dedicate
liberalismului sub titlul „Liberalismul sub constrân-
geri comunitariene ºi postmoderniste“. Acest numãr
se deschide cu editorialul Ceciliei Tohãneanu, „«Plu-
ralismul rezonabil» ºi pledoaria pentru pluralism:
John Rawls versus comunitarianismul“, care subli-
niazã importanþa eforturilor lui John Rawls de a inte-
gra pluralismul în centrul concepþiei liberale de justi-
þie. Încercarea lui Rawls de a construi un concept po-
litic de justiþie compatibil cu pluralitatea doctrinelor
este prezentat în contrast cu concepþia comunitariº-
tilor în privinþa acestei pluralitãþi. Rawls sugereazã cã
„în cadrul acestei pluralitãþi de concepþii, dreptatea
ca echitate ocupã un loc special datoritã faptului cã
cele douã idei centrale — societatea ca sistem de co-
operare ºi persoana ca fiinþã liberã ºi egalã— sunt
formulate în termenii raþiunii publice“. Meritul lui
Rawls este de a fi construit un model al dreptãþii fãrã
sã sacrifice idealurile liberalismului, arãtând cã aces-
tea pot fi apãrate ºi din interiorul unei scheme liberale
nontradiþionale.
Liberalismul este abordat de Gabriela Tãnãsescu

în studiul „Tematizarea criticã a liberalismului sau
comunitarismul ca filosofie terapeuticã“, care evi-
denþiazã semnificaþia comunitarianismului filosofic
în gândirea politicã contemporanã, prin analizarea
comunitarismului ca filosofie critic-corectivã în ra-
port cu individualismul liberal. În articolul „Contrac-
tualism ºi libertate. O investigaþie criticã“, Henrieta
Aniºoara ªerban investigheazã relaþia dintre contrac-
tualism ºi libertate, pornind de la lucrarea Sexual
Contract, în care Carole Pateman abordeazã critic
teoria contractualistã. „Limite ale liberalismului ilu-
minist ºi restauraþia bunului individualism“ se intitu-
leazã articolul semnat de Lorena Stuparu care aduce
în discuþie unele aspecte ale individualismului libe-
ral, atât ca filosofie a libertãþii axat pe autocreaþie în
cadrul comunitãþii, cât ºi ca teorie ºi practicã a justi-

þiei într-un stat democratic. Semnalãm, de asemenea,
contribuþia lui Cristian-Ion Popa, care propune o ana-
lizã a teoriei bunurilor publice din perspectiva liber-
tarianismului contemporan, în articolul „Liberalismul
ºi bunurile publice“.
Dintre celelalte contribuþii ale acestui numãr te-

matic semnalãm: „O posibilã justificare a situãrii li-
beralismului între borne moderne/postmoderne“
(Viorella Manolache), „«Kantieni» versus «hege-
lieni» în disputele intelectuale ale liberalismului ºi
ale democraþiei liberale“ (Vasile Pleºca), „Liberalis-
mul azi. Între ideologie ºi fantasme politice“ (Daniel
ªandru), „Paradigmele diferenþei în filosofie. Kantia-
nism versus Postmodernism“ (Oana Albescu), „Cri-
tici comunitariene la teoria rawlsianã a dreptãþii ca
fairness“ (Rãzvan Samoilescu), „Este solidaritatea prio-
ritarã dreptãþii? Câteva limite ale unei critici comu-
nitariene la adresa liberalismului“ (Eugen Huzum).
Rubrica Eseu conþine articolul semnat de Nicolae

Drãguºin „Dreptatea intergeneraþionalã. Principii ºi
teorii (I)“, în care autorul urmãreºte „expunerea mo-
dului în care se rãspunde la întrebãri precum aceea
dacã datorãm sau nu ceva generaþiilor viitoare. Dacã
da, de ce datorãm ºi care este conþinutul datoriilor
noastre? Existã vreo ierarhie de obligaþii care ar putea
fi construitã? Mai mult chiar, ce justificã relaþia pe
care se presupune cã ar trebui sã o avem cu genera-
þiile viitoare sau trecute?“.
Rubrica Arhive a acestui numãr, semnatã de Ste-

lian Tãnase, gãzduieºte prezentarea unui document
din Arhivele Statului referitor la liderul comunist Go-
gu Rãdulescu (care în decembrie 1989 era unul dintre
puþinii membri ai vechii gãrzi a PCR care se mai afla
în înalta ierarhie de partid ºi de stat). Documentul
este un referat întocmit în 1954 de Securitate, în care
G. Rãdulescu era acuzat de legãturi cu spioni strãini.
Urmãrirea liderului comunist era fãcutã cu intenþia de
a fi judecat în procesul lotului Vasile Luca.
O serie de recenzii ºi semnale editoriale întregeºte

sumarul acestui interesant numãr al Sferei politicii.

Sanda Cincã

FOREIGN AFFAIRS, vol. 89, nr. 1, ianuarie/fe-
bruarie 2010 abordeazã din diferite perspective o te-
maticã ce se poate relaþiona cu „insecuritãþile lumii
de astãzi“.Astfel, Carlisle Ford Runge ºi Carlisle Piehl
Runge semneazã „Against the Grain“, un studiu în
care, pornind de la previziunile nefaste ale lui Thomas
Malthus, aratã cum ºi de ce au fost acestea parþial
contrazise. În zilele noastre altele sunt îngrijorãrile

„malthusiene“: faptul cã, pe de o parte, preþurile la
hranã au crescut în ultima vreme, ceea ce sporeºte ris-
cul foametei generalizate la nivel mondial deoarece
cererea de hranã creºte pe mãsurã ce cresc populaþia
ºi veniturile în zone cum ar fi China ºi Asia de Sud,
iar pe de altã parte, agricultura începe sã fie deturnatã
în parte spre producþia de biocombustibili. ªi Jack A.
Goldstone, în „The New Population Bomb“, abordeazã
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o îngrijorare „malthusianã“ reiteratã de Paul Ehrlich
prin anii ’70: creºterea populaþiei va aduce foamete.
Deºi existã elemente de contrabalansare a fenomenu-
lui de creºtere a populaþiei ºi a foametei, cum ar fi
planificarea familialã ºi proiecte de oprire a creºterii
populaþiei, „revoluþia verde“, noile viziuni de mange-
ment al economiei mondiale ºi de planificare a exploa-
tãrii resurselor, viitorul rãmâne marcat de insecuritate.
GrahamAllison se referã în studiul „Nuclear Disorder“
la fragilitatea ordinii nucleare mondiale. Provocãrile
noii ordini nucleare mondiale, considerã studiul, vin
din partea Coreei de Nord, Iranului ºi Pakistanului.
Dacã primele devin curând puteri nucleare depline,
regimul de nonproliferare a armelor nucleare va de-
veni perimat. Coreea de Nord, în mod special, repre-
zintã o ameninþare crescândã de la an la an, considerã
studiul. În lucrarea „FromHope toAudacity“, Zbigniew
Brzezinski analizeazã laudativ politica externã a lui
Barack Obama, în mod deosebit în ceea ce priveºte
conflictul israeliano-palestinian, ambiþiile nucleare
ale Iranului ºi atitudinea faþã de provocãrile venite
din partea Afganistanului ºi Pakistanului. „The New
Energy Order“, de David G. Victor ºi Linda Yueh,
aratã discrepanþele dintre aºteptãrile faþã de noul sis-
tem energetic mondial ºi preþurile volatile de astãzi la
petrol ºi derivatele sale, creºterea nesiguranþei în ra-
port cu furnizarea de combustibili, în timp ce investi-
þiile în dezvoltarea unei oferte corespunzãtoare se la-
sã aºteptate, ca ºi realizarea tehnologiilor neconven-
þionale pe scarã largã pentru slãbirea dependenþei de
petrol ºi gaze naturale. „Mind Over Martyr“ este pre-
scurtarea pentru „socializarea în scopul reabilitãrii,

reintegrãrii ºi deradicalizãrii teroriºtilor este posibilã“,
aºa cum aratã Jessica Stern. Sunt analizate realizãrile
programelor de reabilitare din Arabia Sauditã. Deºi
sentimentele antiamericane rãmân puternice în zonã,
în special în Pakistan, din 2004 ºi pânã astãzi aceste
programe de reeducare dinArabia Sauditã încep sã îºi
arate beneficiile. Reeducarea rãspunde observaþiilor
urmãtoare: teroriºtii se bazeazã pe o ideologie reli-
gioasã, ignorând adesea specificaþiile Coranului, ºi
sunt motivaþi de injustiþii care pot fi ºi imaginare sau
bazate pe ignoranþã. O altã sursã de insecuritate mon-
dialã este precaritatea oportunitãþilor de dezvoltare
personalã ºi de afaceri în contextul globalizãrii, în zi-
lele noastre, aratã Isobel Coleman, în „The Better
Half: Helping Women Help the World“, cu referire la
cartea Half the Sky: Turning Oppression into Oppor-
tunity for Women Worldwide de Nicholas D. Kristof
ºi Sheryl WuDunn. Emanciparea femeilor trebuie sã
vinã preponderent dinspre þãrile în curs de dezvoltare
ºi chiar aºa se ºi întâmplã, în ciuda faptului cã feno-
menul de modernizare ºi de reformare a atitudinilor ºi
practicilor culturale ale femeilor, ºi a celor raportate
la femei, îºi gãseºte uneori origini surprinzãtoare:
apariþia televiziunii prin cablu ºi urmãrirea teleno-
velelor cu mesaj modernist. Ca un exemplu în acest
sens, atitudinile s-au schimbat în acest fel într-un sat
din India dupã apariþia televiziunii prin cablu: feme-
ile au început sã plece de acasã fãrã sã mai cearã a-
probarea bãrbaþilor, sã participe la deciziile care pri-
vesc gospodãria, sã îºi trimitã fiicele la ºcoalã sau sã
declare din ce în ce mai rar cã preferã un fiu unei
fiice.

FOREIGN AFFAIRS, vol. 89, nr. 2, martie/apri-
lie 2010 se remarcã prin studierea impactului a douã
tratate internaþionale de maximã importanþã pentru
geografia relaþiilor internaþionale de astãzi, respectiv
analiza Tratatului SUA–Japonia (realizatã de George
R. Packard) ºi a Tratatului de la Lisabona (elaboratã
de Anthony Luzzatto Gardner ºi Stuart E. Eizenstat).
Primul studiu subliniazã în primul rând dimensiunea
istoricã a Tratatului semnat la 19 ianuarie 1960 între
Statele Unite ale Americii, prin secretarul de Stat
american Christian Herter, ºi Japonia, prin primul-
ministru japonez de atunci, Nobusuke Kishi. Depã-
ºind contextul tensionat al relaþiilor de dupã cel de-al
doilea Rãzboi Mondial acest tratat consfinþea angaja-
mentul SUA de a contribui la apãrarea Japoniei dacã
aceasta ar fi atacatã. Tratatul avea avantajul de a în-
tãri poziþia SUA în Asia de Est, dar astãzi, toate latu-
rile acestei „excelente înþelegeri“ par supuse contes-
taþiilor de cãtre Partidul Liberal Democratic japonez.
Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decem-
brie 2009, angajeazã cele 27 de state membre într-un

efort de creºtere a coerenþei Uniunii Europene, ca ac-
tor internaþional, printr-o reformã instituþionalã de
anvergurã. Pânã acum, aceastã reformã înseamnã
în special un transfer ºi mai accentuat de putere cã-
tre Bruxelles, de naturã sã aprofundeze nemulþu-
mirile ºi nu procesul de integrare. Autorii aratã as-
pectele prin care rãmâne problematicã relaþia dintre
politicile externe ale statelor membre ºi aceea a Uni-
unii Europene ca întreg, în pofida Tratatului de la Li-
sabona. Studiul aratã cã semnificaþia Tratatului este
mai mare decât efectele pe care liderii europeni reu-
ºesc sã le valorifice. În acelaºi timp, aceastã semni-
ficaþie nu trebuie evaluatã la modul absolut, în raport
cu realizãrile modeste raportate la situaþiile de rãzboi,
spre exemplu, ci încurajatã, într-o perspectivã evo-
lutivã, a „paºilor mãrunþi“, ºi nu într-o perspecti-
vã criticã distructivã a unor pretenþii revoluþionare
de promovare imediatã a eficienþei ºi coerenþei UE
sau dintr-o perspectivã criticã distructivã care ar-
gumenteazã cã Tratatul de la Lisabona ar submina
NATO.
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FOREIGN AFFAIRS, vol. 89, nr. 3, mai/iunie
2010 abordeazã strategiile de dezvoltare internaþio-
nalã într-o tematicã variatã, de la relaþia dintre glo-
balizare ºi statutul femeilor, la evoluþiile NATO ºi
provocãrile Iranului la adresa securitãþii mondiale.
Isobel Coleman semneazã studiul „The Global Glass
Ceiling“ în care argumenteazã ºi comenteazã ideea cã
dezvoltarea internaþionalã depinde în mare parte de
pârghia reprezentatã de statutul femeilor. Acestea,
dezvoltarea mondialã ºi statutul femeilor, sunt varia-
bile mutual dependente. Faliile produse de inechi-
tãþile sociale cauzate de „gen“ se reflectã în accesul la
educaþie, asistenþã medicalã, tehnologie ºi venituri
decente într-o mare parte a lumii, în special în Orien-
tul Mijlociu, în sudul Asiei sau în Africa Sub-Saha-
rianã. Pe de altã parte, atunci când femeile au acces la
educaþie ºi la un venit stabil mortalitatea infantilã
scade, sãnãtatea ºi nutriþia copiilor se îmbunãtãþesc,
creºte productivitatea agriculturii, se încetineºte creº-
terea populaþiei, economiile se extind, iar „ciclurile
sãrãciei“ sunt întrerupte. Dacã aceasta reprezintã ul-

tima frontierã a dezvoltãrii internaþionale în cheie fe-
mininã, ultima frontierã a NATO este „noul concept
strategic“ care-i va ghida evoluþia. CharlesA. Kupchan
aratã în acest sens în „NATO’ s Final Frontier“ cã re-
laþiile cu Rusia se aflã pe primul loc în agenda NATO
ºi cã aducerea Rusiei în spaþiul euro-atlantic nu mai
þine de un viitor îndepãrtat. Tot într-un viitor apropiat,
Iranul îºi propune sã devinã a zecea putere nuclearã.
James M. Lindsay ºi Ray Takeyh se preocupã de sla-
ba influenþã pe care atât Consiliul de Securitate al
ONU, cât ºi Agenþia Internaþionalã pentru Energie
Atomicã par sã o aibã în aceastã problemã, în timp ce
chestiunea nuclearã începe sã devinã un element
definitoriu al identitãþii naþionale iraniene. Autorii se
pronunþã în favoarea menþinerii presiunii economice
asupra Teheranului, precum ºi pentru conturarea unor
opþiuni militare. Strategiile de dezvoltare internaþio-
nalã sunt discutate ºi în articolul „The Brussels
Wall“, de William Drozdiak, care se referã la reco-
nectarea strategiilor UE ºi NATO pentru a servi mai
bine intereselor de securitate occidentale.

FOREIGN AFFAIRS, vol. 89, nr. 4, iulie/au-
gust 2010 se axeazã pe politicile de nonproliferare
nuclearã, dar abordeazã ºi alte chestiuni sensibile, în
diverse grade de importanþã, pentru securitatea mon-
dialã. Astfel, Barry R. Posen, Barry Rubin, James M.
Lindsay ºi Ray Takeyh, în „The Containment Co-
nundrum“, îºi continuã investigaþia cu privire la
pericolele legate de potenþialul nuclear al Iranului.
Centrul de greutate al investigaþiei nu este dat de ana-
liza resurselor diplomatice clasice în aceastã privinþã,
ci de sugerarea doar a unei retorici de forþã referitoare
la sublinierea reacþiilor devastatoare din partea SUA
ºi a Israelului. Consecinþele negative ale unei ase-
menea poziþii sunt prea puþin luate în considerare. În
studiul „Stopping Proliferation Before It Starts“, Gre-
gory L. Schulte se preocupã, în mod complementar,
de faptul cã liderii din Coreea de Nord ºi din Iran nu
par sã reacþioneze în mod pozitiv la condamnãrile din
plan internaþional sau la presiunea internaþionalã ori-
entatã împotriva politicilor lor nucleare. Tonul reco-
mandãrilor este mai realist ºi recomandãrile se în-

dreaptã spre prevenirea proliferãrii nucleare ºi în alte
state decât cele care pun deja astfel de probleme la
adresa securitãþii internaþionale. De asemenea, în
ceea ce priveºte politica externã a Coreei de Nord,
colaborarea Consiliului de Securitate al Naþiunilor
Unite cu China se poate dovedi beneficã. Pe de altã
parte, Laurie Garrett discutã în articolul intitulat „Ca-
strocare in Crisis“ atât realizãrile regimului Castro
în domeniul medicinii ºi al asistenþei medicale, cât
ºi consecinþele posibil nefaste generate de un exod
al medicilor ºi al altor specialiºti din domeniul
medical în SUA ºi de un turism medical american
exagerat în Cuba. Alexander J. Motyl analizeazã
în „Ukrainian Blues“ revenirea lui Viktor Yanukovici
în politica ucrainianã, consecinþele privind întãri-
rea legãturilor cu Rusia, integrarea europeanã ºi clã-
direa unor legãturi strategice cu SUA. Acuzat de fra-
udã ºi eliminat de la putere datoritã revoluþiei por-
tocalii, acesta desfãºoarã acum în Ucraina o „con-
trarevoluþie albastrã“, cu destule accente antidemo-
cratice.

Henrieta ªerban


