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Cartea pe care am avut bucuria sã o traduc
împreunã cu colegele Lorena Stuparu ºi Ioana
Drãgulin ºi sã o editez în anul 2014 sub titlul
Machiavelli ºi Renaºterea italianã a fost publi-
catã de curând într-o la fel de elegantã ediþie
italianã, urmând versiunea în limba italianã a
studiilor publicate în ultimii ani în prestigioase
reviste de specialitate.
Personalitãþii lui Niccolò Machiavelli ºi

gândirii politice exprimate în opera sa capitalã
Il Principe ºi în Discorsi sopra la prima deca
di Tito Livio le sunt consacrate trei din cele zece
studii ale lucrãrii, într-o interpretare ineditã,
una dintre cele mai dezinhibate ºi persuasive
care s-au scris în ultimele decenii în literatura
de profil. Lucrarea se deschide cu prezentarea
concepþiei machiavellene asupra „creºterii“ ca
scop (telos) al statului sau asupra „artei guver-
nãrii“ puse în slujba unui republicanism expan-
sionist în care virtutea cardinalã este „imperiul“
ºi, prin el, posibilitatea „extinderii libertãþii“ ºi
puterii statale. Un studiu de sine stãtãtor este
dedicat datãrii lucrãrii Il principe, eruditul autor
aducând bogate argumente arhivistice ºi argu-
mentative în favoarea datãrii scrierii Principe-
lui între 1513 ºi 1514. Cel de al treilea studiu
dedicat Secretarului florentin lãmureºte natura
„exilului“ sãu – „imaginat“ – dupã eliberarea
din închisoare prin interpretarea contextualizatã
a celebrei sale scrisori cãtre Francesco Vettori
din 10 decembrie 1513.
Instituþiilor reprezentative ale societãþii po-

litice ºi culturale a dominionului extins al Tos-
canei în secolul al XV-lea, aflat sub administra-
rea Florenþei, le sunt consacrate celelalte studii:
instituþiei comisarului, „a funcþionarului extra-
ordinar cu puteri speciale“ în „statul teritorial
florentin“; instituþiei guvernatorului ºi cazului
excepþional al guvernatorului Pistoiei, cãrtura-
rul umanist Giannozzo Manetti; instituþiei re-
laþiilor clientelare – interindividuale ºi intersta-
tale – adicã cele dintre cetatea Florenþei ºi te-
ritoriile supuse ale dominionului toscan ºi, în-

deosebi, cele dintre puterea florentinã ºi Pistoia
în secolulul al XV-lea; instituþiei patronajului ºi
patronajului familiei de’ Medici în dominionul
florentin; ritului iniþiatic în Libro del Cortegiano
a lui Baldassare Castiglione. Volumul conþine,
de asemenea, douã studii cu o deosebitã pro-
pensiune teoreticã, unul consacrat modului în
care Renaºterea ºi republicanismul sunt stu-
diate în istoriografia anglofonã contemporanã,
celãlalt dedicat «eternitãþii lumii» ºi „revolu-
þiei“ pe care a produs-o în istoriografia renas-
centistã.
Studiile profesorului William Connell ilus-

treazã virtuþile epistemice ale cercetãrii aplicate
surselor istorice. În mod particular meritã a fi
remarcate în cuprinsul lor nu doar bogatele ºi
minuþioasele argumente arhivistice, ci ºi exce-
lenta capacitate de punere a lor în context.
Aceastã capacitate de contextualizare este de-
terminantã în realizarea demersului excepþional
de reconstrucþie a societãþii politice, sociale ºi
culturale a Florenþei mediceene. Recurgând la o
simplitate rafinatã a limbajului ºi la o dispunere
absolut captivantã a argumentelor, autorul ame-
rican ne introduce în universul politic, civic ºi
comportamental cotidian al societãþii toscane a
secolelor XV-XVI ºi, deopotrivã, în universul
mentalitãþilor ºi cutumelor.
Autorul lucrãrii de faþã, istoricul William J.

Connell, este ºeful catedrei La Motta de Studii
Italiene, Departamentul de Istorie al Seton Hall
University, New Jersey, fost director fondator
al Institutului de Studii Italiene „Charles and
Joan Alberto“, guvernator împuternicit al New
Jersey Italian American Heritage Commission
ºi preºedinte al consilierilor academici ai Ita-
lian American Heritage Institute at Rutgers
University. Ca specialist în istorie europeanã
medievalã târzie ºi modernã timpurie, ºi-a foca-
lizat cercetãrile asupra istoriei intelectuale a
Renaºterii, umanismului, istoriei sociale ºi con-
strucþiei statale în Florenþa renascentistã. Ca
atare, în mediile academice, inclusiv în cele din
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Italia, este considerat unul dintre cei mai iluºtri
cercetãtori ai Renaºterii italiene, o autoritate în
domeniul Florenþei renascentiste, al vieþii ºi
operei lui Niccolò Machiavelii. În ultimii ani
s-a consacrat studiilor istorice ale Renaºterii ºi
persecuþiilor provocate de blasfemie în Europa
modernã timpurie. Noua traducere ºi noua edi-
þie a lucrãrii lui Niccolò Machiavelli Il principe
– The Prince with Related Documents (2005) –,
care s-a bucurat de o primire deosebit de bunã,
fiind desemnatã ca standard în multe cursuri
universitare, „l-a mãsurat pe Machiavelli“ prin
prisma contextului politic ºi social al Florenþei
ºi al Europei din perioada Renaºterii. În inter-
viul pe care mi l-a acordat în primãvara anului
2014, profesorul Connell a mãrturisit cã, dupã
decenii de cercetãrii arhivistice dedicate studie-
rii societãþii ºi politicii Florenþei renascentiste,
a considerat cã ar putea sã ofere, ca istoric, o
explicare a textului lui Machiavelli ºi a semni-
ficaþiilor lui care sã fie mai precisã decât acelea
ale teoreticienilor politici ºi ale experþilor în li-
teraturã care au pregãtit toate celelalte nume-
roase ediþii ale Principelui în englezã. Scopul
declarat al demersului sãu a fost acela de a rele-
va aspectul „cel mai provocator“ al scrierii lui
Machiavelli, anume acela de a se fi constituit

într-o „voce vulcanicã care a schimbat cu ade-
vãrat modul în care a fost gânditã guvernarea“,
într-un punct de vedere esenþial pentru forma-
rea paradigmei moderne renascentiste ºi postre-
nascentiste a politicii ºi educaþiei politice. Între
lucrãrile de autor ale profesorului american se
numãrã: Giannozzo Manetti: Historia Pisto-
riensis (2011), Come ho imparato l’italiano
(2007), La città dei crucci: fazioni e cliente in
uno stato repubblicano del’ 400 (2000). În co-
laborarea cu Giles Constable a publicat: Sacri-
lege and Redemption in Renaissance Florence:
The Case of Antonio Rinaldesch (2005; trad.
rom. Sacrilegiu ºi rãscumpãrare în Florenþa
renascentistã. Cazul lui Antonio Rinaldeschi,
2011). De asemenea, William Connell a editat:
Anti-Italianism: Essays on a Prejudice (în cola-
borare cu Fred L. Gardaphé, 2010), Society and
Individual in Renaissance Florence (2002), Flo-
rentine Tuscany: Structures and Practices of
Power (în colaborare cu Andrea Zorzi, 2003),
Renaissance Essays II (1993) º.a. Între lucrãrile
de pânã acum, Machiavelli nel Rinascimento
italiano/Machiavelli ºi Renaºterea italianã
reflectã în cel mai înalt grad valoarea ºi nivelul
de aprofundare a cercetãrilor autorului, ca ºi
minuþia ºi fineþea stilului sãu de argumentare.
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Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Inter-
naþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei
Române a editat un volum incitant, care reu-
neºte studiile unor tineri specialiºti în ºtiinþe
politice, relaþii internaþionale, economie ºi filo-
sofie din cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai din
Cluj-Napoca, dar ºi din cadrul universitãþilor
din Timiºoara ºi Iaºi, în frunte cu conf. univ.
Sergiu Miºcoiu (care semneazã Introducerea
lucrãrii) ºi cu profesorul ºi diplomatul Valentin
Naumescu. Abordând perspective diferite, care
se dovedesc în cele din urmã complementare,
autorii îºi propun sã atingã o þintã ambiþioasã,
sã desluºeascã dacã polaritatea ideologicã stân-
ga-dreapta, care a influenþat timp de secole mo-
dul în care s-au organizat ºi situat partidele po-
litice ºi a contribuit la mobilizarea eficientã a

electoratelor, este încã de actualitate într-o lume
aparent depolitizatã, confruntatã cu probleme
complexe ºi inedite, a cãror rezolvare necesitã
„abordãri ideologice nuanþate ºi sincretice“ (p.
9).
Volumul este alcãtuit din douã pãrþi. Prima

parte cuprinde cu precãdere abordãri teoretice
privitoare la clivajul stânga-dreapa, exemplifi-
cate prin diverse studii de caz.
În studiul Politicã, dar nu prea multã. Neo-

liberalismul ca infraideologie, Ciprian Bogdan
susþine cã dezideologizarea societãþii contem-
porane este un simptom al consensului infra-
ideologic, al dominaþiei neoliberale, care a sim-
plificat spectrul politic, marginalizând ºi ridicu-
lizând sau fãcând invizibilã orice alternativã
ideologicã.

Sergiu Miºcoiu, Valentin Naumescu (editori)
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În capitolul Iluminism, Contrailuminism,
Postiluminism – un cadru de înþelegere a dife-
renþelor dintre stânga ºi dreapta, Bogdan Con-
stantin Mihãilescu se apleacã asupra originilor
istorice ale clivajului stânga-dreapta, conside-
rând cã cei doi termeni ai acestuia s-au definit
în funcþie de poziþia adoptatã faþã de proiectul
cultural ºi politic iluminist. Axa stânga-dreapta
rãmâne relevantã ºi în Postiluminism ºi pentru
a-ºi susþine ideea, autorul identificã mai multe
teorii postiluministe care se situeazã la capetele
acestei axe.
Adrian-Gabriel Corpãdean, în studiul Rolul

Bisericii Greco-Catolice în revigorarea dreptei
româneºti dupã Revoluþia din 1989, scoate în
evidenþã rolul important avut de intelectuali gre-
co-catolici precum Ion Raþiu, Corneliu Coposu
ºi Doina Cornea în restabilirea centrului-dreap-
ta românesc imediat dupã 1989, ca alternativã
viabilã la stânga dominantã în acea perioadã. Ei
au contribuit la modernizarea clasei politice ro-
mâneºti ºi la sincronizarea acesteia cu tendin-
þele occidentale ale vremii.
Într-un bine documentat studiu, Libera-

lism-ul(-ele) europene actuale ºi clivajul stân-
ga-dreapta, Valentin Naumescu se apleacã cu
acribie asupra chestiunii poziþionãrii liberalis-
mului pe axa stânga-dreapta ºi subliniazã difi-
cultatea acestei situãri, datoratã, printre altele,
faptului cã din punct de vedere economic, libe-
ralismul este o ideologie de centru-dreapta, iar
din punct de vedere politic, al drepturilor ºi li-
bertãþilor individuale, el se situeazã spre cen-
tru-stânga spectrului politic. Prin urmare, în zi-
lele noastre nu se poate vorbi de un singur libe-
ralism, ci de o multitudine de liberalisme. Au-
torul scoate în evidenþã faptul cã liberalismul a
cãzut victimã propriului sãu succes, cãci „di-
seminarea“ ºi „diluarea“ (p. 95) ideilor liberale
în politica europeanã, preluarea principalelor
valori ºi principii liberale de cãtre toate doctri-
nele democratice, au avut drept consecinþã pier-
derea electoratului tradiþional al partidelor libe-
rale. Ambiguitatea ideologicã, goana dupã vo-
turi, stagnarea economicã, ascensiunea popu-
lismului ºi a naþionalismului de extremã dreap-
ta, tensiunile cu Rusia, reprezintã tot atâtea pro-
vocãri, considerã autorul, nu numai la adresa
liberalismului, ci ºi la adresa clivajului stânga-
dreapta. Cu toate acestea, concluzioneazã Va-
lentin Naumescu, diviziunea tradiþionalã stân-
ga-dreapta este încã de actualitate, cãci repre-
zintã cel mai util instrument de înþelegere a ale-
gerilor, de structurare a opiniilor alegãtorilor.

Raluca Moldovan, în capitolul intitulat Cu
cât se schimbã lucrurile, cu atât rãmân la fel?
Ascensiunea extremei drepte contemporane în
Europa ºi moºtenirea fascismului, regãseºte
printre factorii care explicã succesul de care se
bucurã partidele de extremã dreapta contempo-
rane, abilitatea cu care acestea folosesc un tip
de discurs capabil sã prezinte publicului drept
acceptabile ºi credibile argumente inspirate de
ideologia fascistã a anilor ’30, disimulare care
le face cu atât mai periculoase pentru democra-
þia liberalã.
A doua parte a volumului, Dincolo de cli-

vajul stânga-dreapta, cuprinde aplicaþii concrete
ale dezvoltãrilor teoretice din ultima perioadã
privitoare la aceastã polaritate ideologicã.
Aplecându-se asupra cazului unor intelec-

tuali americani de renume, precum Seymour
Martin Lipset, Nathan Glazer, Sydney Hook ºi
Daniel Bell, care ºi-au abandonat convingerile
de stânga ºi au adoptat o atitudine de lipsã de
încredere pragmaticã în eficienþa gândirii ideo-
logice „tari“, Gabriel Gherasim analizeazã, în
De la stânga socialistã la dreapta conserva-
toare: o încercare de sincretism ideologic?, no-
þiunea de „sincretism ideologic“, punându-ºi
întrebarea dacã acesta existã cu adevãrat.
Alexandra Sabou, în Autoamãgirea sartria-

nã a politicii georgiene ºi elementul democratic
lipsã. De la lipsa de ideologie la proiectul neo-
liberal al Georgiei, studiazã evoluþia sistemului
politic din Georgia, de la lipsa de consistenþã
ideologicã a partidelor ºi pânã la dezvoltarea
proiectului neoliberal hegemonic, începutã în
timpul regimului Saakaºvili, cu capcanele lui în
termeni de democraþie ºi drepturile omului.
În capitolul Naþionalismul de dreapta în

România postcomunistã: implicaþii ideologice
ºi impact politic, Emanuel Copilaº se apleacã
asupra principalelor surse intelectuale ale na-
þionalismului de dreapta din România contem-
poranã, cu scopul de a demonstra cã acesta se
bucurã de un puternic impact social, chiar dacã
îi lipseºte o dimensiune politicã relevantã.
Ultima contribuþie a volumului, Teoria con-

vergenþei revizitatã: antreprenoriatul social,
care le aparþine Oanei Albescu ºi lui Mircea
Maniu, studiazã evoluþia clivajului stânga-
dreapta în domeniul economic, scoþând în evi-
denþã antreprenoriatul social, care are ca prin-
cipal scop creºterea bunãstãrii societãþii.
Aceastã lucrare, ineditã pentru spaþiul aca-

demic românesc, reprezintã un instrument de

110 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 3



lucru deosebit de util, atât pentru studenþii,
doctoranzii ºi cercetãtorii interesaþi de înþelege-
rea evoluþiei dihotomiei politice clasice „stân-
ga-dreapta“, cât ºi pentru liderii politici preocu-

paþi de o mai bunã ºi corectã percepere a pro-
priului lor set de credinþe ºi valori politice, pre-
cum ºi a importantelor consecinþe pe care le pot
avea compromisurile ideologice.
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Radu Ciuceanu
La tainã cu diavolul, volumul V din Colecþia Memorii, Bucureºti, Institutul Naþional
pentru Studiul Totalitarismului, 2015, 563 pp.

Existã un preaplin al atestãrii prezenþei
acompaniatorului disimulator, al recalcitrantu-
lui acuzator, al contestatarului binelui ºi al ade-
vãrului, al tartorului teologiilor mincinoase ºi
al tertipurilor pâroase, al marelui ispititor al
Historiei ºi al Omului. De prea puþine ori, rãz-
bate, însã, din supravieþuirea întâlnirii frontale
cu diavolul, sentimentul sobru al unei prezenþe
de tainã, care, în accepþia lui Denis de Rouge-
mont, îl identificã ºi-l deconspirã pe inamic, îi
mãsoarã forþa grotescã, îi etaleazã esenþa deghi-
zantã ºi îi expune modalitãþile uzurpatoare; o
întâlnire la/de tainã a modelului ºi a anti-mode-
lului, frontalitate care rescrie destinul Omului
cu rol corector: eliberarea de tarele lui Adam
din contra-împlinirii-proiectului divin, învinge-
rea complexului lui Cain, renunþarea la vânzã-
torul Iuda, la lepãdarea chiar ºi temporarã a lui
Petru.
Cartea-eveniment a Profesorului Radu Ciu-

ceanu stã mãrturie pentru depãºirea blocajului
impus de gândirea captivã, fãrã patima resusci-
tãrilor selective, dar cu mizã în exemplaritatea
amintirii ºi în responsabilizarea memoriei im-
plicate în slujirea binelui ºi în reabilitarea ade-
vãrului: o singularã privire care vede absconsul
dindãrãtul imaginii, ºi din diavol, mai mult de-
cât coada (aºa cum ne invita profetic de Rouge-
mont).
Istoricul Radu Ciuceanu opereazã exorci-

zant evenimente filtrate de memoria subiectivã
(pentru cã ricoeur-ian, uzul corect al memoriei

legitimeazã imperativul datoriei morale, în sen-
sul unei triple responsabilitãþi: datoria memo-
riei este aceea de a face dreptate; memoria face
inventarul moºtenirii; datoria moralã considerã
cã prioritatea trebuie acordatã victimelor), fiind
capabil de a demasca preschimbarea în Tarn-
kappe ºi de a releva dimensiunea divinã a bine-
lui din Om, prin demnitate ºi desãvârºire.
„Atunci când Dumnezeu vrea, se rãceºte ja-

rul aprins de sub tãlpile tale, iar braþele devin
aripi. Aºa s-a petrecut cã numãrul martirilor a
ajuns la capãtul cãii, când pietricica a rãsturnat
carul cel mare, înþesat de cãlai ºi ideologi“ (p.
232) – mãrturie/mãrturisire a întâlnirii cu
îngerul ºi a cãrþii deschise, a hranei/cuminecã-
rii [cu cartea] care lasã gust amar ºi iz dulce ca
mierea.

La tainã cu diavolul atestã energiile vital-
creatoare ale spiritului ieºit biruitor, liturgicul
cuvântului, statutul intersectant al Istoricului ºi
al Confesorului evenimentelor: o cunoaºtere al-
chimicã a detaliilor, o refacere lucidã (trãitã
faþã-n-faþã) a istoriei comuniste, a politicului ºi
a ideologiei. Un destin exponenþial plasat în
nesfârºitul flux al celor deciºi de a depãºi toate
nenorocirile, împrumutând tãria lui Ulise/biru-
inþa lui Cristos în a purta vâsla/crucea pe umãr,
dar, mai ales, certificând, cã asemeni lui Iov,
Dumnezeu i-a fãcut lui Radu Ciuceanu gard în
jurul sãu, în jurul casei ºi în jurul a tot ce este
al lui, în/din toate pãrþile.

Viorella Manolache
(www.ispri.ro.)



Aceastã lucrare meritã o privire mai atentã,
fiind un instrument de lucru folositor ºi necesar
studenþilor în multiple domenii: filosofia poli-
ticã, filosofia juridicã, filosofia guvernãrii, eti-
cã ºi relaþii internaþionale.
În condiþiile lumii contemporane filosofia

drepturilor omului este reevaluatã din perspec-
tive diverse. Problematica terorismului aduce
în prim plan valoarea securitãþii, asociatã cu
politici publice specifice, uneori chiar în detri-
mentul valorii drepturilor omului ºi al libertã-
þilor politice asociate cu acestea. De asemenea,
valurile migraþioniste contemporane tind sã
exacerbeze xenofobiile în tot mai multe naþiuni
europene, umbrind valoarea ireductibilã a fiin-
þei umane situatã ca fundament filosofic la baza
ideii însãºi de drepturi ale omului. Aºa cum se
aratã în prefaþa lucrãrii „acolo unde intervine
politicul, lucrurile se complicã de fiecare datã“
(p. 5).
Finalitatea lucrãrii este aceea de a evidenþia

fundamentele filosofice ale drepturilor omului,
liberalismul ºi libertatea, individualismul care
nu atomizeazã, ci solidarizeazã comunitatea po-
liticã, o comunitate care încã de la Platon este
necesar sã atribuie curaj ºi chibzuinþã oameni-
lor liberi, pentru a întãri „þesãtura“ socialã. Au-
torul considerã cã drepturile omului nu trebuie
sã eludeze aceastã „þesãturã“ a bunelor relaþii
sociale, acordând o consideraþie exageratã indi-
vidului, neeludând maxima „libertate pentru
fiecare ºi justiþie pentru toþi“ (p. 8).
Lucrarea este constituitã în trei pãrþi: „Drep-

turile omului în gândirea modernã“, „Critica
fundamentelor drepturilor omului din prima ge-
neraþie“ ºi „Efectivitatea drepturilor omului“.
Prima parte realizeazã o incursiune în pro-

blematica filosofiei politice ºi juridice moderne
a drepturilor omului, investigând individualis-
mul modern prin comparaþie cu ceea ce autorul
identificã drept un individualism în Grecia An-
ticã (dar cum se poate argumenta introducerea
unui concept modern într-o analizã a unei peri-
oade caracterizatã de alte trãsãturi centrale?),
relaþionarea temei cu teoriile stãrii de naturã, cu
cele ale dreptului natural ºi cu rolul raþiunii, cu
securitatea juridicã ºi cu elementele care redau

în modernitate substanþa drepturilor omului. În
acest sens, în lucrare se identificã trei „genera-
þii“ ale drepturilor omului. Prima este marcatã
de lupta împotriva puterii despotice a monarhu-
lui (secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea) fina-
lizatã cu Declaraþia drepturilor omului ºi cetã-
þeanului. „Drepturile din a doua generaþie se
justificã prin faptul cã cele din prima generaþie
trebuie sã fie extinse la toþi cetãþenii, ºi nu nu-
mai la categorii favorizate, ºi cã ele antreneazã
statul în punerea în aplicare a acestora“. (p. 86)
A treia generaþie introduce în gândirea modernã
concepte cum ar fi: „poporul“, „umanitatea“
sau „generaþiile viitoare“, o perspectivã asupra
unui individualism echilibrat, precum ºi teore-
tizãri ale dreptului care în numele armoniei so-
ciale ºi a dezvoltãrii sociale viitoare, tind sã adu-
cã nuanþãri sau chiar limitãri substanþei dreptu-
rilor omului.
Partea a II-a a lucrãrii trateazã subiectul în

perspectiva relativismului filosofic ºi politic
premodern ºi modern, discutând raportul între
drept ºi drepturi ºi noile valenþe ale individua-
lismului în filosofia lui Charles Taylor ºi Jean-
François Petit. Astfel, autorul aratã: „Cu toate
cã existã încã un dezechilibru între individua-
lism ºi comunitarism, în favoarea primului, to-
tuºi, tendinþa de echilibru existã. Ea pare sã se
concretizeze tot mai mult în reglementãrile in-
ternaþionale ºi în constituþiile statelor. O con-
tribuþie în acest sens o are ºi jurisprudenþa“ (p.
125).
Partea a treia analizeazã printr-o filosofie

juridico-normativã problema drepturilor moder-
ne ale omului, incluzând analize interesante ale
alteritãþii, contextualitãþii dreptului ºi universa-
litãþii drepturilor omului.
În concluzie, autorul precizeazã: „Cartea

aceasta pledeazã (…) pentru redescoperirea Bi-
nelui ontologic ºi, implicit, a lui zoon politikon
ca transpunere în plan uman a binelui. Numai
pornind de aici morala ºi dreptul îºi pot reven-
dica fundamentele“ (p. 240).
Aceastã lucrare realizeazã o criticã a for-

malismului juridic de pe poziþiile filosofiei juri-
dice, cu accente de eticã politicã ºi propune un
demers nuanþat ºi actual.
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Volumul însumeazã o serie de cercetãri ale
unor experimentaþi cercetãtori ºi profesori din
sfera ºtiinþelor politice, ce prezintã analize ce
vizeazã evoluþia fenomenului democratizãrii în
fostele state comuniste din Europa din diferite
perspective: instituþionalism, comportament
politic, politici publice, organizaþii politice. Jus-
tificarea demersului lucrãrii, aºa cum preci-
zeazã editorii, constã în primul rând în modu-
rile specifice în care au reacþionat sistemele
politice ºi mediile civice din fostele þãri socia-
liste din Europa Centralã ºi de Est la „înscrierea
pe calea democratizãrii“, în contextul modifi-
cãrii paradigmei relaþiilor globale, al unor simi-
laritãþi istorice la nivel naþional ºi al unor „aº-
teptãri similare din partea populaþiilor ºi a acto-
rilor instituþionali ºi sociali relevanþi“ (pp. 15-
16). Ca atare, scopul studierii ºtiinþifice a feno-
menului democratizãrii – „a diferitelor faþete
ale democratizãrii“ – este acela de a-l face inte-
ligibil ºi previzibil ºi de a permite analize com-
parative la nivel regional ºi în cadrul Uniunii
Europene – în fazele de preaderare ºi postade-
rare. Alt motiv important al demersului lucrãrii
de faþã, alãturi de individualizarea proceselor
de democratizare în fostele state postcomuniste,
este evoluþia lor neliniarã, discontinuã, contex-
tualizatã, îndeosebi înregistrarea unor etape de
regres al „performanþelor democratice“. Edito-
rii lucrãrii aratã cã, de altfel, în întreaga Europã
au existat dupã anul 2008 „semne evidente de
recul al democraþiei, atât pe plan instituþional
(centralizarea ºi verticalizarea puterii, ocultarea
formulelor deliberative de decizie, marginaliza-
rea sau suprimarea instituþiilor cu rol în dialo-
gul social), cât ºi pe planul culturii politice (per-
sonalizarea puterii, instituirea disensualismului
ºi a logicii confruntãrii permanente, limitarea
pluralismului parlamentar, super-concentrarea
ownership-ului media, politizarea directã a me-
dia)“ (p. 15). România ºi alte cinci state ale UE,
conform rapoartelor Freedom House pentru anul
2010 asupra naþiunilor în tranziþie, prezentate
în The Guardian, au înregistrat scoruri mai scã-
zute în raport cu cele din 2009 în domeniile
procesului electoral, independenþa media ºi gu-
vernarea democraticã naþionalã. Editorii consi-
derã cã, din acest punct de vedere, „involuþia

României este realã ºi palpabilã“, ca „rezultat
al acþiunilor din ultima perioadã, al discursuri-
lor la limita principiilor ºi practicilor democra-
tice ce se regãsesc din ce în ce mai des în poli-
tica autohtonã“ (p. 17), al dificultãþilor coabi-
tãrii ºi al conflictelor dintre conducãtorii insti-
tuþiilor reprezentative ale statului. În consecinþã,
contribuþiile reunite în acest volum sunt rele-
vante în privinþa cercetãrii analitice ºi compara-
tive a evoluþiilor generale ºi a aspectelor parti-
culare ale democratizãrii instituþiilor ºi com-
portamentului politic al elitelor ºi cetãþenilor.
Volumul se deschide cu studiul lui Phillipe

C. Schmitter, unul dintre cei mai importanþi ºi
originali cercetãtori ai democratizãrii ºi ai con-
solidãrii democratice în Europa Centralã ºi de
Est ºi America Latinã, care dezbate componen-
tele democraþiilor contemporane ºi propune o
serie de sugestii pentru creºterea încrederii ce-
tãþenilor în rolul politicienilor de a le reprezenta
interesele. Cunoscutul autor susþine importanþa
creºterii prezenþei la vot ºi a unor reforme prin
care rezidenþii strãini sã fie integraþi în procesul
politic, sugestii menite sã ducã la creºterea cali-
tãþii ºi consolidarea democraþiei.
Romana Careja ºi Patrick Emmenegger ana-

lizeazã în urmãtorul capitol impactul migraþiei
asupra atitudinilor politice în Europa post-co-
munistã, prezentând rezultatele unui chestionar
aplicat respondenþilor din 10 þãri ale Europei
Centrale ºi de Est. Analiza lor aratã cã migranþii
reveniþi din þãri cu regimuri democratice conso-
lidate au mai multã încredere în Uniunea Euro-
peanã decât în propriile þãri, fiind mai interesaþi
de problemele politicii externe decât de cele ale
politicii interne. Astfel, impactul migraþiei asu-
pra atitudinilor politice este unul important, în
contextul în care migraþia „poate contribui la
creºterea sprijinului pentru UE“ (p. 52).
Levente Salat, cunoscut pentru preocupã-

rile sale în domeniul etnopoliticii ºi multicultu-
ralismului, examineazã patru modele ale demo-
craþiei: democraþia Herrenvolk, democraþia et-
nicã, democraþia consociativã ºi democraþia
multinaþionalã, pe care le analizeazã în relaþie
cu diversitatea. Studiul sãu oferã conceptuali-
zarea modalitãþii prin care democraþia se poate
adapta la condiþiile diversitãþii etno-culturale,
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prin „acceptarea democraþiei etnice drept aran-
jament legitim acolo unde omogenizarea este
imposibil de realizat“ (p. 81).
Analizarea evoluþiei discursului politic ro-

mânesc dupã sfârºitul regimului comunist este
realizatã în studiul prezentat de Sergiu Miºcoiu.
Autorul identificã trei segmente temporale ale
discursului politic românesc postdecembrist:
sistemul discursiv instituit în timpul mandate-
lor lui Ion Iliescu, „favorabil unei viziuni repre-
zentative ºi, pe alocuri, tehnocratice asupra po-
porului“ (p. 100), cel de-al doilea, sistemul con-
sensualist-instituþionalist, ºi ultimul, cel în care
discursul dominant „suferã o inflexiune majorã
odatã cu accederea la putere a lui Bãsescu (di-
sensualist-populist)“.
Regresul democraþiei româneºti datorat abu-

zului de putere exercitat de politicieni ºi care a
condus la extinderea corupþiei pânã la cel mai
înalt nivel, la degradarea sistemului instituþio-
nal, la fenomenul denumit „huliganism post-
aderare“ este examinat de Dragoº Dragoman.
Ceea ce urmãreºte autorul este gradul în care
seria de mãsuri înglobând modificarea legilor
electorale ºi subminarea Parlamentului (reali-
zatã prin asumarea guvernului, prin numãrul
mare de ordonanþe de urgenþã ºi prin transfor-
marea Curþii Constituþionale în ultimã instanþã
decizionalã în 2011) exprimã voinþa elitei aflatã
la putere de a destructura cadrul normativ ante-
rior ºi de a elimina consensul din perioada de
preaderare.
Volumul cuprinde ºi un studiu consacrat

succesului electoral al partidelor extremiste la
alegerile europarlamentare, datorat lui George
Jiglãu, precum ºi unul dedicat factorilor care au

dus la instituþionalizarea Parlamentului Româ-
niei post-comuniste. Cel din urmã, realizat de
Mihail Chiru, analizeazã aspecte precum: re-
sursele ºi serviciile aflate la dispoziþia parla-
mentarilor, disciplina în cadrul Parlamentului,
evoluþia regulamentelor parlamentare ºi relaþia
legislativului cu preºedintele.
Analiza amplã a uneia dintre cele mai grave

ºi extinse problemele ale societãþii româneºti,
clientelismul politic, este datoratã Clarei Volin-
tiru. Studiul configureazã impactul negativ al
clientelismului politic asupra instituþiilor demo-
cratice, atât prin „deformarea procesului elec-
toral“, cât ºi prin „deturnarea funcþiilor ºi pro-
ceselor instituþionale“ (p. 177).
În fine, studiul semnat de Tudor Iacob se

focalizeazã asupra influenþei Uniunii Europene
asupra limitãrii corupþiei în România ºi Bulga-
ria. Autorul evidenþiazã faptul cã lupta împo-
triva corupþiei a fost accentuatã în perioada de
preaderare a României ºi Bulgariei la UE. Ulte-
rior, în primii 5 ani dupã aderare, România a
stagnat din acest punct de vedere, iar Bulgaria
a înregistrat o „uºoarã regresie“ (p. 198).
Lucrarea oferã o perspectivã de ansamblu

relevantã asupra fenomenului democratizãrii
spaþiului Europei Centrale ºi de Est ºi asupra
„substanþei“ instituþionale ºi comportamentale
a democratizãrii în România, asupra perfor-
manþelor, etapelor de stagnare ºi disfuncþionali-
tãþilor ei celor mai marcante. Ca atare, studiile
cuprinse în volum se impun prin ampla dispo-
nibilitate de argumentare originalã folosind nu
doar literatura recentã de profil, ci ºi rezultatele
propriilor cercetãri empirice.

114 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 7

Mara Stroescu


