
NOTE DE LECTURÃ / RECENZII

Pierre Rosanvallon
Le modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Paris,
Éditions du Seuil, 2004, 450 p.

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., II, 3, p. 135–138, Bucureºti, 2005.

„În zorii secolului XXI, democraþia este în
acelaºi timp triumfãtoare ºi nesigurã. Evidenþa de
acum recunoscutã a principiilor sale este însoþitã în
fapt de o progresivã nedumerire privitoare la natura ºi
formele sale de realizare. Interogaþiile iau amploare
ºi se multiplicã la ora la care globalizarea îi bruiazã
teritoriul. Ea pare traversatã de o contradicþie esenþia-
lã. Pe de o parte, aspiraþia bãrbaþilor ºi femeilor de a-ºi
lua destinul în propriile mâini ºi care în acest scop
fac din constituirea unei societãþi civile puternice ºi
autonome condiþia emancipãrii lor. Pe de alta, ei ex-
primã un apetit politic crescând pentru consolidarea
capacitãþii lor de a împãrtãºi un destin pe care îl stã-
pânesc. Aspiraþie, pe de o parte, la mai mult pluralism
ºi descentralizare, la dezvoltarea contraputerilor ºi la
un control al instituþiilor demultiplicate mai aproape
de realitate. Cãutare, pe de alta, a unui loc central în
care sã poatã fi exprimatã ºi lua formã o voinþã comu-
nã eficace, în faþa pericolului unei «guvernãri fãrã
guvern». De aici pornesc astãzi multiple conflicte le-
gate de legitimitatea ºi respectiv reprezentativitatea
instituþiilor publice ºi politice ºi a societãþii civile“.

Acestea sunt premisele elaboratei analize a în-
fruntãrilor dintre particular ºi general, dintre socie-
tatea civilã ºi stat în istoria modernã a Franþei cu deo-
sebire, realizatã de Pierre Rosanvallon, profesor de
istorie modernã ºi contemporanã a politicii la Collège
de France, director de studii la EHESS ºi director al
Centrului de Cercetãri politice „Raymond Aron“.

Prolificul autor — Pour une nouvelle culture
politique (1977), La Crise de l’État-providence
(1981), L’État et les pouvoirs (1989), Le Nouvel Âge
des inégalités (1996), Pour une histoire conceptuelle
du politique (2003) — îºi propune prin aceastã carte
sã ofere „un cadru lãrgit înþelegerii interogaþiilor con-
temporane asupra condiþiilor dezvoltãrii unei demo-
craþii mai vii“ (p. 10).

Obiectivele cercetãrii sunt realizate în capitole
precum „Generalitatea ca formã socialã“, „Generali-
tatea ca atribut democratic“, „Generalitatea ca mod
de reglare“, „Imperativul guvernabilitãþii“, „Proba
sociologicã“, „Exigenþa libertãþii“, „Rezistenþã ºi
recompunere“, „Libertatea ºi instituþia“, „Democraþia
polarizatã“, „Statul-reþea“, „Diferenþe ºi repetiþii“.

Pierre Rosanvallon considerã cã referinþa la o
„tradiþie iacobinã“ proprie Franþei singularizatã prin
rolul preeminent acordat puterii publice în organi-
zarea vieþii colective provine din descrierea tocquevi-

lianã a unui Stat omnipotent ce manipuleazã o
societate civilã atomizatã, dezorganizatã ºi aservitã.
L’Ancien Régime et la Révolution ar stigmatiza, din
punctul de vedere al interpretului, o putere centralã al
cãrei scop constã în „distrugerea tuturor puterilor in-
termediare“, autoinstituitã drept „singurul resort al
maºinii sociale, agentul unic ºi necesar al vieþii pu-
blice“, într-un cuvânt, „iacobinismul“, creaþie denun-
þatã ºi criticatã a „demonului centralizãrii“.

Aceastã noþiune încãrcatã cu conotaþii negative
este substituitã de Pierre Rosanvallon cu aceea de
„culturã politicã a generalitãþii“ exploratã în trei di-
mensiuni principale, aºa cum au apãrut ele în mo-
mentul fondator al Revoluþiei franceze: ca formã so-
cialã, calitate politicã ºi cult al legii. Cultura politicã
a generalitãþii deschide „cãile abstractizãrii“. Astfel,
afirmã Pierre Rosanvallon, gustul abstractizãrii
propriu spiritului francez iniþiazã o miºcare ce mar-
cheazã toate democraþiile. Imperativul egalitãþii, de
exemplu, fãcând din fiecare individ un subiect de
drept, implicã de fapt considerarea oamenilor
desprinºi de determinaþiile lor particulare. Toate dife-
renþele sunt ºterse pentru ca aceºtia sã poatã fi con-
sideraþi numai în calitatea comunã ºi esenþialã de
subiect autonom.

Acesta este unul dintre motivele pentru care so-
cietatea democraticã antreneazã negarea oricãrei orga-
nicitãþi, o respingere a corpurilor particulare. Socialul
pierde în acest sens orice consistenþã proprie pentru a
ceda locul unui principiu formal de construcþie juridi-
cã. Ceea ce îl conduce pe autorul francez la observaþia
cã democraþia este inscriptibilã ºi într-un regim al fic-
þiunii: „Ficþiunea este în acest sens o condiþie a inte-
grãrii sociale într-o lume a indivizilor, în timp ce, în
societãþile tradiþionale, diferenþele sunt factorul in-
tegrator (ordinea ierarhicã are ca principiu asambla-
rea particularitãþilor drept complementaritãþi)“ (p. 122).

Abstracþia pe care se bazeazã ficþiunea integrãrii
sociale este, dupã Pierre Rosanvallon, derivatã din
imperativul democraþiei. Dincolo de „cazul francez“,
prin definiþie „generalitatea“ (p. 434) pune în chestiu-
ne ºi o crizã a politicului. În acest context sunt repuse
în cauzã problemele Statului ºi ale societãþii civile,
ale formelor interesului general ºi ale binelui social.

Ceea ce indicã o nevoie „universalã“ de redefi-
nire a cãilor suveranitãþii, a modurilor legitimitãþii, a
procedurilor reprezentãrii ºi a condiþiilor de expresie
a acestora, obiect de studiu ce se impune cercetãrii.

Lorena Pãvãlan Stuparu
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Semnalãm apariþia lucrãrii Parliamentary
diplomacy. Founding documents and rules of
procedure of international and regional parliamentary
assemblies (Diplomaþie parlamentarã. Documente
fondatoare ºi reguli de procedurã ale adunãrilor
parlamentare internaþionale ºi regionale), al cãrei prim
volum a fost publicat la editura Institutului Român
pentru Studii Internaþionale „Nicolae Titulescu“.
Autorii, Nicolae Ecobescu ºi Ioan Voicu, îºi continuã
cu aceastã ultimã apariþie editorialã eforturile de a
publica documente de bazã din sfera teoriei ºi a prac-
ticii relaþiilor internaþionale. De aceastã datã ei s-au
oprit asupra dimensiunii parlamentare a politicii in-
ternaþionale. Numãrul mare al documentelor de bazã
referitoare la acest subiect i-a determinat pe autori sã
le structureze în cadrul a douã volume. Primul con-
centreazã documentele de bazã ale adunãrilor parla-
mentare euro-atlantice, cel de-al doilea urmând sã
conþinã documente redactate de instituþii parlamen-
tare din alte zone ale lumii.

Dimensiunea parlamentarã a politicii internaþio-
nale a început sã prindã contur odatã cu înfiinþarea
primei organizaþii parlamentare, în anul 1889:
Uniunea Inter-Parlamentarã. Aceastã organizaþie a
avut un rol minor pe parcursul secolului trecut, dar la
sfârºitul veacului al XX-lea a început sã conteze ca
un actor important în sfera internaþionalã. De altfel,
Uniunea a fost pe parcursul mai multor decenii singurul
for care putea sã faciliteze dialogul la nivel parlamen-
tar între state. Cu toate cã în cea de-a doua jumãtate
a secolului al XX-lea au început a fi înfiinþate ºi alte
organizaþii parlamentare internaþionale sau regionale,
Uniunea Inter-Parlamentarã rãmâne ºi astãzi cea mai
importantã organizaþie parlamentarã internaþionalã.
Nu mai puþin de 141 de parlamente naþionale sunt re-
prezentate astãzi în Uniunea Inter-Parlamentarã,
singura care are „un caracter global“.

Cooperarea parlamentarã s-a desfãºurat în a doua
jumãtate a secolului trecut mai cu seamã la nivel re-
gional-continental. Mai multe organizaþii au fost
înfiinþate pe toate continentele, în Asia, Africa sau
Europa. Cele mai numeroase instituþii parlamentare

se gãsesc în Europa, la marea lor majoritate fiind
afiliat ºi Parlamentul României: Adunarea Parlamen-
tarã a NATO, Adunarea Parlamentarã pentru Coope-
rarea Economicã în Marea Neagrã, Adunarea Parla-
mentarã a Consiliului Europei, Adunarea Parlamen-
tarã a Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare în
Europa etc.

Diplomaþia parlamentarã are la începutul seco-
lului XXI un rol din ce în ce mai important în relaþiile
internaþionale; atât în negocierile politice, în mana-
gementul crizelor sau în soluþionarea paºnicã a dife-
rendelor internaþionale. Din acest motiv autorii au
considerat oportun ca documentele pe care volumul
le conþine sã fie precedate de un raport relevant
pentru studiul acestei dimensiuni a politicii interna-
þionale. Acest raport a fost prezentat de raportorul
Adunãrii Uniunii Europei Occidentale, Vera
Squarcialupi, în faþa Comitetului pentru Relaþii Parla-
mentare ºi Publice, la 6 iunie 2000. Documentul se
opreºte asupra rolului pe care diplomaþia parlamen-
tarã poate sã îl joace în contextul globalizãrii. El
analizeazã „rolul adunãrilor internaþionale“, „geneza
ºi dezvoltarea cooperãrii parlamentare în adunãri in-
ternaþionale“, „protagoniºtii în parlamentele naþio-
nale“, „obiectivele ºi realizãrile cooperãrii ºi diplo-
maþiei parlamentare“, „informaþie ºi rapoarte asupra
activitãþii referitoare la diplomaþia parlamentarã“
(p. 15–25). Raportul a fost adoptat de Adunarea
Uniunii Europei Occidentale, ca document de bazã în
aceeaºi ºedinþã în care a fost prezentat.

Volumul I al lucrãrii Parliamentary diplomacy.
Founding documents and rules of procedure of
international and regional parliamentary assemblies
reprezintã un prim demers în sfera cercetãrii ºtiin-
þifice din România de cunoaºtere a dimensiunii diplo-
maþiei parlamentare ca o componentã intrinsecã a re-
laþiilor internaþionale. Cele mai importante documen-
te care acoperã aceastã dimensiune reunite în acest
volum, constituie un „instrument care poate fi de un
real folos... pentru toþi cei interesaþi de studiul di-
plomaþiei parlamentare“.

În ultima vreme, sociologia cunoaºte un avânt
deosebit într-o direcþie pe care Vechiul Regim (în
varianta noastrã, adicã regimul comunist) nu pãrea
deloc pregãtit s-o încurajeze: geopolitica. O ºtiinþã
cãreia nu i se ierta defel caracterul „reacþionar“ (de

fapt, occidental) ºi care, prin urmare, a trebuit sã aº-
tepte zilele noastre pentru a avea drept de existenþã în
cetate. Astãzi, când analizele geopolitice nu mai sunt
un secret pentru nimeni, apar în câmpul acestei disci-
pline deja extrem de vaste mici teritorii autonome,



desprinse prin „sciziparitate“, cum ar spune un M.
Dogan, din corpul mare al ºtiinþei-mamã. În cazul de
faþã, lucrarea pe care o semnalãm aici face parte, în
opinia noastrã, din ceea ce s-a constituit ca domeniu
al analizei imagologice în perimetrul vast al geopoli-
ticii. Imagologia sau ºtiinþa cu vector geopolitic preo-
cupatã de imagine pune, la rândul ei, o problemã de
o însemnãtate crucialã în faþa cercetãtorului: în ce
mãsurã studiul imaginii sau reprezentãrilor geopoli-
tice (de toate sorturile, de la analiza de text pânã la
analiza literarã sau a mentalitãþilor populare, detecta-
bilã în sondajele de opinie „imediate“) poate fi rele-
vantã pentru condiþia „esenþialã“ a lumii? Sau, cu alte
cuvinte, în ce grad aceastã imagine ce circulã la toate
nivelele este relevantã pentru adevãrul acelei lumi,
pentru cunoaºterea ei realistã? În ce mãsurã aceastã
cunoaºtere de gradul al doilea (o cunoaºtere în peri-
metrul imaginii) poate satisface standardele de
adevãr ale obiectivitãþii cerute în ºtiinþã? Trebuie sã
spunem cã, în ciuda aglomerãrii din ce în ce mai mari
de pe piaþa acestor studii, puþini sunt cercetãtorii care
reuºesc sã evite astfel de dificultãþi. Cauza acestei
„aporii“ rezidã nu atât în caracterul dependent al
cunoaºterii imagologice, cât al unei proaste afirmãri
a demersului cercetãtorului în interiorul propriului
ºantier. Pe scurt, cine nu e conºtient de dificultãþile
imagologiei ºi scrie într-un registru esenþialist ceea ce
ar trebui sã fie scris într-un registru neesenþialist cade
în capcana totalei neadecvãri metodologice. Ne
grãbim sã spunem cã nu este cazul lucrãrii de faþã.
Cauza principalã? Nu vrem sã ºocãm cititorii, dar im-
presia noastrã este cã aceasta rezidã în talentul literar
al autorului. Tânãrul cercetãtor Darie Cristea dove-
deºte o empatie specialã cu obiectul de studiu (pe
scurt, este vorba despre imaginea Balcanilor ºi despre
stigmatul balcanismului în relaþia cu România), iar
aceastã empatie, care impinge la lectura alertã a
textului, nu produce niciodatã impresia chinuitã cã
autorul ar vrea sã ne dea lecþii, aºa cum se întâmplã
cu alte scrieri geopolitice. Avem de-a face cu o carte
de sociologie ºi imagologie scrisã într-un stil care
aminteºte eseul de idei, care trãdeazã relaxarea celui
care scrie, adicã stãpânirea surselor bibliografice, aºe-
zarea bunã în sensul lumii de care vorbeºte (Cristea

nu „apãrã“ Balcanii, nici nu criticã pe cei ce-i criticã,
el alunecã încet printre aceste imagini bune sau rele
ale Balcanilor ºi ale Orientului în general, de la
Tartarin de Tarascon pânã la analizele din Foreign
Affairs cu o uºurinþã care dã de gândit: chiar e po-
sibilã sinteza dintre geopoliticã ºi lumea despre care
ea vorbeºte? Rãspunsul e, iatã, afirmativ!).

Trebuie sã spunem rãspicat câteva lucruri. Cartea
lui Darie Cristea (ca ºi Orientalismul lui Ed. Said, pe
care autorul nostru îl ia ca model sau Balcanii ºi
BalcanismulMariei Todorova) nu va curma „nedrep-
tatea“ stigmatizãrii Balcanilor, aºa cum cãrþile po-
menite în parantezã, ale iluºtrilor sãi predecesori, nu
vor curma deficitul de cunoaºtere reciprocã a lumilor
occidentalã ºi orientalã. În fond, dacã ne este permisã
o idee generalã despre acest fenomen, am putea
spune cã lipsa cunoaºterii profunde alimenteazã
tocmai o „imagologie“ falsificatoare, mitologizantã
despre Balcani (sau orice altã zonã din lume), iar
reþeta modernitãþii este tocmai ideologizarea imaginii
în locul cunoaºterii înþelegãtoare. Din acest punct de
vedere, cine vrea sã se convingã despre incapacitatea
punerii de acord reciproce a „lumilor“ (parþiale) nu
are decât sã citeascã capitolul dedicat analizei termi-
nologiei „balcanice“ în prestigioasa revistã ameri-
canã Foreign Affairs. Se va vedea astfel cât de stupid
de simpliste sunt privite „realitãþile“ balcanice de la
înãlþimea analizei geopolitice...imperiale. Cu toate cã
reuºeºte sã ne facã sã iubim Balcanii ºi ne lasã un
gust amar faþã de capacitatea altora de a cunoaºte
zona, Darie Cristea nu va reuºi niciodatã sã spele
„ruºinea“ de a fi balcanic într-o lume în care bipola-
rismul e excepþia iar monocromatica puterii este
regula. Dar aceastã neputinþã nu este decât reversul
medaliei pe care un autor o primeºte de la destin când
îºi pune numele pe o carte: cel care apãrã adevãrul nu
va fi niciodatã decât umbra palidã a ideologului ne-
milos ce trãieºte din vânzarea imaginii altora. Aºadar,
departe de a „rezolva“ problema Balcanilor, cartea lui
Darie Cristea este, vorba lui Heidegger, „o amintire
ce se adânceºte în ceva originar“. Ei bine, aceastã
amintire ne va vizita de fiecare datã când ne vom
gândi la Balcani, chiar dacã geopolitica va dicta alte
reguli cu privire la „realitãþile balcanice“.
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Întotdeauna Orientul, Corespondenþa Mircea Eliade — Stig Wikander, Iaºi, Editura Polirom,
2005, 360 p.

Colecþia Plural M a Editurii Polirom propune o
carte fascinantã: corespondenþa pe care au întreþi-
nut-o între anii 1948 ºi 1977 doi savanþi, românul
Mircea Eliade ºi suedezul Stig Wikander, douã perso-
nalitãþi ale cãror destine s-au intersectat pe itinerariul
unui interes de-o viaþã pentru culturile ºi religiile
orientale, pentru studiile iraniene, persane ºi indianis-

tice, dar ºi pentru „construirea“ ºi consacrarea unui
domeniu nou al investigaþiei ºtiinþifice, istoria re-
ligiilor.

Cei doi se întâlnesc la Paris, cu ocazia Con-
gresului Internaþional de Orientalisticã, organizat în
iulie 1948. Eliade va consemna în Memoriile sale
întâlnirea cu o serie de orientaliºti strãini, printre care



Duchesne-Guillemin, G. Widegren ºi Stig Wikander.
Acesta din urmã cunoºtea ºi utilizase deja în scrierile
proprii teza de doctorat pe care Eliade a susþinut-o
în 1936, Yoga. Essai sur les origines de la mystique
indienne. Cele 74 de scrisori, traduse din limba fran-
cezã ºi reunite în ediþia în limba românã, surprind trei
niveluri ale relaþiei Wikander-Eliade. De la tonul
sobru al primelor scrisori, corespondenþa dintre
Eliade ºi Wikander va construi o prietenie trainicã,
marcatã de afinitãþile profesionale dar ºi în ceea ce
priveºte modul de a înþelege viaþa. Aºa cum remarcã
Giovanni Casadio, profesor de istorie a religiilor la
Universitatea din Salerno, în Prefaþa pe care o sem-
neazã pentru prezenta ediþie, pe cei doi îi unea „o
viziune comunã asupra ºtiinþei ºi a vieþii, lucru care a
fãcut ca simpla cunoaºtere ºi stimã intelectualã de la
început sã se transforme repede într-o prietenie pro-
fundã“ (p. 12). Acesta este nivelul care lasã sã fie des-
coperit universul aproape intim pe care cei doi l-au
construit unul pentru celãlalt. Lecturarea scrisorilor
impresioneazã prin grija cu care sunt alese cuvintele,
prin atenþia pentru detalii, pentru cultivarea apropierii
ºi pregãtirea minuþioasã a viitoarelor ºi mult aºtepta-
telor întâlniri. Latura profund umanã dã un farmec
aparte prestigiului ºtiinþific care este asociat în mod
obligatoriu cu (re)numele lor. Cu atât mai mult cu cât
cei doi aveau personalitãþi total diferite. Eliade este
o sursã inepuizabilã de energie, care se alimenteazã
prin dinamismul cu care construia contacte, scria,
preda, susþinea conferinþe, îºi lãrgea continuu ori-
zontul geografic prin concedii în locuri care îl
atrãgeau. De cealaltã parte, Wikander trãia mult mai
retras, þinea la rândul lui cursuri, citea mult dar scria
mai greu, în acelaºi timp exponent ºi prizonier al unui
spirit suedez specific. Peste toate acestea, ca dovadã
a apropierii prieteneºti, sprijinul pe care ºi-l acordã
reciproc, împãrtãºirea încercãrilor tragice din viaþã
— fiica cea mai micã a lui Wikander se sinucide —,
conºtiinþa faptului de a fi îmbãtrânit împreunã ºi a de
a resimþi simultan limitele ºi constrângerile trupeºti.

Pe un alt plan, scrisorile sunt surse preþioase de a
cunoaºte din interior o comunitate ºtiinþificã, ea
însãºi dovadã a complexitãþii naturii umane. Cei doi
discutau lucrãrile unor colegi, le cotau din punct de
vedere al utilitãþii ºi noutãþii lor, fãceau schimb de
materiale, articole ºi cãrþi. Este important acest nivel
pentru cã dã un indiciu asupra modului în care se
construia istoria religiilor ca ºtiinþã, ca metodã de
cercetare, dar ºi asupra receptãrii pe care o aveau
diferite lucrãri — inclusiv ale celor doi — în comu-
nitatea respectivã. Relaþiile, afinitãþile ºi antipatiile
dintre membrii acestei comunitãþi nu sunt lãsate la o
parte, fãrã însã a se cãdea în capcana derizoriului sau

lipsei de consideraþie. Este vorba mai degrabã de o
ironie la care ºi Eliade, ºi Wikander fãceau recurs cu
un rafinament îmbogãþit de prietenia lor. „Galeria de
portrete“ astfel obþinutã este inaccesibilã pe o cale
care nu este atât de intrinsec legatã de chiar persona-
jele implicate.

Pe un al treilea nivel s-ar afla schimbul pro-
priu-zis de idei în materie de istorie a religiilor. Deºi,
aºa cum afirmã profesorul Giovanni Casadio în
Prefaþa amintitã mai sus: „Din corespondenþa dintre
Wikander ºi Eliade cu greu pot ieºi la ivealã desco-
periri... care sã ne modifice viziunea asupra temelor
esenþiale ale istoriei intelectuale din secolul abia
încheiat“ (p. 13). Explicaþia se aflã, dupã acelaºi
profesor Casadio, tocmai în faptul cã cei doi nu s-au
aflat în situaþia de a polemiza unul cu celãlalt. În ge-
neral, discuþiile pe care le purtau trãdau o viziune si-
milarã, se concretizau în completarea sau rafinarea
ideilor pe care ºi le transmiteau reciproc. Dar aceste
discuþii sunt fãrã îndoialã interesante, consistente, ºi
uneori scot la ivealã chiar îndoielile unor savanþi care
aveau conºtiinþa dificultãþii misiunii lor. Cu alte cu-
vinte, traseazã portretele unor oameni a cãror exis-
tenþã s-a concentrat în jurul cunoaºterii ºi a atitudinii
faþã de aceasta.

Cartea de faþã, îngrijitã de cercetãtoarea Mihaela
Timuº — care semneazã ºi un substanþial studiu
introductiv — reuneºte cele 74 de scrisori sub un titlu
desprins din chiar o scrisoare semnatã, la 1 ianuarie
1953, de Eliade: „Mais, quoi qu’il en soit, c’est
toujours l’Orient“ — Întotdeauna Orientul. Ceea ce
trimite la cel puþin douã lucruri. Pe de o parte, este
vorba de liantul care i-a unit pe cei doi; pe de altã
parte, pentru umanitate, este vorba de a cunoaºte ºi de
a asuma Orientul ca pe o sursã originarã, primarã, ale
cãrei rãdãcini pot fi resimþite în multe din elementele
care construiesc viaþa de zi cu zi a europeanului de
astãzi. Cartea este foarte atent construitã. Lectura este
provocatoare pe multiple dimensiuni. În acelaºi timp,
ea se adreseazã unor iniþiaþi care cautã sã cunoascã de
aproape istoria religiilor ca domeniu ºtiinþific ºi per-
sonalitãþile care i-au pus bazele, dar ºi stimuleazã
cãtre noi orizonturi pe cei a cãror cunoaºtere în do-
meniu este, poate, „standardizatã“.

Mihaela Timuº a completat corespondenþa
propriuzisã cu o prefaþã, un studiu introductiv, o bi-
bliografie fundamentalã, o cronologie paralelã a bio-
grafiei ºtiinþifice a celor doi, note, addenda, ilustraþii,
o postfaþã, pentru a întregi înþelegerea scrisorilor ºi
ca atare a împiedica risipirea oricãrui detaliu impor-
tant pentru ceea ce constituie, aºa cum afirmã Frantz
Grenet în Postfaþã, „o frumoasã mãrturie umanã“
(p. 327).
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