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Abstract. In his book Le jardin des délices démocratiques, Braud aims to
show that the specific psycho-emotional dimension of democratic political
life is essential to the functioning of the pluralist regimes. Thus, the area
in which democracy clarifies its efficiency even in countries where it has
been established for some time is that of the „emotional challenges“ of
social life which it controls better than any other political system and due
to which strengthens its institutions.
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Dacã toþi liderii s-ar deosebi de ceilalþi cetãþeni ºi ar câºtiga poziþia politicã
de a-i guverna pe aceºtia în virtutea competiþiei corecte ºi a rezultatului unor ale-
geri democratice în care sunt apreciate ºi câºtigãtoare capacitãþile ºi calitãþilor
efective ale candidaþilor la exerciþiul puterii, atunci discuþia despre putere ar viza
aspectele culturale ale acesteia dintr-o perspectivã mai curând esteticã.
Cum însã în condiþia postmodernã în care „suveranitatea“, „statul de drept“,

„legile de interes general“, „sarcinile de serviciu public“ sunt noþiuni sau „cre-
dinþe“ democratice (Braud) aflate într-o stare avansatã de relativizare ºi degra-
dare, pe lângã perspectiva filosofic-normativã necesarã viziunii de ansamblu,
perspectivele psihologicã ºi simbolicã se dovedesc necesare (chiar dacã nu ºi su-
ficiente) înþelegerii fenomenului politic al câºtigãrii ºi receptãrii puterii. Între altele,
pentru cã specificul puterii politice poate fi determinat în funcþie de felul în care
exerciþiul acestui tip de acþiune umanã cu o dinamicã proprie (ºi nu rezultantã a
infrastructurilor economice ºi sociale) rezolvã „problema binelui politic sau a rãului
politic“ (Ricoeur)1, sau în funcþie de stilul în care pe parcursul acestei activitãþi
desfãºurate „în primul rând (...) pe bazã de reprezentare“ (Braud)2 oamenii sunt
manipulaþi.
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Dacã politicul în sine, „autonom“, este ceva raþional, „aristotelician“, împli-
nindu-ºi în chip fericit funcþia arhitectonicã în edificarea Statului ºi în organi-
zarea comunitãþii prin care individul se „umanizeazã“3 – chiar ºi în interiorul
celei mai bune dintre lumile politice posibile, aceea democratã, jocul politic con-
stând în cucerirea ºi conservarea puterii þine de latura „sumbrã“ ºi „iraþionalã“4
a politicii.
Astfel, puterea poate fi asociatã unei valori negative ale condiþiei umane, iar

dorinþa de putere ºi puterea (fascinaþia ei, miraculosul ei am putea spune) sunt,
împreunã cu neliniºtea, seducþia ºi frustrãrile, „cuvintele-cheie necanonice“ ale
democraþiei (Braud). Aici sunt puse în joc atracþia, aversiunea sau plãcerea, prin
jocul simulacrelor ºi al spectacolelor competitive oferite cetãþenilor – excep-
tându-i pe aceia situaþi la „nivelul zero al emoþiei“5, indiferenþi faþã de politicã.
În acest sens, cercetãrile ºi lucrãrile politologului Philippe Braud, profesor

universitar în cadrul Institutului de Studii Politice din Paris, sunt axate pe psi-
hologia politicã ºi interpretarea dimensiunilor simbolice ale vieþii politice, acor-
dând un interes particular problemei violenþei. Considerând cã dimensiunile
emoþionale ale vieþii politice sunt subestimate de analizele filosofiei politice care
preferã concepte raþionaliste, Braud aratã cã primul nivel la care emoþiile au un
rol important este acela al stilului psihologic al actorilor care þin cont de ele atât
în modul de derulare a procesului decizional, cât ºi în construcþia unei imagini
publice. Al doilea nivel al impactului emoþiei în viaþa politicã este acela al aº-
teptãrilor ºi proiecþiilor sociale. Încãrcãtura psihologicã a anumitor situaþii poli-
tice se regãseºte într-un limbaj ale cãrui cuvinte cheie sunt investite cu conotaþii
cognitive ºi emoþionale ºi a cãrui retoricã (împreunã cu practicile rituale ºi cere-
moniale) permit gândirea politicului.
Prin urmare, în Grãdina deliciilor democraþiei, Braud îºi propune sã arate cã

dimensiunea psihoemoþionalã specificã vieþii politice democratice este esenþialã
în funcþionarea regimurilor pluraliste. De altfel, ºi titlurile altor cãrþi ale auto-
rului, denumirea ºi tematica cursurilor predate sunt relevante pentru interesul
profesorului francez în cercetarea acestui aspect definitoriu pentru democraþii:
Le suffrage universel contre la démocratie (PUF, 1981);Histoire des idées politiques
depuis la Revolution (Ed. Montchretien, 1983); La violence politique dans les
démocraties européenne occidentales (coord., Éditions l’Hartmattan, 1993);
L’émotion en politique (Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
1996); La vie politique (PUF, 1996); Science politique (PUF, 2001); Le pouvoir
politique. Du niveau local au niveau européen (curs, 2003-2004), Petit traité des
émotions, sentiments et passions politiques (A. Colin, 2007), Sociologie politique
(10e édition, LGDJ, 2011).
În „Introducerea“ lucrãrii despre complicatele mecanisme psiho-politice care

fac sã funcþioneze regimurile pluraliste – Le jardin des delices democratiques –
Philippe Braud noteazã cã astãzi succesul democraþiei faþã de regimurile autori-
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tare ºi sistemele totalitare se datoreazã mai curând destrãmãrii regimurilor so-
cialiste din Centrul ºi Estul Europei, ºi mai puþin principiilor sale explicit ideo-
logice, raþiunilor sale economice sau etice.
Existã însã o zonã în care democraþia îºi precizeazã eficacitatea chiar ºi în þã-

rile în care s-a instaurat de ceva timp: aceea a „provocãrilor emoþionale“ ale
vieþii sociale pe care le gireazã mai bine decât orice alt sistem politic ºi datoritã
cãrora îºi consolideazã instituþiile.
În acest context, „cuvintele-cheie“ necanonice ale democraþiei sunt: neli-

niºtea (provocatã fie de temele securitãþii ºi tensiunilor internaþionale, fie de for-
mele violente de conflict, fie de prezenþa „celuilalt“ — aspecte pe care acest sis-
tem nu le obnubileazã); seducþia (care constã în diversificarea ofertei în funcþie
de care cetãþeanul poate alege); frustrãrile (legate de imposibilitatea de împlinire
a unei dorinþe în cele mai multe cazuri construitã socio-cultural, reprezentând o
„penurie subiectivã“ cauzatã de inegalitatea claselor, a generaþiilor ºi a sexelor);
dorinþa de putere ºi puterea, dupã cum am precizat mai sus.
Capitolul preliminar, consacrat problemelor metodologice, reconfigureazã

ipoteza de lucru centralã în termenii dimensiunii simbolice necesare în explicaþia
politicã, dat fiind cã activitatea politicã este „în primul rând o lucrare pe bazã de
reprezentare“. Pornind de la terminologia freudianã care stabiliea o legãturã între
conþinutul manifest al unui limbaj ºi semnificaþiile sale inconºtiente ºi de la dis-
tincþia operatã de Edward Sapir între „simboluri de referinþã“ (având origine
conºtientã, dar progresiv uitatã) ºi „simboluri de condensaþie“ (care fãrã a avea
raporturi cu sensul originar, încarcã afectiv comportamentul), Philippe Braud de-
fineºte activitatea simbolicã drept „producþie de semne încãrcate cognitiv ºi
emoþional“. Mobilizând oferte ce trimit la opoziþii fundamentale (dragoste-urã;
atracþie-repulsie; bine-rãu; legitim-inadmisibil; adevãr-fals) aceastã activitate în
sfera politicului graviteazã în jurul miturilor, valorilor, jocurilor de imagini ºi de
roluri, ceremoniilor ºi ritualurilor, monumentelor ºi emblemelor. În timp ce mi-
turile se referã la origini, legitimare (precum noþiunile de „contract social“ sau
„guvernarea poporului de cãtre popor“) sau identitate, valorile (precum „liber-
tate“, „dreptate“, „egalitate“, „solidaritate“) ancoreazã judecãþile în universal ºi sunt
totodatã purtãtoare ale „sentimentului siguranþei de sine“6.
Deºi construite în jurul „actorilor“ ce apar pe scena publicã în imagini ºi ro-

luri, la ceremonii sau ca figuri monumentalizate, dispozitivele simbolice care
impun cercetarea dimensiunii emoþionale a eficacitãþii politice, implicã mai
curând o „psihologie a situaþiei“, decât una a actorului. Cãci „instituþiile demo-
cratice creeazã situaþii (s.a.) care fac sã aparã sisteme determinate de aºteptãri,
„de rivalitãþi sau de dorinþe nemãsurate“, iar în domeniul socio-politic „banalul
este profund ºi sofisticatul se situeazã la suprafaþa lucrurilor“7.
De aceea, considerã Braud, „ordinea simbolicului constituie calea regalã de

acces cãtre luarea în consideraþie a dimensiunilor emoþionale ale vieþii politice,
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iar activitatea simbolicã ce caracterizeazã «lucrul politic» pune în funcþiune,
pentru a fi înþeleasã, psihologia socialã, sociologia politicã ºi materia empiricã
istoricã“8.
Dupã „Introducere“ ºi „Capitol preliminar“, urmeazã cele ºase capitole prin-

cipale ale lucrãrii, structurate la rândul lor în subcapitole cu titluri sugestive ºi
provocatoare: 1. Optimumul de indiferenþã faþã de politicã – Feþele indiferenþei;
Mecanismele de reglare inerente sistemului democratic; Capacitãþile incitative
ale realegerii disputate; Iluziile benefice ale alternanþei; Jocurile de scenã po-
litice ºi utilitatea partidelor perturbatoare; De la o politizare la alta; Timpul gra-
nular. 2. Democraþia ºi stima de sine – A fi din popor; Ceea ce se spune; Cei care
o spun; Cei care se bucurã de aceasta; A fi cetãþean; A fi „de dreapta“ sau „de
stânga“; Conþinutul simbolic al scãrii; Eficacitatea simbolicã a scãrii. 3. O cul-
turã de legitimizare a conflictului – Funcþionarea cuplului libertate/egalitate;
„Democraþia, aceasta înseamnã libertate!“; „Democraþia, aceasta înseamnã ega-
litate!“; Banalizarea relativã a antagonismelor; Omniprezenþa conflictului; Exa-
cerbarea antagonismelor ca bilet de intrare în politica profesionalã; Partidul ca
arenã de confruntãri; Rezistenþele culturale faþã de legitimizarea conflictului. 4.
Problema centralã a agresivitãþii – Gestiunea resentimentelor ºi comportamen-
telor protestatare; Antagonismul reprezentaþi-reprezentanþi sau tentaþia antipoli-
ticianistã; Responsabilitatea politicã ºi victima-ispãºitoare; Destinele extre-
mismului; Violenþa în afara legii?; Democraþia ºi fenomenele de violenþã cole-
ricã; Democraþia ºi fenomenele de evidenþã instrumentalã. 5. Setea de putere po-
liticã – O piaþã ciudatã; Logica pretendenþilor: a obþine un câºtig sau a deþine un
rol?; Dorinþa de a intra în politicã; Condiþionãrile psiho-sociale; Profiturile psi-
hologice; Bãrbaþi ºi femei – inegalitate în faþa investiturii politice; Selectarea ti-
purilor psihologice; Onctuozitatea sufragiului universal ºi narcisismul extravertit;
Rigiditatea doctrinarilor faþã de proba pluralismului; Înclinaþii delirante ºi cen-
zuri democratice. 6. Mitologii ale guvernãrii reprezentative – A reprezenta.
Funcþia de „loco-tenenþã“; A dezbate; Dezbaterea de idei: ceea ce ea exclude;
Dezbaterea de idei: ceea ce ea construieºte; Dezbaterea de idei: ceea ce ea mas-
chezã ºi regleazã; A decide; A satisface aspiraþiile cetãþenilor; A acþiona asupra
structurãrii aºteptãrilor; A distra. Concluzii.
În capitolele I ºi II autorul îºi propune sã rãspundã la întrebãrile: „Cum sã

mobilizezi susþinãtori care legitimeazã autoritatea guvernanþilor, pãzindu-te de
dublul pericol al indiferenþei ºi politizãrii excesive? Ce gratificaþii trebuie, în
schimb, sã accepþi sã plãteºti guvernanþilor?
În acest scop, cercetãtorul distinge mai întâi trei faþete ale indiferenþei, defi-

nitã ca „absenþa interesului pentru viaþa politicã“9, dar ºi ca percepþie a distanþei
între guvernanþi ºi guvernaþi: indiferenþa datoratã depãrtãrii dintre elitele con-
ducãtoare ºi reprezentanþii partidelor consacrate (de extracþie intelectualã ºi ur-
banã) ºi largile pãturi ale populaþiei lipsite de culturã politicã; indiferenþa dato-
ratã unei insuficiente înþelegeri – dependentã de nivelul ºi natura informaþiilor

90 LORENA-VALERIA STUPARU 4

————————
8 Ibidem, pp. 26; 28.
9 Ibidem, p. 30.



difuzate în societate de puterea publicã ºi mass-media, „care, uneori, în regimul
democratic, din supraabundenþã pot juca „rolul paraziþilor limbajului infor-
matic“10, fenomen ce conþine surpriza cã aceia a cãror capacitate de a înþelege
corect mecanismele instituþionale este minimalizatã, se dovedesc, datoritã expe-
rienþei lor directe (de piaþã a muncii ºi a preþurilor) cunoscãtori ai logicii de func-
þionare a puterii; indiferenþa cauzatã de abandonul manifestat în scepticism faþã
de posibilitatea sistemului politic de ameliorare a condiþiilor de existenþã, expri-
mând slãbirea „credinþei“ în realitatea separãrii ideologice (care distinge majori-
tatea de opoziþie) sau în „reprezentativitatea reprezentanþilor“.
Mecanismele de reglare a acestui „optimum de indiferenþã faþã de politicã ºi

de participare se regãsesc, la nivel simbolic, în „capacitãþile incitative ale reale-
gerii disputate“ (care oferã „ocazia unei supralicitãri în seducþie“); în „iluziile be-
nefice ale alternanþei“ (tradusã prin sloganul „O altã politicã este posibilã!“; în
„jocurile de scenã politice ºi utilitatea partidelor perturbatoare“ (care refuzã adop-
tarea limbajului moderat al partidelor de guvernãmânt, dar în acelaºi timp facili-
teazã socializarea politicã a adulþilor foarte tineri); în recucerirea „stimei de sine“.
Dacã „politizarea“ indivizilor, opusã indiferenþei, se realizeazã într-un „timp

granular“ (diferenþiat în funcþie de opþiunile sau constrângerile subtile ale activi-
tãþii simbolice), aceasta este posibilã în mãsura în care, în plan simbolic, regimul
politic îºi exprimã „capacitatea sa de a impune scheme care pot facilita grupului
mare ºi statului o identificare valorizantã“11.
În limbajul curent, „a fi din popor“, „a fi cetãþean“, „a fi de dreapta sau de

stânga“ sunt expresii ce concentreazã potenþialul simbolic al democraþiei de a
reactiva stima de sine, favorizând identificarea legitimatoare cu sistemul politic.
Una dintre temele de indiscutabilã încãrcãturã emoþionalã, vehiculatã de can-

didaþi în alegeri, graþie caracterului sãu „fuzional“, „securizant“ ºi „valorizant“
este apartenenþa la popor. Cãci poporul „înseamnã referirea la identitatea naþio-
nalã (…), la patrie ca moºtenire împãrtãºitã de memorie ºi valori, la teritoriu,
inalienabil ºi indivizibil“. Aceastã noþiune „activeazã sentimentul unei aparte-
nenþe comune, pe baza unei demnitãþi egale“ ºi, în consecinþã „invocarea re-
toricã a suveranitãþii sale a înþelepciunii sau a puterii sale ocupã un loc de cinste
în momentele decisive ale vieþii politice: în perioadele de crizã anunþând sin-
gurele deznodãminte legitime, dar ºi, sau mai ales, în perioadele electorale“.
Una dintre principalele calitãþi ale acestui cuvânt magic exploatat de politi-

cieni este aceea de numitor comun al propagandei electorale: „Fiecare, la dreapta,
ca ºi la stânga ºi, practic, astãzi, pânã la extreme, se strãduieºte sã sublinieze cã
poporul este acela care decide liber, cãci poporul care se proclamã pânã în ajunul
consultãrii – va ºti sã recunoascã adevãratul sãu interes ºi sã discearnã interesul
superior al þãrii; poporul nu se va lãsa înºelat de promisiuni zadarnice. Aceastã
tematicã ce flateazã este cu atât mai eficace, cu cât existã, din acest punct precis,
o convergenþã necesarã între formaþiuni politice care, de altfel, au vocaþia nor-
malã de a fi în dezacord“12.
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O altã noþiune cu încãrcãturã psiho-afectivã ºi cu valoare simbolicã aparte în
limbajul politic este aceea de cetãþean: „ªi dacã acest cuvânt a fãcut astãzi ca-
rierã în majoritatea sistemelor politice, statutul sãu concret rãmâne foarte diferit.
În Statele Unite sau în Uniunea Sovieticã, în Filipine, în Etiopia sau Irak, drep-
turile ºi datoriile sale sunt considerate foarte diferit, iar statutul sãu simbolic este
afectat. Tocmai în sistemele pluraliste, prerogativele sale juridice sunt cele mai
largi. Aceastã situaþie influenþeazã maniera în care se percepe din punct de ve-
dere emoþional cetãþeanul în viaþa politicã democraticã ºi, ca urmare, gradul sãu
de ataºament faþã de regimul constituþional“. „Haloul liric“ (cu efecte calmante
sau chiar euforizante, am putea spune) care înconjoarã aceastã noþiune, face ca
ea sã fie încã eficientã în discursul electoral: „Chiar artificialã ºi intermitentã,
identitatea de cetãþean aduce o compensaþie neinfinitezimalã preþurilor inega-
litãþii suferite în viaþa realã. Pentru un timp (cel al atenþiei consacrate campa-
niilor electorale ºi al declaraþiilor oamenilor politici) se impune în conºtiinþa
celor «rãu situaþi» în sânul ierarhiilor sociale, impresia de a exista mai mult, de
a fi mai mult recunoscut. Refulând pe orbite secundare, identitãþile lor concrete
de producãtor (supus indicaþiilor altuia), de consummator (cu o slabã putere de
cumpãrare), de rezident (locuind în inconfort) etc., retorica cetãþeanului aduce pe
scena politicã o oarecare «destindere a eului», adicã o calmare momentanã a
frustrãrilor sociale, prin uitare (negare) a inegalitãþilor sau inferioritãþilor reale“.
Uitându-ºi grijile personale în momente solemne, „cetãþeanul ajunge la o sensi-
bilizare faþã de chestiunile de interes general în care se afundã ºi uitã preo-
cupãrile sale immediate“13, astfel devenind facilã integrarea socialã ºi mascarea
distanþei dintre scena politicã ºi viaþa cotidianã.
Cât priveºte situarea ideologicã, „axa dreapta/stânga este produsul tipic al

unui proces de simbolizare sofisticat“. Pentru Braud însã, „este foarte evident cã
la origine nu se aflã nimic, cel mult o referinþa la o dimeniune spaþialã“, iar dacã
„oamenii de stânga sau de drepata ºi-au desfãºurat stindardele, ºi-au afirmat re-
ferinþele, credinþele ºi valorile lor“, acestea nu au decât ecouri afective ºi sim-
bolice: „din aceste lupte neîncetate, mereu înnoite, rãmân urme emoþionale, în-
treþinute cu grijã de cãtre protagoniºti“.
La nivelul discursului, „sedimentarea simbolurilor legate de expresiile «dreapta»-

«stânga», mobilizeazã de asemenea munca abstractã a filosofilor sau a doctri-
narilor“, iar de aici decurge asumarea unor conotaþii simbolice : „A afirma o
identitate pe axa dreapta-stânga înseamnã a asuma ceea ce, în conotaþiile sale,
parvine pânã la indivizi“. Nivelul scãzut al interesului ºi mediocritatea cunoº-
tinþelor generale istorice, reduce potrivit pãrerii lui Braud, semnificaþiile sim-
bolice ale acestor orientãri ideologice, la expresii sãrace: „stânga înseamnã re-
fuzul patronilor, dreapta, ostilitate faþã de funcþionarii paraziþi; sau, stânga în-
semnã generozitate, dreapta, realism“. De asemenea, percepþiile sunt influenþate
de mediul socio-cultural al individului: „Într-un mediu puternic sindicalizat, pre-
zenþa limbajului de stânga va fi mai vizibilã, determinând adeziuni sau res-
pingeri mai motivate; ideologia responsabilitãþii va gãsi mai multe ecouri la ca-
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tolicii practicanþi, dar ºi în lumea micilor întreprinzãtori sau a cadrelor condu-
cãtoare; cea a solidaritãþii sau a dreptãþii sociale, la micii salariaþi cu o slabã pu-
tere de cumpãrare, dar ºi la intelectualii sau profesorii care se investesc cu o mi-
siune“14.
Putem spune totuºi cã nu întotdeauna percepþia orientãrilor este afectatã de

mediul de viaþã al individului. Sunt indivizi care deºi trãiesc modest, împãrtãºesc
valori de dreapta, la fel cum sunt indivizi cu un nivel ridicat de trai, care împãr-
tãºesc valori de stânga – ºi aici filosofia politicã are un cuvânt important de spus.
Cum democraþia înseamnã în primul rând libertate, în regimurile pluraliste

aceasta poate fi analizatã la nivelul alegerilor disputate: „Oricare cetãþean major
poate sã se declare candidat sub rezerva de a satisface unele condiþii de impor-
tanþã restrânsã: capacitate juridicã, vârstã, rezidenþã, cauþiune rezonabilã“. Aºadar,
însãºi pluralitatea candidaþilor permite deci crearea condiþiilor unei „alegeri“, cât
ºi „un statut juridic protector al drepturilor opoziþiei“.
Un alt nivel al discursului defineºte libertatea drept „scuza ºi apãrarea com-

petiþiei în viaþa socialã“. Într-un alt plan, „interiorizarea masivã a idealului de li-
bertate, în democraþiile pluraliste, conduce la o mai bunã acceptare a inegalitã-
þilor concrete“, iar din acest punct de vedere, „ea are virtuþi de netãgãduit în sta-
bilizarea socialã“.
Cât priveºte egalitatea, „în subsidiar, democraþia înseamnã dreptul egal de ac-

ces la angajarea politicã ºi la viaþa publicã, precum ºi la cursul susceptibil de a
conduce spre culmile statului, atunci când success story se deruleazã perfect“.
Deºi „principiul egalitãþii funcþioneazã ca referinþã idealã a unei societãþi demo-
cratice desãvârºite“, „în viaþa politicã concretã, egalitatea cetãþenilor este afec-
tatã de numeroase obstacole“15.
Privitor la conflictul alternanþei democratice, Braud susþine cã dacã: „teo-

retic, democraþia pluralistã presupune existenþa unei alternative (alegerea între
proiectele politice realmente diferite) ºi plauzibilitatea unei alternanþe (succesiunea
la putere a echipelor conducãtoare care reprezintã aceste proiecte)“, de aici „re-
zultã (…) o formidabilã recapitulare a multiplelor conflicte sociale pe o schemã
din punct de vedere tendenþial dualistã, a cãrei soluþie ultimã este victoria sau cã-
derea guvernanþilor actuali.“
Aici este vizibilã dimensiunea simbolicã a ritualului cuceririi puterii de ac-

torii vieþii politice, cât ºi impactul emoþional asupra spectatorilor scenei politice:
„Bãtãlia pentru alternanþã oferã spectacolul unei gherile perpetue, sub masca
unei dezbateri. Controverse în jurul politicilor publice preconizate de guver-
nanþi, dar ºi confruntãri de mari principii fãrã impact imediat sesizabil sau, opus
acestora, explorãri de afaceri, de paºi greºiþi, de neglijenþe care reies din faptul
politic divers. În incintele parlamentare, ca ºi pe platourile televiziunii sau în co-
loanele presei scrise, se opun analizele prezentate ca ireconciliabile, condam-
nãrile fãrã apel ºi stigmatizãrile biciuitoare“16.
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Dacã democraþia nu este scutitã de agresivitate ca „dispoziþie psihicã genera-
toare de atitudini ºi de comportamente, în acelaºi timp dinamice ºi distrugã-
toare“17, în schimb, privilegiul acestui regim este responsabilitatea. Invocatã con-
stant în limbajul politic ºi „pusã în acþiune în mod efectiv în viaþa democraticã“,
aceasta „este o instituþie simbolicã centralã, mult dincolo de frontierele sale juri-
dico-instituþionale“18. De aceea, „funcþionarea vieþii politice democratice ridicã
douã întrebãri esenþiale: una, privind responsabilitãþile sale în desfãºurãrile vio-
lente, cealaltã, acþiunea sa“. Aspectele diferã în funcþie de tipul de violenþã în
cauzã. Astfel, de exemplu, „procesul de aclimatizare a democraþiilor pluraliste în
þãrile cu structuri sociale ºi mentale puþin pregãtite pentru aceasta, creeazã de
multe ori puseuri de violenþã“. Iar cauzele acestora, pe lângã „frustrãrile de ori-
gine economicã, culturalã, naþionalã sau etnicã“, se regãsesc ºi în probleme spe-
cifice, „legate de folosirea «nesigurã» a acestei libertãþi politice prea noi“19.
Totuºi, libertatea politicã permite ca în democraþia pluralistã, mandatele re-

prezentative sã se cucereascã în alegeri, în acest sens autoritatea legitimã fiind „pro-
fitul simbolic, în acelaºi timp esenþial ºi specific, al unui mandat reprezentativ“20.
Prin sufragiul universal, oricât de discutabil, democraþia pluralistã cenzu-

reazã „înclinaþiile delirante“ ale candidaþilor cu un profil psihologic ce favori-
zeazã tendinþele narcisiste21, ceea ce contribuie la persistenþa „mitologiilor gu-
vernãrii reprezentative“, în cadrul cãrora dezbaterea de idei, chiar dacã mas-
cheazã ºi regleazã conturi, chiar dacã poate fi distractivã, finalmente „face res-
pectabilã confruntarea politicã“ ºi este constructivã în ordinea politicului22.
În concluzia lucrãrii Grãdina deliciilor democraþiei, Braud susþine cã „dacã

în ºtiinþele sociale este exclus, la drept vorbind, sã poþi demonstra, este posibil,
în schimb, a face sã se vadã mai bine“. Iar autorul reuºeºte într-o manierã con-
vingãtoare sã facã sã se vadã mai bine dimensiunea psihologicã ºi simbolicã a
puterii politice: „Guvernanþii nu vor conserva aderarea lor la democraþie, decât
cu condiþia de a se vedea oferind prin ea utopii credibile ºi vise noi“23.
Abundenþa termenilor tehnici din lucrarea aici prezentatã, face necesarã com-

paraþia cu filosofia politicã în dimensiunea ei comprehensivã. Ca termen de
comparaþie, în al doilea volum al triadei Filosofiei politice, Luc Ferry arãta cã
faptul diversitãþii gândirii moderne face posibil un nou umanism în care conlu-
creazã valorile raþiunii, universalului ºi subiectivitãþii. Cercetarea fundamentelor
filosofiei politice poate fi astfel înþeleasã ca reflecþie asupra valorilor, adicã
asupra ireductibilitãþii fenomenelor politice ºi a posibilitãþii unui „spaþiu public
de intersubiectivitate“, bazat pe un „umanism juridic“, nici „naiv metafizic“, nici
„categoric istoricist“24, altfel spus asupra drepturilor care definesc identitatea in-

94 LORENA-VALERIA STUPARU 8

————————
17 Ibidem, p. 106.
18 Ibidem, p. 113.
19 Ibidem, pp. 131; 139.
20 Ibidem, pp. 147; 150.
21 Ibidem, pp. 181; 191; 193.
22 Ibidem, pp. 197; 208: 211; 213; 233.
23 Ibidem, pp. 236; 238.
24 Luc Ferry, Philosophie politique 2. Le système des philosophies de l’histoire, Paris, Presses Universitaires

de France, 1984, p. 245.



dividului uman ºi a comunitãþii sale, dar îndeamnã ºi la reînnoirea reflexiei asupra
fenomenelor contemporane. În acest sens, abordarea în termeni psihologici, so-
ciologici ºi simbolici a vieþii politice în regimurile democratice, face parte din
sfera mai largã a filosofiei politice, iar temele explorate de Braud în Grãdina de-
liciilor democraþiei sunt relevante pentru aceastã situaþie analiticã.
Printre acestea, cartea menþionatã demonstreazã cã dimensiunea psiho-emo-

þionalã este omniprezentã în politicã, în sensul cã un regim supravieþuieºte fie
prin teama pe care o trezeºte, fie prin adeziunea pe care este capabil sã o mo-
bilizeze. Toþi conducãtorii se confruntã, în ciuda diferenþelor politice sau ideo-
logice, cu apatia, nemulþumirea sau furia. Din aceastã perspectivã, democraþia
pluralistã este astãzi puternicã în þãrile occidentale nu pentru cã poporul este
realmente suveran, nu pentru libertatea ºi egalitatea concrete (care fac parte din
limba de lemn a democraþiei). Dacã existã o consolidare instituþionalã (ceea ce
este într-adevãr remarcabil, considerã Braud), aceasta este în mare parte datoratã
capacitãþii superioare a democraþiilor de a gestiona, fãrã a înãbuºi dinamica emo-
þionalã a societãþii, la care iau parte deopotrivã frustrãrile sociale ºi agresivitatea,
dorinþele, iluziile, temerile, dezinteresul ºi interesul faþã de politicã.
Analizele lui Braud dovedesc cã în plan teoretic, nu numai valorile clasice ale

filosofiei politice normative trebuie regândite, dar dimensiunea psihoemoþionalã
a politicului nu poate fi înþeleasã fãrã noþiunea de violenþã, pe terenul cãreia se
pot formula judecãþi de valoare. Astfel, „la o primã vedere, convingerile morale
care au însoþit dintotdeauna gândirea occidentalã, au devenit aproape unanime
odatã cu consolidarea democraþiilor pluraliste contemporane“. Dar cu toate
acestea, nu ar trebui uitat trecutul recent: „apologia sartreanã a violenþei din co-
lonii, legitimarea violenþei revoluþionare (anarhistã ºi neo-leninistã), sau ideea
rasei superioare (ºovinism, neonazism)“. Potrivit unui fel de raþionament cir-
cular, observã Braud, sunt calificate drept violente numai comportamentele con-
siderate drept ilegitime, în timp ce în cazul altor fenomene asemãnãtoare se în-
trebuinþeazã un lexicon al eufemismelor: constrângere, violenþã, forþã, etc. Or,
acest discurs gloabal al stigmatizãrii violenþei fizice având drept consecinþe pier-
deri de vieþi omeneºti sau pagube materiale, nu este adecvat anumitor situaþii po-
litice, cum ar fi rãzboiul din Golf (din ianuarie 1991) prin care s-a vãzut renãs-
cutã într-un mod neaºteptat pentru unii, justificarea folosirii forþei25.
Prin problemele abordate ºi prin modul de prezentare analitic ºi original, opera

lui Philippe Braud din care am prezentat aici Grãdina deliciilor democraþiei,
contribuie la diversificarea filosofiei politice ºi a reflexiei asupra politicului, ºi
totodatã instrumenteazã pedagogic limbajul democratic, în special în democra-
þiile instaurate dupã 1989 în þãrile fost comuniste.
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