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Alcãtuit „la insistenþele amicilor“ ºi „fãrã efor-
turi speciale… ca un fel de sintezã a divagaþiilor despre
români ºi despre sufletul românesc“, volumul A sufle-
tului românesc cinstire prilejuieºte mai întâi o lecturã
plãcutã, datoratã expresivitãþii melancolice cultivate
de academicianul Alexandru Surdu cu aceeaºi pasiune
din care s-au nãscut tratatele de logicã ºi de filosofie
modernã ºi contemporanã, sau traducerile din opere
filosofice fundamentale.
Dincolo de motivele anamnetice personale savu-

ros expuse, aici se regãsesc ºi sugestiile unei posibile
terapeutici colective, pornind de la modele tipic ro-
mâneºti care au funcþionat într-o lume normalã, chiar
dacã vitregitã de istorie. Rememorarea acestor exemple
de întemeiere în cultura ºi civilizaþia româneascã nu
poate rãmâne fãrã ecou social ºi politic, chiar dacã
acesta din urmã se autodefineºte ca fiind amoral, altfel
spus plasându-se în afara oricãrei zone în care se dez-
bat probleme legate de suflet. Dar pentru cã sufletul
„informeazã“ orice organism viu, denunþarea unui stil
de viaþã care vrea cu tot dinadinsul sã-l ignore, este
mai mult decât necesarã.
Perspectiva criticã radicalã asupra „corpului“

economic ºi social-politic românesc (dar ºi „global“)
de azi (dupã a cãrui stare proastã se resimte ºi sufletul
românesc) este afirmatã încã din primele pagini ale
acestei cãrþi, în imagini care trimit cu gândul la o satirã
science fiction din 2006 (intitulatã „corect“ politic
Idiocracy) — unde strãzile ºi însãºi Casa Albã sunt
înecate în gunoi, unde cetãþenii, irigând culturile ºi
hidratându-se ei înºiºi numai cu suc, considerã cã apa
este lichidul care se foloseºte la toaletã, în fine, unde
un poliþist care altfel îºi recunoaºte propria-i medio-
critate, decriogenizat la un interval de 500 de ani de
când acceptase sã fie obiectul unui experiment, devine
un geniu strategic ºi un rafinat în ale culturii, în mijlo-
cul unei clase politice afectate de un pitoresc retard.
Tot astfel, lucrurile pe care le surprindeAlexandru

Surdu cu plasticitate ºi un haz înecat în tristeþe, sunt
demne de un scenariu apocaliptic: „Câinii nu mai um-
blã de mult cu covrigi în coadã, deºi aleargã acum hã-
mesiþi pretutindeni ºi chiar se strâng în haite, iar pe
deasupra lor trec stoluri negre de ciori ºi de corbi în
cãutare de hoituri, în timp ce clonþanii ies chiþãind de
prin munþi de gunoaie lãsate la dospit ºi aleargã pe
strãzi ca-n vremuri de ciumã. Vezi pretutindeni ruine

de fabrici ºi uzine, ziduri de hale prãbuºite, silozuri
goale ºi ruginite scârþâie în vânt, ºi atârnã parcã din
nori macarale pãrãsite ca niºte spânzurãtori uriaºe
peste ziduri lovite de basculante, pe care le sparg apoi
nevoiaºii cu barosul, ca sã tragã din ele sârme ºi fiare
coclite. Ogoarele care se întind nãpãdite de pir, de ro-
goz ºi scaieþi, arse pe alocuri de foc ºi nãpãdite de
soare, se risipesc treptat semãnând a pustie. Porcii,
caii ºi toate vitele au fost lãsate sã moarã de foame,
rozând la zãbrele de cuºcã, ca ºi gãinile care se mân-
cau unele pe altele sau erau arse cu raþe ºi gâºte cu tot
în crematorii de cãtre cãlãi îmbrãcaþi în salopete de
cosmonauþi. Vezi pretutindeni scene de groazã, ca
dupã rãzboaie atomice închipuite, ºi te fereºti când
bate vântul ºi rãscoleºte praful, ziarele vechi ºi pun-
gile goale, sã nu te calce cumva, din goana cailor, cei
patru cavaleri ai apocalipsei“ (pp. 8-9).
Acestei situaþii al cãrei „pitoresc“ receptat din

postura de spectator devine calvar din postura de vie-
þuitor în mijlocul ei, acestui decor dezolant Alexandru
Surdu le opune, atât ca variantã mai bunã a realitãþii
româneºti, dar ºi ca supremã mângâiere filosoficã,
secvenþe dintr-o lume trecutã în care se regãsesc re-
perele unei identitãþi colective: „Prima ºcoalã româ-
neascã“, „Codicele de la Ieud“, „Întâiul patrimiar ro-
mânesc ºi arta scrisului“, „Cantemir ºi logica isto-
riei“, „Bicentenarul Mitropolitului Andrei ªaguna“,
„Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã
ºi Cultura poporului Român“, „Cetatea cu nume de
reginã“, „Dunãrea împãrãteascã“, „În ce limbã vor-
beºte Dumnezeu?“, „Povestaºul de la Câmpulung“,
„Gânduri despre jurnalul zidirii“, „Bucuriile simple ºi
cele ºapte pãcate“, „Petre Andrei despre fericire“,
„Duhul sãrbãtorii“, „Povestea iubirii la români“, „A
sufletului românesc cinstire“.
„Educaþia este o necesitate, dar, la oameni, este ºi

o datorie“ — iar acest principiu este sãdit în sufletul
românesc încã de la plãmãdirea lui, manifestându-se
în lucruri a cãror elaborare presupune deopotrivã ºti-
inþã ºi artã bine însuºite: „Civilizaþia micenianã a fost
edificatã de cãtre populaþii traco-gete coborâte din
Nordul Dunãrii ºi înarmate cu celebrele rapiere de tip
Boiu, fabricate în Transilvania ºi cunoscute pânã în
þãrile nordice (Vide: J.Wernwe,Mykenae-Siebenbürgen-
Skandinavien, Firenze, 1952). Ele aveau pe mânere
însemnul spiralei, marca faurilor daci, care se închi-



chinau la zeitatea Ignis, a focului ºi a soarelui dogo-
ritor“ (p. 14). Altfel încât ignotehnica, tehnica focului
însuºitã „în ºcoli speciale, secrete“ în lumea anticã ºi
medievalã, era cunoscutã ºi de daci, care aveau arme
„chiar superioare“ celor romane ºi pe care i-a înfrânt
numãrul mare al invadatorilor ºi trãdarea: „Scopul
adevãrat al invaziei romane s-a dovedit ocuparea re-
giunilor mineraliere ale dacilor, uciderea sau expe-
dierea, ca sclavi, a supravieþuitorilor specializaþi în
ignotehnicã ºi înlocuirea lor cu mineri ºi fauri aduºi
din Illiria, pe care, înaintea retragerii aureliene, i-au
adus la Roma, dupã ce au distrus toate instalaþiile ºi
au blocat galeriile, despre care, dupã douã secole de
ocupaþie, nu mai ºtia nimeni nimic“ (p. 14).
Cu o astfel de tradiþie legatã de un element atât

de important în istoria economicã, militarã ºi politicã
a lumii, „dacã instrucþiunea popularã, ca sã-i zicem
aºa, profesionalã ºi administrativ-organizatoricã a
dispãrut, s-a menþinut însã ºi s-a întãrit instrucþiunea
copiilor de pânã la 12 ani, cam tot în aceeaºi perioadã,
mai ales dupã 1861, când se înfiinþeazã Asociaþiunea
Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura Po-
porului Român, ºi sunt înfiinþate sute de ºcoli pe lân-
gã aproape toate marile biserici ardelene, reorgani-
zate sub oblãduirea Mitropolitului Andrei ªaguna.
Dar primele ºcoli româneºti au fost mult mai vechi, ºi
multe dintre ele au fost ridicate în acelaºi timp cu bi-
sericile care le adãposteau ºi pentru folosul cãrora au
fost întocmite“ (p. 17).
Dar tipic pentru sufletul românesc este, dupã

cum demonstreazã distinsul academician pe pagini
întinse, ceea ce Vasile Bãncilã numeºte „duhul sãrbã-
torii“, un concept a cãrui unicitate îl face „aparent în
cercetarea spiritualitãþii unei naþiuni“. Despre drama
pierderii acestui duh Alexandru Surdu vorbeºte cu
lux de amãnunte, pornind de la premisa cã „Sãrbãtoa-
rea este forma de manifestare publicã a specificului
naþional-cultural al unei comunitãþi, care diferã de la
o comunitate la alta, având totuºi note asemãnãtoare,
dar ºi diferite pe anumite spaþii geografice determi-
nate“ (p. 144). Duhul sãrbãtorii are un loc ºi mai ales
un timp (originalitatea lui Bãncilã), dar mai are ºi o
atmosferã pe care uscãciunea sufleteascã actualã,
goana dupã profitul material pur ºi simplu nu o mai
pot reconstitui. Oamenii nu mai au timp ºi nici chef
ºi nici loc de sãrbãtoare. De la „duhul“ sãrbãtorii ca
indicator pentru starea sufleteascã a unei naþiuni s-a
ajuns într-un mod galopant la „declinul sãrbãtorii“,
pe care îl sesiza Vasile Bãncilã însuºi, fenomen pe
care Alexandru Surdu îl analizeazã cu amarã luci-
ditate: „Noi am trãit, sub regimul comunist, interzi-
cerea sãrbãtorilor tradiþionale, în special a celor reli-
gioase. S-ar putea spune cã «liberalizarea» lor a con-
dus la «renaºterea» lor. Unele au fost, într-adevãr, re-
luate, dar majoritatea au dispãrut pentru totdeauna. În
unele cazuri, încercãrile repetate de reluare au eºuat,

în alte cazuri sãrbãtorile au suferit transformãri care
le fac uneori de nerecunoscut. Bãncilã avea dreptate
cã vremurile se schimbã, ca ºi oamenii, iar internaþio-
nalizãrile ºi globalizãrile impun treptat obiceiuri ºi
pseudosãrbãtori (cãci sunt total lipsite de «duh»), cu
accente bahice sau erotice. Câteodatã este mai bine
ca o sãrbãtoare sã piarã, decât sã fie falsificatã, «po-
luatã», cum se întâmplã ºi cu cântecele ºi dansurile
tradiþionale“ (p. 152). Aceastã concluzie pesimistã
este atenuatã totuºi într-un loc din aceastã carte care
îngãduie speranþa legitimã în regenerarea aerului sãr-
bãtoresc care dã sens vieþii fie în împrejurãri publice,
fie în împrejurãri private: „Sãrbãtoarea autenticã a
fost, pentru multe generaþii, cel mai înãlþãtor eveni-
ment al comunitãþilor umane. Viaþa omului era o în-
lãnþuire de sãrbãtori, pentru care se pregãtea, pe care
le trãia, ºi cu amintirea cãrora îºi mângâia bãtrâne-
þele. Sãrbãtoarea reprezenta legãtura omului cu or-
dinea cosmicã, naturalã ºi socialã. Duhul sãrbãtorii
ne-a ocrotit în cele mai grele momente ale istoriei.
Lupta comuniºtilor împotriva sãrbãtorilor noastre a
fost o luptã împotriva sufletului nostru ºi împotriva
Duhului Sfânt care ne ocrotea. Astãzi s-ar putea spu-
ne cã duhul sãrbãtorilor noastre a intrat într-o eclipsã,
strãlucirea lui a fost acoperitã, dar experienþa cos-
micã ne face sã credem în revenirea lui. Oricum, pânã
atunci ne-a rãmas totuºi credinþa, iar unora dintre noi
chiar dreapta credinþã“ (p. 154). Iar aceasta este slu-
jitã în limba românã, în care, considerã Alexandru
Surdu, a vorbit Dumnezeu „cel puþin în primul verset
din Evanghelia dupã Ioan“, traducând, noician, bi-
necunoscuta formulã „La început a fost Cuvântul“
prin „Întru obârºie era rostirea“. Cãci „obârºie“ în-
seamnã ºi început ºi sfârºit, redând astfel „contextul
Evangheliei dupã Ioan (Alfa ºi Omega, Începutul ºi
Sfârºitul)“, iar în imperfectul „era“ se pãstreazã „per-
manenþa divinã“. De asemnea, „întru“ este o pre-
poziþie care „sugereazã consubstanþialitatea Logo-
sului cu Începutul, ºi nu numai simultaneitatea lor“,
iar „rostirea“ este „singurul termen din toate limbile
prin care poate fi redat logosul grec, care sã însemne
ºi vorbire, ºi rostuire, adicã punere în ordine“ (pp.
107-108).
În tristeþea generalã a lumii contemporane în

care aceste înalte repere sunt de cele mai multe ori ui-
tate sau chiar necunoscute, în care aceia care îºi per-
mit se distreazã ºi din ce în ce mai puþini sãrbãtoresc,
Alexandru Surdu pare a-ºi pãstra convingerea cã ros-
tirea ºi situarea lucrurilor ºi întâmplãrilor în contextul
unei nobile tradiþii este esenþialã pentru exorcizarea
rãului care încearcã sã domine totul. Astfel, chiar ºi
un fenomen trivial precum migrarea forþei de muncã
româneºti este situat ºi interpretat în contextul bi-
necunoscutei poveºti a cântãreþului („ªolomonarul“)
ºi a copiilor din Hameln, pus în legãturã cu virtutea
speranþei creºtine. Explicaþia, dar ºi comprehensiu-
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nea intensului ºi voluminosului flux migraþional al
pieþei muncii se aflã în „uitarea“ datoriei conducãto-
rilor ºi a puterii politice de a urmãri binele poporului
prin care se legitimeazã, ceea ce a condus la conse-
cinþe dureroase pentru români, dupã 1989 ºi în con-
textul globalizãrii: „Uitând, ca ºi primarul din po-
veste, de datoria neplãtitã ºi de dobânda cruntã, con-
ducãtorii noºtri nechibzuiþi credeau cã-l pot duce cu
vorba pe ªolomonarul cel mult umblat (der viel gereiste
Rattenfänger), care le ºtie pe toate. ªi s-au ascuns
dupã tot felul de ziduri ale vilelor ºi de garduri înalte
ale palatelor. Pânã când fluierul fermecat a pocnit
peste noi, ca un bici al destinului. ªi ne-au fugit în lu-
mea toatã bãietele ºi bãieþii, copiii, tinerii ºi maturii,
ºi chiar câte un bãtrânel mai ºontorog, abia târându-
se, încearcã ºi el sã plece unde o vedea cu ochii. (...)
Sã ne rugãm, cãci ne fugirã tinerii din þarã, ºi-am rã-

mas doar noi, câþiva bãtrâni, ca sã istorisim aceastã
povestire pe care n-o mai crede nimeni“ (p. 95).
Astfel, o carte emoþionantã despre suflet, „su-

fletul neamului românesc“, poate avea legãturi strân-
se cu cele lumeºti — în ciuda „apusului interesului“
pentru acestea (p. 7), în mãsura în care acesta a infor-
mat o lume a vieþii glorioase, demne de reamintit, aºa
cum convingãtor reuºeºte academicianul Alexandru
Surdu: „Dacã pãmântul acesta a fost cu adevãrat Grã-
dina Maicii Domnului, cea fãcãtoare de minuni, ºi
dacã sufletul românesc are o bunã parte cugetãtoare,
speculativã, cum a ºi dovedit-o de-a lungul ultimelor
douã milenii de dreaptã credinþã, atunci, în ciuda vre-
murilor grele care s-au abãtut din nou asupra noastrã,
sufletul acesta ar putea fi trezit la nemurire, prin vorbe
frumoase, prin epode, prin meditaþii ºi prin rugãciu-
ne“ (p. 195).

În pofida previziunilor pesimiste cu privire la vi-
itorul statului social ºi mai ales a dispreþului afiºat de
puternicii zilei cu privire la actualitatea acestuia,
domnul Aristide Cioabã, doctor în ºtiinþe politice ºi
cercetãtor ºtiinþific gradul I la Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române,
ne capteazã atenþia cu un volum care dezbate acest
subiect.
E adevãrat, principalul rol al cercetãrii acade-

mice de al cãrei nobil sens dã dovadã aceastã carte nu
este acela de a rãspunde „prezent“ solicitãrii modelor
ideologice mai mult sau mai puþin locale, ci mai cu-
rând acela de a explora cum a fost posibil ca o idee,
o operã, un autor, o teorie, un set de cunoºtinþe sau
numai un mic fragment din acestea sã ajungã în pre-
zent ºi ce ne spun ele despre spiritul ºi intelectul u-
man, despre lumea vieþii în care ele au apãrut ºi des-
pre aceasta în care se manifestã acum. Dar dincolo de
faptul cã Statul social. Teorie, provocãri, reconstruc-
þie are toate calitãþile unui reper academic, aceastã
carte este utilã pentru cititorul prezent, deopotrivã ca
orientare teoreticã într-o problemã adesea deformat
prezentatã, cât ºi ca rãspuns la întrebarea existenþei
cotidiene a cetãþeanului obiºnuit.
Cãci demersul lui Aristide Cioabã nu se reduce

numai la pledoaria teoreticã pentru ideea de stat so-
cial care nu dispare odatã cu eºecul momentan al res-
pectivei construcþii politice — aceasta reprezentând
de fapt ipoteza ºi concluzia cãrþii — dar cercetãtorul
are curajul de a numi ºi cauza principalã a degradãrii
profunde a acestei profitabile (în plan uman) con-

strucþii politice, prãbuºire care se reduce, în ultimã
instanþã, la „proasta guvernare“, iar aceasta din urmã
„comportã o împletiturã nocivã de factori precum
slaba responsabilitate a guvernanþilor faþã de guver-
naþi, incompetenþa, arbitrariul ºi represiunea ºi nu în
ultimul rând corupþia generalizatã a guvernanþilor,
combinaþie proprie mai cu seamã regimurilor nede-
mocratice ºi «autoritarismelor electorale» instaurate
în cele mai multe þãri în care tranziþia la democraþie
din ultimele douã decenii a eºuat“ (p. 6).
Patru sunt motivele principale pentru care Aris-

tide Cioabã considerã oportunã redeschiderea discu-
þiei despre statul social ºi acestea sunt enumerate în
„Prefaþã la ediþia a doua“, în urma examinãrii im-
pactului noilor strategii politice asupra conceptului,
cât ºi a dezvoltãrii ºi actualizãrii ediþiei din 1999 a
aceleiaºi cãrþi apãrute la Editura Institutului de Teorie
Socialã (pe atunci) ºi care a fost distinsã cu Premiul
Vasile Conta al Academiei Române: în þãrile capita-
liste cu o veche tradiþie democraticã statul social per-
sistã, fiind capabil sã ofere soluþii la crizele finan-
ciare cu atât mai acute ca rezultat al globalizãrii prin-
cipiilor neoliberalismului; totodatã acest tip de stat
este flexibil în condiþiile „austeritãþii permanente“
(P. Pierson) a statelor dezvoltate, fãrã a-ºi abandona
principalele funcþii; nevoia acutã de un astfel de stat
în þãrile mai puþin dezvoltate din punct de vedere in-
dustrial; ºi în þãrile fost comuniste, trecerea de la sta-
tul comunist totalitar la democraþie ºi economia de
piaþã ºi chiar integrarea de fapt în UE ar avea un tra-
seu mai firesc în condiþiile oferite de un astfel de stat.



Ca toate lucrãrile cu care ne-a obiºnuit domnul
Aristide Cioabã (printre care Funcþia ideologicã a
partidelor politice din societatea capitalistã actualã
— 1988, Democraþie. Putere ºi contraputere —
1995, Societatea civilã ºi drepturile omului— în co-
laborare, 1997, Doctrine politice în România seco-
lului XX— coord., în colaborare, vol. I, 2001, vol. II,
2004, Sistemul politic român. Profil instituþional —
2007), ºi lucrarea aceasta se impune admiraþiei noastre
prin sistematizarea temei care, nefiind anticã, ci dim-
potrivã, foarte modernã, „nu beneficiazã de o funda-
mentare teoreticã consistentã“. În niciun caz ea nu
reprezintã un apanaj al orânduirii socialiste, fie ea punc-
tual sau multilateral dezvoltatã, aºa cum o prezintã
adesea cei interesaþi sã apere un regim aflat în criza
autojustificativã a propriilor nelegiuiri. De altfel, încã
din „Prefaþa la ediþia I“, autorul preciza: „Teoriile despre
statul social ºi acþiunea acestuia dau expresie tentative-
lor variate de regândire ºi abordare a raporturilor stat-
societate-individ în termenii care garanteazã o justã
utilizare a puterii de stat, în beneficiul reciproc al inte-
reselor individuale ºi celor comune întregii societãþi,
evitând sacrificarea unora în numele celorlalte“ (p. 7).
Astfel, pe parcursul cãrþii, în vederea înþelegerii

fenomenelor politice, sociale, culturale care graviteazã
în jurul noþiunii de „stat social“ suntem conduºi de la
„Sursele istorico-teoretice ale statului social“ (Capi-
tolul I) cãtre „Criterii de definire a statului social“
(Capitolul al II-lea), spre „Adaptãri instituþionale ºi
politici publice ale statului social“ (Capitolul al III-
lea), „Statul social între democraþie ºi totalitarism“
(Capitolul al IV-lea), „Criza ºi contestare statului so-
cial“ (Capitolul al V-lea), „Noile provocãri ºi tendinþe
în reconstrucþia statului social“ (Capitolul al VI-lea),
pânã la „În loc de concluzii“.
Sunt multe lucruri memorabile în aceastã carte

atât ca informaþie, cât ºi ca limpezime a formulãrii
unor afirmaþii ce frãmântã minþile teoretice dedicate
politicului (dupã cum o dovedesc surse venind dinspre
socialism, solidarism, creºtinismul social, etatismul
ca expresie a serviciului public, keynesismul), iar dintre
acestea, în jurul criteriilor de definire a statului social
se pot concentra formule precum „Criteriul securitãþii
sociale sau mutualizarea riscurilor prin asigurãrile
sociale“; „Criteriul coordonãrii macroeconomice ºi
ocuparea deplinã a forþei de muncã“, „Criteriul justi-
þiei redistributive“, „Criteriul prezervãrii drepturilor
ºi libertãþilor fundamentale“, „Reînnoirea «contractu-
lui social» ºi extinderea bazei legitimitãþii statului“.
Pe baza lor, Aristide Cioabã ajunge la o definiþie

clarã a statului social care sunã în felul urmãtor: „A-
cesta subsumeazã ansamblul tendinþelor de asumare
— sub raport principial ºi/sau organizatoric — de
cãtre statul (naþional) modern a unor funcþii proprii
în ceea ce priveºte garantarea securitãþii economice
ºi sociale pentru cea mai mare parte a cetãþenilor
sãi, prin utilizarea de metode, acþiuni ºi politici di-

verse (asigurãri sociale, pensii, coordonarea macro-
economicã, politici publice în sectorul social etc.),
funcþii legitimate de principiile solidaritãþii ºi justi-
þiei sociale ºi promovate, de regulã, prin respectarea
sistemului democratic, a drepturilor ºi libertãþilor in-
dividuale fundamentale“ (s.a., pp. 104-105).
Iar funcþiile lui fac diferenþa dintre democraþie ºi

totalitarism, prin concilierea posibilã între democraþia
socialã ºi democraþia politicã, în condiþiile unor poli-
tici publice în domeniul sãnãtãþii, al educaþiei, al lo-
cuinþelor, al protecþiei veniturilor care sã nu-i deza-
vantajeze nici pe cei cu venituri modeste, dar nici pe
cei cu venituri considerabile.
Mai este posibil acest lucru acum? Autorul este

optimist-rezervat în aceastã privinþã. Dupã ce afirmã:
„Statul social este în bunã mãsurã rezultatul unei
crize a dezvoltãrii societãþii moderne concepute în
termenii organizãrii exclusiv liberale“ (p. 216), Aris-
tide Cioabã analizeazã „contracþia ºi reconstrucþia
statului social în þãrile dezvoltate“ aducând, între al-
tele, ca exemplu „regimul“ social-democrat de stat
social bine reprezentat în þãrile scandinave (Suedia,
Norvegia, Finlanda ºi Danemarca) care demonstreazã
cã „regimul social-democrat de stat social (ºi modelul
cultural ideologic care-l susþine) dovedeºte, încã, ap-
titudinile remarcabile în ceea ce priveºte menþinerea
funcþionalitãþii într-o perioadã în care alte configuraþii
ºi structuri instituþionale (liberal, conservatorcorporatist)
se dovedesc mai vulnerabile la presiunile exercitate
de factori economici ºi de ofensiva neoliberalã“ (p. 247).
În privinþa unor „Tendinþe de restructurare a sta-

tului social din România ºi þãrile central-est-europene
membre ale UE“, Aristide Cioabã remarcã dificul-
tatea ºi provocãrile procesului respectiv, în condiþiile
moºtenirilor totalitare sau autoritare, atât la nivel po-
litic, cât ºi economic, aducând în sprijinul afirmaþiilor
date statistice grãitoare prin ele însele. În aceste þãri,
criza staului social este cu atât mai vizibilã, cu cât „Câº-
tigurile sociale nu pot fi considerate drepturi intangibile
câtã vreme satisfacerea lor depinde în fiecare moment
nu doar de un anumit raport de forþe, ci ºi de nivelul
economic ºi potenþialul societãþii rspective“ (p. 270).
Dar aceste noi situaþii nu pot fi reconfigurate fãrã

„o reconsiderare filosoficã a bazelor solidaritãþii so-
ciale viitoare“ ºi în acelaºi timp de o „solidaritate
substanþialã“ (s.a.) care sã întemeieze statul social,
dupã cum susþine ºi Pierre Rosanvallon, pe care Aris-
tide Cioabã îl citeazã.
Cu toate cã în þãrile aflate în proces de încheiere

a tranziþiei postcomuniste statul social „reprezintã cel
mult o aspiraþie, câtã vreme constrângerile economice
întârzie tot mai evident realizarea ei“, nu este mai pu-
þin adevãrat cã „Statul social rãmâne, în pofida crizei
prin care trece, un factor de referinþã în domeniul
securitãþii sociale chiar în þãrile dezvoltate“. Iar deta-
liile acestei evidenþe se regãsesc cu lux de amãnunte
în lucrarea Statul social de Aristide Cioabã.
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Enache Tuºa, cercetãtor la Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale alAcademiei Române,
a publicat, în 2011, la editura aceluiaºi institut, teza
de doctorat, sub forma unei cãrþi intitulate Imaginarul
politic ºi identitãþile colective în Dobrogea.
Autorul explicã cititorilor cã a dorit sã realizeze

o analizã a evoluþiei trãite de aceastã regiune istoricã
ºi sã studieze felul în care s-au produs schimbãrile de
autoritate ºi fenomenele sociale, pe durata unei pe-
rioade ce debuteazã cu finele secolului XIX ºi se o-
preºte la începutul celui de-al doilea Rãzboi Mondial.
Altfel spus, demersul sãu ºtiinþific are în vedere felul
în care aceastã regiune a trecut de la autoritatea Im-
periului Otoman la cea a statului român.Aceastã schim-
bare profundã este punctul de plecare pentru nume-
roase întrebãri ºi subiecte de cercetare, cu atât mai
mult cu cât este vorba de o comunitatea regionalã
complexã ºi eterogenã, caracterizatã, la momentul de
la care începe cercetarea, de o întârziere faþã de nive-
lul de dezvoltare atins de Europa Occidentalã. Mai
mult, acest teritoriu, prin poziþia sa geopoliticã ºi geo-
strategicã, s-a plasat dintotdeauna în sfera de interes a
diferitelor puteri. Astfel, rezultã cã modernizarea po-
liticã, economicã, socialã a acestei comunitãþi foarte
bogate din punct de vedere etnic ºi cultural n-a fost
deloc simplã. Autorul încearcã sã punã în luminã anu-
mite aspecte ale acestei modernizãri, precizând de la
bun început limitele inevitabile ale unui astfel de proiect.
Autorul mai precizeazã ºi motivele pentru care

cartea sa se situeazã la frontiera dintre antropologie ºi
ºtiinþa politicã. Înainte de a intra în miezul subiec-
tului, autorul face câteva clarificãri privind metodo-
logia adoptatã în redactarea tezei. El aratã cum ºi de
ce a fãcut apel la mai multe metode de cercetare: cer-
cetarea pe teren, analiza tematicã, analiza calitativã ºi
cantitativã, analiza de conþinut, comparaþia, studiul de
caz. Autorul explicã ºi unele dintre instrumentele pe

care le foloseºte, fãcând apel la referinþe teoretice:
identitate, aculturaþie, minoritate etnicã etc.
Noutatea ºi interesul cãrþii vin din aceea cã auto-

rul reuºeºte sã înscrie în circuitul ºtiinþific informaþii
noi despre regiunea studiatã, despre evoluþia sa insti-
tuþionalã în contextul succederii a douã sisteme poli-
tice ºi a douã modele culturale. De aici reiese o între-
bare foarte importantã pentru identitatea Dobrogei.
Modernizarea a fãcut ca aceastã regiune sã se apropie
de modelul occidental sau, din contrã, influenþele orien-
tale atât de puternice continuã sã reziste?
Nu vom face decât sã menþionãm cele zece capi-

tole ale cãrþii, pentru a avea o privire de ansamblu
asupra direcþiilor de cercetare pe care autorul le-a
abordat.
Primul capitol este rezervat clarificãrilor meto-

dologice. Al doilea se referã la identitãþile politice din
Dobrogea — precizând stadiul cercetãrilor. Al treilea
capitol analizeazã identitãþile etno-politice din Do-
brogea ºi evoluþia lor. Al patrulea este dedicat institu-
þiilor politice ºi administrative ale Imperiului Otoman
ºi reflectãrii lor în regimul juridic din Dobrogea. Al
cincilea se referã la instituþiile româneºti ºi la repre-
zentarea lor în mentalul colectiv al etniilor din Do-
brogea. Al ºaselea capitol pãtrunde în subtilitãþile ra-
portului dintre social ºi politic în regiunea studiatã.
Trecem, cu capitolul ºapte, la cultura politicã în rân-
dul identitãþilor etnice ºi politice din Dobrogea. Car-
tea continuã cu un capitol despre agenþii procesului
de aculturaþie în Dobrogea. Al nouãlea capitol dez-
voltã problema aculturaþiei, în timp ce ultimul capitol
propune un studiu de caz: aromânii din spaþiul balca-
nic ºi migraþia lor, datoratã apelului autoritãþilor ro-
mâne, cãtre Dobrogea de Sud. Autorul scoate în evi-
denþã cauzele care au dus la eºecul acestui experi-
ment politic.

La Editura Academiei Forþelor Terestre „Nicolae
Bãlcescu“ din Sibiu a apãrut, în anul 2011, cartea Impli-
caþii economice, politice ºi militare asupra securitãþii
umane în etapa postconflict, sub coordonarea dr. Mi
hai-Marcel Neag, având girul intelectual al Acade-
miei Oamenilor de ªtiinþã, Secþia de Studii Militare.
Punctul de plecare al acestei cãrþi — în fapt o co-

lecþie bine articulatã de studii ale unui colectiv numeros

de autori — se regãseºte în conceptul de securitate,
care, pus în relaþie cu conceptul de postconflict, ca-
pãtã o multitudine de semnificaþii. În mod curent, orice
conflict este înþeles ca alterare sau pierdere a stãrii de
securitate. Dar cartea îºi propune sã arate cã dincolo
de aceastã înþelegere comunã a relaþiei dintre conflict
ºi securitate, încheierea unui conflict nu înseamnã
în mod obligatoriu ºi automat revenirea la starea de
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securitate sau reapariþia spontanã a unei noi astfel de
stãri. Marea dificultate constã deci tocmai în a „ges-
tiona“ situaþia de postconflict ºi a „construi“ din ea
fundamentul pentru securitate.
Desigur, nu putem într-o astfel de prezentare sã

cuprindem conþinutul deosebit de dens ºi sã captãm
toate nuanþele pe care cartea le explicã. Ne vom opri
doar asupra câtorva aspecte, pentru a lansa o invitaþie
la lecturarea întregii lucrãri.
Primul grupaj, denumit Conceptul de securitate

umanã, debuteazã cu studiul Securitatea umanã între
teorie ºi practicã, între abstract ºi concret, semnat de
coordonatorul cãrþii, dr. Mihai-Marcel Neag, care
analizeazã conceptul de securitate, dinamic ºi „sen-
sibil“ la contextul globalizãrii, cu scopul de a-i deli-
mita înþelesurile, dar ºi de a face necesarele precizãri
cu privire la dificultãþile pe care cercetarea sa le în-
tâmpinã.
Dupã cum afirmã autorul, adaptarea conceptului

la contextul globalizãrii — mare generatoare de
insecuritate — a fãcut posibilã deplasarea
preocupãrilor de la securitatea statului la securitatea
umanã — cu prin-cipalele sale elemente definitorii:
eliberarea de fricã ºi eliberarea de nevoi. Concret,
absenþa fricii înseamnã „protejarea indivizilor de
conflicte violente, asociate cu sãrãcia, lipsa capacitãþilor
statale de suport, ºi alte forme de inechitate“, în timp ce
absenþa nevoilor se referã la soluþionarea necesitãþilor
umane legate de foamete, boalã, dezastre naturale (p.
12). Cu alte cuvinte, ar fi vorba de douã componente ce
integreazã conceptul de securitate umanã: componenta
„protecþie împotriva…“ ºi componenta „asigurarea de
resurse pentru…“.
Aceste elemente definitorii ar fi ca niºte repere

fixe ce „stabilizeazã“ graniþa foarte finã dintre securitate
ºi insecuritate: „…realizarea stãrii de securitate u-
manã… este îngreunatã de uriaºa varietate a valorilor
ºi intereselor oamenilor, ce adesea intrã în contra-
dicþie, creând temeri asupra securitãþii individuale,
grupale, naþionale, zonale, regionale, locale“ (p. 11).
Autorul explicã principalele definiþii ale securitãþii

umane, clarificã categoriile de securitate ºi tipurile de
ameninþãri la adresa acesteia, precum ºi modelele
conceptuale ale securitãþii umane. Cu diferenþele de
rigoare, toate acestea converg prin aceea cã plaseazã
în centrul lor protecþia persoanei.

Acest prim studiu nu face decât sã deschidã calea
cãtre numeroasele direcþii de cercetare adoptate de
autorii volumului. Abordarea teoreticã a conceptului
se întregeºte în primul capitol prin numeroase ele-
mente: diferite perspective de definire a securitãþii
umane (perspectiva NATO, UE, ONU); componen-
tele securitãþii umane (economicã, alimentarã, sani-
tarã, de mediu, personalã, a comunitãþii, politicã), ris-
curile ºi ameninþãrile la adresa securitãþii europene ºi
euroatlantice, precum ºi riscurile ºi ameninþãrile la
adresa securitãþii umane, implicaþiile juridice ale con-
ceptului de securitate umanã asupra relaþiilor interna-
þionale; schimbãrile climatice ºi securitatea umanã º.a.
Al doilea capitol reuneºte sub titlul Implicaþii poli-

tice ºi economice asupra securitãþii umane studii ce se
orienteazã spre o multitudine de direcþii: problematica
securitãþii alimentare, chestiunea migraþiei ºi institu-
þiile administraþiei publice care o gestioneazã, relaþia
dintre problematica graniþelor ºi cetãþeniei pe de o parte
ºi securitatea umanã în spaþiul european, raportul dintre
securtatea naþionalã ºi securitatea ecologicã, relocarea
refugiaþilor, componentã a promovãrii securitãþii umane
de cãtre comunitatea internaþionalã; rãspunderea pe-
nalã individualã în practica relaþiilor internaþionale.
Al treilea capitol este dedicat Implicaþiilor mili-

tare asupra securitãþii umane, reunind sub acest titlu
mai multe contribuþii axate pe componenta „postcon-
flict“ a volumului: rolul activitãþii de informaþii în
asigurarea securitãþii umane în etapa postconflict; re-
construcþia postconflict; conflictele hibride, diferen-
þele culturale multinaþionale ºi impactul lor asupra
operaþiunilor militare multinaþionale, cadrul operaþio-
nal-acþional al operaþiilor militare actuale; raportul
dintre instrumentele militare ºi nonmilitare în etapa
postconflict; impactul acþiunii forþelor militare ºi a
organizaþiilor internaþionale asupra populaþiei civile
din zonele de conflict; armele de distrugere în masã.
Simpla enumerare de mai sus pune în luminã

spectrul larg de teme pe care abordarea conceptului
de securitate îl deschide. Mergând mai în profunzime,
din lecturarea studiilor, putem înþelege cu date obiec-
tive faptul cã acest bun numit „securitate umanã“ este
asigurat în mod accentuat inegal în diferite re-
giuni/state ale planetei. Ceea ce constituie, în sine, o
sursã de insecuritate, asupra cãreia meritã reflectat.

Era post-9/11 ºi post-Rãzboiul Rece nu a adus
„sfârºitul istoriei“ sau mai multã uniformitate sau
simplitate în peisajul internaþional, ci dimpotrivã,
mai multã complexitate ºi diversitate, un material de

studiu bogat pentru domeniul ºtiinþelor politice
comparative. Acest volum bogat în explicitarea
comparativã, a celor mai importante noþiuni, con-
cepte, cazuri ºi fenomene din domeniu, abordeazã



subiectele mari prin prisma cãrora poate fi înþeleasã
realitatea politicã internaþionalã: dezvoltarea politicã,
tipurile de regim politic, schimbarea regimurilor poli-
tice, modernizarea, participarea ºi reprezentarea, so-
cietatea civilã, politicile ºi deciziile politice, econo-
mia politicã. Buna organizare a materialului bogat, de
la definiþii la detaliile relevante, de la eveniment isto-
ric la semnificaþia de filosofie ºi practicã politicã face
din aceastã lucrare un instrument util unor categorii
largi de public de la studenþi ºi masteranzi, la intelec-
tuali ºi cetãþeni interesaþi de comportamentul politic
ºi de factorii de putere ai lumii contemporane.
Domeniul politicii comparative oferã o viziune

de ansamblu asupra relaþiilor internaþionale plecând
de la instrumentarul de concepte ºi metode al ºtiinþe-
lor politice ºi pe fundamentul categoriilor, concep-
telor ºi perspectivelor descrise de filosofia politicã.
Conceptul central în aceastã investigaþie este con-
ceptul de putere politicã, pornind de la o viziune asu-
pra politicii ca proces, prin care comunitãþile umane
ajung sã ia decizii colective. Astfel, se iau în studiu
trei dimensiuni ale puterii: prima, corelatã cu deter-
minarea indivizilor sau grupurilor de a se comporta
într-un anumit fel, a doua, vizând, dimpotrivã îm-
piedicarea indivizilor sau grupurilor de a se comporta
într-un anumit fel (Peter Bachrach ºi Morton Baratz,
1962) ºi a treia dimensiune, care priveºte abilitatea de
a determina indivizii sau grupurile de a-ºi remodela
cererile politice, viziunile politice pe anumite su-
biecte în moduri diferite sau chiar contrare propriilor
interese (Steven Lukes, 1974).
Fiecare dintre cele 12 capitole ale lucrãrii, intro-

duce concepte pe care le utilizeazã apoi în studiile de
caz. Cronologiile, tabelele, figurile, hãrþile ºi anexele
îmbogãþesc tratarea subiectelor abordate. Prima parte,
intitulatã „A Framework for Understanding Com-
parative Politics“, descrie în capitolul întâi, „Introdu-
cere“, marile subiecte care dau individualitatea do-
meniului, conceptele cheie ºi metodele precum ºi do-
meniul de studiu, în general. Capitolul doi abordeazã
teoretic caracteristicile statului modern împreunã cu
studii de caz privind Statele Unite, dar ºi statele noi,
sau cazurile speciale (statul eºuat exemplificat prin
Afganistan, statele în colaps studiate prin cazurile
Sierra Leone ºi Liberia, cazul Iranului de legitimare
teocraticã etc.). Capitolul al treilea coreleazã proble-
matica statelor cu cea a cetãþenilor, investigând core-
lativ ºi aspecte legate de regimurile politice ºi ideolo-
gii analizând din aceastã perspectivã cazuri variate —
de la cazul Marii Britanii ca „leagãn al democraþiei“
la cazul Rusiei ca prim regim comunist autoprocla-
mat, la cel al Braziliei, ca stat autoritarist birocratic,
al Nigeriei sub conducere militarã etc. Problematica
naþiunilor naþionalismelor, etniilor ºi a rasei consti-
tuie temele de dezbatere ale capitolului al patrulea.
Relaþionarea dintre state ºi pieþe face subiectul ca-

pitolului urmãtor. Dintre cazurile studiate menþionãm
cazul Uniunii Europene, cazul statului Chile ºi cel al
Nigeriei. Partea a doua a volumului se ocupã de siste-
mele politice ºi de modul în care funcþioneazã acestea.
Dintre studiile de caz remarcãm „Rusia: semiprezi-
denþialism într-o democraþie nouã cu instituþii slabe“
ºi studiul comparativ al federalismului în Brazilia, In-
dia ºi Rusia. Capitolul urmãtor investigheazã institu-
þiile de participare ºi reprezentative în democraþii, cu
accente pe teme de interes în relaþiile internaþionale
actuale cum ar fi: femeile în poziþii de putere, proble-
mele actuale ale partidelor politice, relaþiile patron-
client, neocorporatismul etc. Investigarea instituþiilor
autoritariste face obiectul unui capitol separat. Se
analizeazã instituþiile în capacitatea lor limitatoare în
raport cu guvernãrile dictatoriale, cu cazurile speciale
din Zair, China, Iran, Nigeria ºi Africa Subsaharianã.
De asemenea, se investigheazã problematica alegeri-
lor, partidelor politice ºi a societãþii civile în regimu-
rile autoritariste cu atenþie deosebitã pentru cazurile
Egiptului ºi Tunisiei, Chinei, Iranului, Orientului Mij-
lociu ºi Nigeriei. Capitolul al nouãlea este dedicat
schimbãrilor de regim — loviturile de stat militare,
revoluþiile ºi procesele de democratizare fiind teore-
tizate ºi exemplificate prin studii comparative (spre
exemplu, se comparã loviturile de stat militare din
Brazilia ºi Nigeria).
Capitolul 10, intitulat „Globalization, Economic

Sovereignity and Development“ deschide partea a
treia a lucrãrii „Subiecte ºi politici“. Capitolul evi-
denþiazã rezultatele diferite ale globalizãrii în diferite
zone ale globului, luând în considerare aspecte legate
de coordonarea economiilor de piaþã, investiþiile strã-
ine directe, fluxurile de capital, hiperglobalizarea, as-
pectele legate de dezvoltarea durabilã, evaluãri ale
aºa-numitelor Millenium Development Goals, co-
merþul, varietãþile de capitalism etc.
Capitolul 11, „Public Policies When Markets

Fail: Welfare, Health and the Environment“, anali-
zeazã bunãstarea prin compararea unor politici pu-
blice, în cadrul cãrora politicile de sãnãtate ºi de me-
diu au un loc special. În aceste privinþe concluzia stu-
diului indicã importanþa unor politici publice globale.
„Statele vor trebui sã conlucreze din ce în ce mai
mult pentru a identifica soluþiile prin politici publice
eficiente ºi fezabile, care sã facã posibilã implemen-
tarea acestor soluþii dincolo de frontiere. Subiectele
normative, politice ºi economice asociate cu elabora-
rea unor asemenea noi politici globale vor fi semnifi-
cative, aºa cum sugereazã exemplul schimbãrii cli-
matice, dar problemele globale vor solicita din ce în
ce mai mult atenþia statelor în secolul XXI“ (p. 599).
Capitolul 12, „Policies and Politics of Inclusion

and Clashing Values“, aratã cã „Statele de pretutin-
deni au creat noi politici pentru a adresa aceste preo-
cupãri — legate de incluziune, ºi reconcilierea valori-
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lor contradictorii (n.n.) — iar globalizarea a însemnat
cã ºi statele cu micã deschidere politicã ºi slabe cerin-
þe de schimbare politicã au simþit o presiune sporitã
pentru a adresa mãcar unele dintre aceste subiecte“
(p. 605). Astfel, dinamica valorilor s-a concretizat în
dinamici sociale ºi politici publice speciale ca rãs-
puns la manifestarea diferenþelor de gen ºi contradi-
cþiile dintre religiozitate ºi homosexualitate, care as-
cunde lupta pentru statut social egal, reprezentare ºi
participare. De menþionat este în acest sens studiul de

caz „Iran: Social Gains, Political and Cultural Re-
strictions and Islamic Feminism“ (pp. 640-644).
Cartea oferã o perspectivã clarã ºi bine funda-

mentatã teoretic asupra politicii în cadrul ºi dincolo
de graniþele statului naþional, evidenþiind provocãrile
actuale la adresa statelor moderne, democraþiilor,
drepturilor omului ºi pieþelor, ºi conturând modelele,
sursele ºi rezultatele conflictelor politice contempo-
rane, care vor descrie portretul politicilor internaþio-
nale viitoare.

Democraþia ca temã de analizã ºi reflecþie, dar ºi
ca practicã ºi politicã democraticã certificã faptul cã
acest proces dispune de un conþinut complex ºi de o
dinamicã antrenatã de neconcordanþa dintre proiec-
tele teoretice ºi politicile concrete, dintre principiile
democratice enunþate ºi avalanºa problemelor care
tensioneazã democraþia.
Lucrarea lui Pierre Rosanvallon, Contrademo-

craþia. Politica în epoca neîncrederii, analizeazã în
cele patru capitole politica democraticã în conexiune
cu înþelegerea democraþiei („istoria conceptualã a po-
liticului“), examinând cu precãdere „reacþiile socie-
tãþii în faþa disfuncþiilor originare ale regimurilor re-
prezentative“ (p. 20).
În alþi termeni, Rosanvallon atrage atenþia asupra

faptului cã politica, implicit democraþia, trebuie sã fie
permanent ancoratã în zona reflecþiei, având în ve-
dere complexitatea domeniului ºi, deopotrivã, sem-
naleazã necesitatea „organizãrii neîncrederii“ prin in-
vestigarea spaþiului tot mai extins al deziluziilor ºi re-
ticenþelor faþã de virtuþile idealizate ale democraþiei.
În introducere, autorul francez se opreºte asupra

manifestãrilor asociate neîncrederii care contureazã
ceea ce el numeºte contrademocraþia ºi abordeazã pro-
blema controversatã a depolitizãrii ºi a cetãþeanului
pasiv.
Analiza neîncrederii prezintã un interes aparte

pentru înþelegerea democraþiei în mãsura în care
formele sale de manifestare „se constituie politic în
sistem“ (p. 23). În acest sens, neîncrederea vizeazã
nu atât puterea, în general sub aspectul legitimitãþii,
cât mai ales respectarea angajamentelor puterii
urmãritã ºi evaluatã de contraputere. Existã astfel o
„democraþie a neîncrederii organizate“ reprezentatã
de: puterile de supravehgere, formele de rezistenþã ºi
poporul-judecãtor (p. 26).
Erodarea încrederii în instituþiile politice nu

reprezintã declinul cetãþeniei ºi nu justificã etiche-

tarea cetãþeanului ca fiind apolitic. Absenteismul, ca
fenomen real, este, potrivit autorului, parte din trans-
formãrile democraþiei care se manifestã prin „parti-
cipãri neconvenþionale“ la viaþa politicã ºi prin „soli-
daritãþi colective“ atipice. De asemenea, referindu-se
la înþelegerea adecvatã a fenomenului depolitizãrii, în
conexiune cu datele furnizate de istoria îndelungatã a
democraþiei, acesta subliniazã faptul cã experienþa
pozitivã acumulatã de democraþie þine, în primul
rând, de abordarea ºi soluþionarea problemelor apã-
rute ºi nu de raportarea la un ideal sau model anume
de democraþie. În consecinþã, ceea ce se considerã a
fi „impoliticã“ reprezintã în esenþã „lipsa unei viziuni
globale“, raportatã la problemele lumii reale ºi nu dez-
interes sau apatie politicã (p. 39).
Democraþia de supraveghere, expresie a „dualis-

mului democratic“, exercitat prin proceduri electo-
rale de legitimare a puterii ºi prin mecanisme de con-
trol impuse de societate, reprezintã în viziunea auto-
rului, mai întâi, tendinþa de „delocalizare“ a demo-
craþiei din spaþiul exclusiv politic constituþional ºi co-
nectarea ei la cerinþele ºi resursele inepuizabile ale
vieþii politice concrete. În acest sens, sunt activate ºi
recunoscute modalitãþi de acþiune axate pe supra-
veghere, vigilenþã, evaluare (a se vedea media ºi in-
ternetul ca forme de exprimare a opiniei ºi de articu-
lare a acþiunilor colective) ºi sunt mobilizaþi actorii ºi
agenþii care dau viaþã unui nou tip de militantism, cu
impact asupra autoritãþii politice (p. 82).
Rolul contrademocraþiei, afirmat ca parte ºi nu

ca alternativã a democraþiei, este susþinut ºi prin evi-
denþierea a trei momente istorice importante. În prin-
cipal este vorba de constituirea puterilor parþiale de
supraveghere, de structurarea ºi exercitarea efectivã a
controlului ºi, în fine, de exprimãrile concrete ale so-
cietãþii civile care au condus la o „expresie mai socia-
lizantã a diferitelor forme de democraþie indirectã“
(p. 100). În acelaºi scop, de recunoºtere a rolului con-
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trademocraþiei, Rosanvallon aduce în discuþie ºi pro-
blema legitimitãþii puterii. Astfel, pornind de la în-
þelegerea diferitã a conceptelor de majoritate ºi legiti-
mitate, el invocã „conflictul legitimitãþilor“ rezultat
din „concurenþa democraþiilor“ ºi atenþioneazã asu-
pra echilibrului dintre legitimitatea puterii alese ºi le-
gitimitatea politicilor concrete „cucerite zi de zi ºi în
fiecare caz în parte“ ºi supusã permanent interoga-
þiilor (p. 131).
Suveranitatea de obstrucþie, analizatã de autor în

capitolul al doilea, certificã, pe de o parte, transfor-
mãrile pe care le cunoaºte ideea de suveranitate, iar,
pe de altã parte, procesul de metamorfozare a „su-
veranitãþii critice“ în „suveranitate negativã“ (de
sancþionare a puterii). Acest fapt este conform cu vi-
ziunea bicefalã a suveranitãþii poporului de a alege ºi
controla puterea, ºi în acord cu interpretarea nuanþatã
a suveranitãþii (Condorcet, Hérault de Séchelles) prin
care se integrau în puterile publice ºi puterea de ob-
strucþie ca „mijloc de rezistenþã“ ºi ca „alternativã
posibilã la politica trãitã ca oscilaþie între consimþã-
mântul pasiv ºi revolta cetãþenilor“ (p. 154).
Analiza autorului francez nu omite nici schim-

bãrile ce se produc în zona disidenþei sau la nivelul
opoziþiei ºi al dreptului acesteia de a reacþiona ºi
protesta. Aceasta în contextul în care democraþia este
tot mai „vlãguitã“ de tendinþa accentuatã de a sanc-
þiona ºi nu de a selecta ºi în care „democraþia respin-
gerii“ este prevalentã în raport cu „democraþia pro-
iectului“. În aceastã situaþie criticã în care s-a ajuns,
se impune tot mai mult regândirea proiectului demo-
cratic ºi, implicit, a filosofiei ºi a ºtiinþei politice (p. 191).
Capitolul al treilea, intitulat „Poporul judecãtor“,

completeazã aria complexã a contrademocraþiei prin
introducerea judecãþii ca parte beneficã din „exerci-
þiul suspiciunii“ ºi prin integrarea ei ca mod de a testa
ºi evalua conduita politicã.
„Juridicizarea“ vieþii politice, scrie autorul, re-

prezintã un semn de normalitate ºi o caracteristicã a
democraþiei ºi nicidecum „un indicator al unei pro-

pensiuni patologice cãtre contencios“. În esenþã, rolul
democratic al judecãþii constã în întãrirea legãturilor
dintre guvernanþi ºi guvernaþi (prin exercitarea raþio-
nalã a neîncrederii) ºi, totodatã, în diminuarea ºi co-
rectarea disfuncþiilor apãrute la nivelul majoritãþii,
determinatã de recunoaºterea opoziþiei ºi a drep-
turilor minoritãþii (pp. 212-214). Aceste disfuncþii,
cauzate fie de fragilitatea instituþiilor politice, fie de
slaba „reactivitate“ a guvernului la presiunile socie-
tãþii, au ca efect grav alterarea responsabilitãþii politi-
ce ºi conduc inevitabil la transformarea „democra-
þiilor de confruntare ºi reprezentare“ în „democraþii
de imputare“ orchestrate de „guvernarea judecãto-
rilor“ (p. 258).
Capitolul patru, intitulat „democraþia impoli-

ticã“, trateazã tema foarte actualã a declinului poli-
ticii cauzat, în esenþã, de decalajul dintre obiectivele
politicii ºi solicitãrile societãþii civile ºi, de ase-
menea, de fragmentarea spaþiului politic în raport cu
interesele generale. Uzura ºi epuizarea politicului au
fost influenþate de ceea ce Rosanvallon numeºte
„ideologia transparenþei“ ºi determinate de extin-
derea „patologicã“ a contrademocraþiei prin ascen-
siunea populismului sau prin introducerea temei gu-
vernanþei care ascunde, în fapt, „naufragiul idealului
democratic-republican“ (p. 272).
În contextul dinamic ºi frãmântat al democra-

þiilor actuale, Rosanvallon propune regândirea for-
melor democraþiei, pornind de la exigenþele guver-
nãrii electoral-reprezentative, de la solicitãrile uni-
versului contrademocratic ºi, nu în ultimul rând, de la
necesitatea de a „resimboliza“ politicul prin efortul
de a transforma poporul într-o „comunitate politicã
vie“, capabilã sã acþioneze într-un „orizont de sens“
ºi în conformitate cu prioritãþile prezentului (p. 320).
Astfel, democraþia poate depãºi „dilema autodefi-
nirii“ prin adaptarea conþinutului la cei trei piloni
menþionaþi, regãsindu-ºi atât esenþa, cât ºi utilitatea
uneori diminuatã sau rãtãcitã.


