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CUVÂNT INTRODUCTIV 

România i românii au traversat, în ultimii 30 de ani, o perioad  de schimb ri 
rapide, înso ite de mari turbulen e. ara i poporul ei s-au confruntat cu procese, 
probleme i situa ii sociale în fa a c rora echipele guvernante au r spuns adeseori 
eronat, refugiindu-se, mai ales în primele faze ale tranzi iei, în justific ri din clasa a a-
numitelor „ra iuni strategice” (integrarea european , alian a strategic  etc.). Studierea 
societ ii române ti ca tip de societate european  la cump na mileniului ne descoper  
fenomene, procese, situa ii i probleme sociale definitorii pentru ceea ce s-ar putea 
încadra într-un tablou de alarm  social . Unele procese, precum iarna demografic , 
declinul progeniei, criza maternit ii, ascensiunea sterpiei op ionale, prefaceri ale 
morfologiei comunitare, declinul „economiei clasei mijlocii”, copilul-victim , 
turbulen ele axiologice induse de tranzi ie i agravate de criza pandemic  etc., ating 
întregul, afecteaz , altfel spus, echilibrul societ ii în întregul ei. Tabloul social 
cuprinde în rama lui i situa ii sociale definitorii pentru stilul colectiv de via , precum 
formele deritualizate (desacralizate) de petrecere a s rb torilor importante din 
calendarul religios, digitalizarea excesiv  a timpului liber al copiilor, cu efecte psiho-
spirituale riscante, pe care sociologul german Manfred Spitzer le-a încadrat în ceea ce 
a denumit „demen  digital ” etc., vulnerabilit i ale statului de drept etc. Volumul de 
fa  include i analize dedicate unor situa ii sociale, precum este situa ia colar  
generat  de carantinarea îndelungat  pe vreme de pandemie. Emergen a educa iei 
virtuale este un fenomen pe care Institutul de sociologie, prin cercet torii s i, a 
studiat-o în actul ei generativ (printr-o anchet  la scar  european  în care a fost inclus  
i România). Situa ii de alarm  sunt i cele ale copilului victim , ale pruncuciderii (ori 

ale femicidului etc.), pe care Institutul de sociologie le-a cercetat în cadrul 
Observatorului Român pentru Analiza i Prevenirea Omorurilor, organizat în 
cooperare cu Ministerul de Interne. Un fenomen special este cel al remanen ei 
memoriei traumatizate, studiat pentru România i alte arii europene de Laboratorul 
„Europa social ”, constituit i acesta în cadrul Institutului de sociologie. Studiile din 
acest volum au fost grupate în dou  sec iuni: Procesele i probleme sociale i Studii 
de caz, analize i comentarii (asupra unor chestiuni prezente pe agenda guvern rii, 
precum statul de drept, uniunile consensuale etc.). Tabloul social înr mat între 
coper ile acestei c r i cuprinde procese i probleme, precum cele deja men ionate, între 
care deosebit de grav  este contrac ia stocului biologic pe un fond de adev rat  
„oboseal  istoric ” de scar  general european , diagnosticat  profetic de privirea 
genial  a lui Nicolae Iorga la scara unor popoare i epoci diferite. Volumul de fa  face 
parte dintr-o serie de lucr ri care vor fi dedicate cunoa terii României sociale la 
cump na mileniului. Aceste studii vor fi editate într-o colec ie de volume cu profil 
monografic, sub titlul generic În cump na mileniului. Unele fenomene, precum 
spectrul sterpiei op ionale i declinul progeniei, de pild , vor fi prezentate, în cadrul 
acestei serii, la scara Europei, dar i dincolo de Europa, la scara altor continente. 
Op iunea pentru cele dou  paradigme sociologice cumva concuren iale – sociologia 
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proceselor i problemelor sociale i sociologia situa iilor sociale – se justific  i printr-o 
ra iune preventiv . A ap rut, în ultimii 20 de ani, riscul unor r sturn ri de perspective, 
induse de op iuni interpretative ori de interese str ine de adev r, prin care o „situa ie 
de via ” este împins  în fa  i mai presus de problemele sociale fundamentale ale 
societ ii doar pentru c  anumite grupuri de presiune sunt mai influente în mass-media 
ori în cercurile guvernamentale. O preocupare precum aceea asupra educa iei sexuale 
timpurii ori asupra „uniunilor consensuale” a dominat agenda presei i a unor grupuri 
parlamentare o perioad  îndelungat , în vreme ce contrac ia fondului biologic al 
poporului român, prin cele dou  procese grele – sterpia op ional  i migra ia de mare 
scar  –, abia dac  a r zb tut pe respectiva agend . Convocarea celor dou  paradigme ale 
cercet rii sociologice este menit , între altele, i s  repozi ioneze corect acuitatea 
problemelor sociale spre a le rela iona în conformitate cu încadrarea lor pe agenda 
societ ii reale. În fine, una dintre chestiunile-cheie ale cercet rii sociologice este cea 
care decurge din schimbarea contextelor în care este plasat  o societate prin efectul unor 
procese l untrice ori al unor influen e externe. Sociologia este sensibil  la dinamismul 
contextelor f r  de care actul cunoa terii stagneaz . Studiul sociologic al contextelor ine 
seama de tipologia acestora. Cercet rile mai recente opereaz  o grupare a contextelor în 
patru tipuri distincte: contexte emergente, create, induse, deviate.  

 Contextele emergente sunt cele care se nasc f r  interferen  uman , chiar 
dac  sunt influen ate de ac iunile omului (inteligente ori neghioabe). Exemplul la 
îndemân  este sugerat de c tre savantul francez Montagnier, în leg tur  cu ingineria 
virusului SARS-COV-2 sc pat apoi de sub control, ceea ce a provocat emergen a 
unei infopandemii la scar  planetar  (indus  de conjugarea factorului epidemiologic 
propriu-zis cu factorul mediatic, ceea ce a generat o distopie de mari propor ii, pentru 
a c rei circumscriere a fost utilizat termenul de infopandemie).  

 Contextele induse sunt acelea care deriv  din manifest rile i procesele 
societale. „Capitalismul de supraveghere”, ap rut prin conjunc ia ac iunii marilor 
corpora ii cu un sistem de masiv  digitalizare a comunic rii i a controlului social, 
este un exemplu de context indus. 

 Contextele impuse sunt cele provocate din afara unei societ i date cu sau 
f r  concursul unor agen i i factori dinl untrul acesteia. Statele de ocupa ie, de 
domina ie i de cucerire sunt asemenea contexte impuse. 

 Contextele deviate sunt cele provocate de actori cu inten ie deviant : 
ideologiile, idolatriile, subculturile anti (abor ionismul – conceptul pro-avort, 
antifamilismul, rasismul, maltusianismul, antina ionalismul, anticre tinsimul etc). 
Capitalismul oligarhic este un alt exemplu de context deviat. 

Studiile din volumul de fa  examineaz  în profunzime unele procese care au 
provocat schimb ri contextuale în spa iul românesc, între care declinul progeniei i 
al familiei, îmb trânirea societ ii, declinul economiei clasei mijlocii, emergen a 
unui context social cu efecte negative indus de actuala pandemie de COVID-19. 
Orice tip de contextualizare are i o dimensiune spiritual . Nu exist  manifest ri 
aspirituale, situate în afara unui cadru spiritual, indiferent dac  e vorba de genii, de 
sfin i ori de nebuni, de elite hiperperformante ori de elite mediocre etc.  

Toate tipurile de contextualiz ri sunt implicit contextualiz ri cu putere 
spiritual  variabil . Cercetarea contextualiz rilor unei unit i sociale (o familie, un 
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sat, un popor, o na iune) ne descoper  grada ia spiritualiz rii ori a despiritualiz rii 
spa iului de via  al respectivei unit i, cu efectele adiacente: de cre tere ori de 
recesiune. Pe acest fond se pot identifica distrugerile substructale, adic  acele 
procese dezorganizante care afecteaz  fundamentele sau substructurile unei 
societ i, precum credin a, tradi iile, familia, memoria colectiv , economia clasei 
mijlocii (care este suportul cel mai însemnat  al form rii unei clase de mijloc), 
comunit ile de via , identit ile etc. Economia clasei mijlocii este economia 
substructal  de care depinde un fel de „capitalism al bun st rii locale”. Chestiunea 
a fost examinat  în cadrul unor analize dedicate regimurilor bun st rii sociale în 
contextul lumilor regionale. Ipoteza de baz  a noii direc ii analitice este aceea c  
sistemul mondial corporatist poate genera „bun stare total ” (A. Marshall) numai în 
aria lui central , nu i în ariile semiperiferiale i periferiale ale sistemului mondial. În 
aceste arii, principala surs  de bun stare este legat  de ascensiunea economiei clasei 
mijlocii. Contextualizarea noopolitic  a României combinat  cu teoria „tensiunilor 
laterale” (I. Conea) i cu abordarea neo-analitic , ne ajut  s  în elegem situarea 
României în spa iul spiritual al Europei Centrale, sub presiunea unor arhetipuri 
geopolitice scufundate în subcon tientul elitelor regionale. Un asemenea arhetip este 
cel al „eroului fondator” (cf Mihaly Nagy), arhetip care sus ine proiec ii fanstasmatice 
asupra bazinului dun rean, precum este i aceea a unei a a-numite statalit i milenare 
menit , precum cred cei acapara i de o asemenea fantasm , s  refac  glorii de alt dat , 
închipuite i acestea, mizând pe procesul regionaliz rii i pe suportul minorit ilor de 
pe raza acestui spa iu. Un alt arhetip este cel mesianic, prin care un centru de mare 
putere din spa iul nord-estic al Eurasiei se consider  chemat la o misiune universal  în 
istorie dup  modelul Bizan ului imperial (idealul celui de-a treilea Bizan ). Nici în sud 
nu lipsesc presiunile unor arhetipuri cu efect substructal, adeverite de ac iunea elitelor 
politice i culturale ale statelor vecine. O asemenea presiune vine dinspre 
„pasionarismul” (Gumiliev) unei panidei, pulsatoare în mentalul deocamdat  
scufundat al unor segmente ale elitelor din statele acestui areal, vizând restaurarea unui 
imperiu sudic, pasionarism care a generat de-a lungul unor veacuri o primejdioas  
oboseal  istoric , precum arat  N. Iorga. Paradigma celei de-a patra dimensiuni este 
de mare importan  metodologic , fiindc  ne ajut  s  în elegem, între altele, conduita 
demisionard  a unor segmente ale elitelor române ti ori fenomene precum ponegrirea 
identitar  care induce o impresie dezolant  asupra vie ii intelectuale din România. 
Între toate acestea, îns , fenomenul contrac iei fondului biologic al poporului român 
prin efectul iernii demografice, al declinului progeniei i al migra iei se distinge prin 
puterea lui de contextualizare la scara societ ii române ti. Cartea de fa  este numai 
primul volum dintr-o serie, precum s-a precizat deja, care va fi dedicat  fe elor 
schimb rii României la acest început de mileniu (În cump na mileniului). S-ar cuveni 
s  facem precizarea c  opera ia de coordonare n-a presupus sub nicio form  
preocuparea pentru alinierea punctelor de vedere asupra fenomenelor cercetate, încât, 
linia interpretativ , acurate ea elabor rii i responsabilitatea concluziilor au fost 
asumate în deplin tate de c tre fiecare autor.   

 Ilie B descu 


