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Î
ncepând cu acest număr Sfera 
Politicii va apare într-o nouă 
formulă editorială: Politica sa 

editorială va sta însă, firesc, sub semnul 
continuității. După două decenii și ju-
mătate de la apariție sa, Sfera Politicii 
și-a asigurat un loc aparte în peisajul 
publicistic din România, fiind nu doar 
prima revistă de știință politică care 
apărea după prăbușirea comunismului, 
ci și un reper al unei evoluției unei disci-
pline științifice ce își căuta locul în con-
certul științelor sociale. 

Martor al epocii sale, Sfera 
Politicii a evoluat într-un mediu politic 
și social specific, numerele sale fiind do-
vada evoluției, în paralel, a obiectului 
de cercetat dar și a cercetări însăși. Și 
cum, dintre toate științele despre soci-
etate, studiul sistematic al politicii este 
atât cel mai vechi cât şi cel mai nou tip 
de analiză rațională a fenomenelor soci-
ale, Sfera Politicii a încercat, în tot acest 
răstimp, să asigure echilibrul între anali-
za unui prezent politic dinamic în conti-
nuă, deși aparentă, schimbare și re-pre-
zentarea teoriilor clasice ale reflecției 
asupra politicii, statului și puterii. Sfera 
Politicii, a reflectat, și o va face în conti-
nuare, tranziția milenară a gândirii po-
litice spre o abordare pozitivă a puterii 
și avatarurilor sale politice. De la antica 
perspectivă normativă a căutării formei 
perfecte de guvernare la cele mai noi 
teorii privind analiza faptelor politice, 
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Abstract
The article announces that 
The Sphere of Politics will be 
published in a new editorial 
formula which will be 
nevertheless about continuity. 
The Sphere of Politics will further 
be a cast of the reflection on 
politics and policy, a space of 
rational analysis on social and 
political phenomena, a landmark 
of the Romanian intellectual 
debate on the organization and 
management of the society.
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Sfera Politicii a găzduit, și va continua să găzduiască, febrila dezbatere intelectua-
lă privind devenirea întru politică. 

Spre deosebire de simțul comun, care reduce depreciativ politica la lupta 
pentru putere în cea mai vulgară dintre formele sale, știința politică, pe care Sfera 
Politicii o prezintă în paginile sale, prezintă societatea, statul sau partidele politice 
ca fapte ce pot fi supuse investigației științifice. O știință ce nu are ca obiectiv nici 
explicarea totalității, nici a singularității, ci care se apleacă asupra unor fragmente 
ale unei realității repetitive, efectuând un decupaj ce are ca scop izolarea unei anu-
mite dimensiuni a faptului politic. În acest fel, reflecția asupra politicului și politicii 
se adaptează exigențelor științifice și poate reuși în efortul său explicativ. În acest 
sens, Sfera Politicii nu își propune să circumscrie conturul imprecis al termenului po-
litică sau al disciplinei științifice care se apleacă asupra formelor multiple prin care 
acesta concept este operaționalizat, ci să asigure, în egală măsură, atât condițiile 
pentru o analiză a formelor particulare de organizare a puterii, cât și pentru inves-
tigarea politicii ca mediu de manifestare al relațiilor umane.




