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Editorial

Eternitate românească
Iacob Florea

Cuvinte cheie: modernitate, justiție, democrație, educație, morală

de umilinţă în care eram căzuţi şi să 
ne ridicăm la o viaţă civilă şi politică, 
am putut avea multe şi mari decepţi-
uni, am putut întâlni în cale fel de fel 
de caractere: oameni, unii slabi de 
înger, cari la momentul chemării au 
lipsit de la datoria lor, alţii, regretând 
o stare de lucruri în care trăise, care 
le convenea şi le profita poate, se uita 
cu dor la trecutul ţării; pe alţii, îngrijaţi 
de repegiunea cu care se succedau 
aspiraţiunile şi exigenţele naţionale, 
rămâneau înapoi; pe mulţi îngâmfaţi 
de succesele naţiunei, la cari nici cu 
gândul nu gândise, îşi atribuiau lor 
tot meritul, fără a voi să recunoască 
cea mai mică participare nici mersului 
natural al lucrurilor, nici împrejurări-
lor dinafară. Am putut vedea oameni 
orbiţi de invidie sau de ambiţie care 
nu au cruţat nici intriga, nici cleve-
tirea pentru a ajunge sau pentru a 
se susţine la putere sau la favoare, 
sau pentru a-şi face o popularitate.” 
Dacă n-aş fi amintit de la bun în-
ceput despre cartea „veche”; dacă 
aş fi umblat puţin la topica şi stilul 

Textul de mai jos a apărut în Zia-
rul de duminică pe 22.09.2010. L-am 
scris la rugămintea poetului Ioan Es. 
Pop. Am încercat să fac o „descriere” 
sau, mai exact, să pun ramele unui 
tablou. „Dosarul” numărului de faţă 
m-a ajutat să privesc tabloul mai în-
deaproape. Nu e neapărat rău, mi-am 
zis, când m-am hotărât să-l republic. 
Câteodată, cum spunea cineva, ne-
mărginirea picură în stropi.

Zilele trecute, m-am pus pe răs-
foit o carte „veche”. Mă întorc la ea 
când şi când, la intervale neregulate, 
după un orar ciudat, care mă ia şi pe 
mine pe nepregătite. Dar fiecare lec-
tură îmi procură delicii de nedescris. 
Găsesc mereu într-o observaţie, în-
tr-o întorsătură a frazei, într-un dia-
gnostic sau într-o ironie ceva proas-
păt, ceva care să-mi cureţe mintea 
şi ochii de praful şi noroiul cotidian. 
De data asta, am dat peste un pasaj 
pe care îmi permit să-l reproduc aici: 
„În epoca de tranziţie, prin care a tre-
buit să trecem ca să ieşim din starea 
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autorului; dacă aş fi construit alt-
cumva aceste rânduri, cu siguranţă 
că paragraful de mai sus ar fi pu-
tut trece drept o analiză laconică, 
rece şi necruţătoare a prezentului. 

Dar el nu a fost scris nici ieri, nici 
alaltăieri, ci pe la 1880, de lucidul 
şi savurosul, cel puţin pentru mine, 
Ion Ghica. Şi el ne aminteşte, as-
tăzi, că locuim într-un soi de eterni-
tate nătângă şi păguboasă, că ară-
tăm acum ca în anii ’90 ai sfârşitu-

lui de secol XX şi la fel arătam şi în 
anii ’80 ai sfârşitului de secol XIX. 
Suntem pereni în metehnele şi tarele 
noastre. Multe dintre ele le-am trans-
format în virtuţi şi le privim ca pe nişte 
odoare. Măcinăm la moara neputinţei 
cu sârg şi îndărătnicie. Ne-am desco-
perit vocaţia statului pe loc. Mimăm 
modernitatea, justiţia, morala, educa-
ţia, democraţia. O facem cu o volupta-
te bolnăvicioasă şi cu rânjete superi-
oare, în vreme ce în jurul nostru totul 
a început să miroase urât şi alarmant.



Democraţia 
în România
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Era cât pe ce… 
Eugen Uricaru 

Cuvinte cheie: Constituție democratică, acțiuni antidemocratice, dictaturi de 
dezvoltare, dictatura proletariatului, democrație reală 

rezultatelor luptei interne din partidul 
care se află la guvernare, de unde 
puzderia de grupări dizidente ori parti-
de create în jurul unor personalități. 
Perioada regală a României a fost, 
din punct de vedere al exercițiului de-
mocratic nu o continuă luptă pentru 
aplicarea Constituțiilor ci o lungă în-
fruntare pentru schimbarea ori încăl-
carea acestora. Rotativa guverna-
mentală inventată și aplicată de Carol 
I a fost singura perioadă, se pare, în 
care ignorarea regulilor democratice a 
dus la democratizarea reală a 
societății și la o creștere instituțională 
și economică a țării. Probabil cea mai 
serioasă și convingătoare probă a na-
turii democratice a conducerii statului 
român la acea vreme este decizia de 
intrare în război alături de puterile An-
tantei. Rezultatul marei conflagrații, în 
urma semnării Tratatelor de pace de 
la Trianon, pentru România, au fost 
pozitive și neașteptate. Pozitive pen-
tru că se petrece o unificare a tuturor 
ținuturilor locuite în majoritate de ro-

Cum democrația, în înțelesul mo-
dern al cuvîntului, are o istorie relativ 
scurtă în Europa, nu trebuie să ne 
așteptăm ca în țara noastră să desco-
perim tradiții sau măcar o lungă peri-
oadă de exercițiu al acesteia. Totuși, 
România a început ca unul dintre cele 
mai moderne și mai democrate, în 
înțelesul convențional adecvat la con-
text, state ale Europei. Chiar Principa-
tele Unite, încă de la începutul lor, pu-
teau fi considerate a fi democrate, 
deși Domnitorul Alexandru Ioan Cuza 
domnea deplin, doar că sensul 
autorității sale era acela al moderniză-
rii statului și al unei echități sociale. 
Dacă acceptăm meritele guvernării 
sale, putem accepta și ideea că auto-
ritarismul său a fost o primă și eficien-
tă formă a unei dictaturi de dezvolta-
re. Nu a fost singura în istoria noastră 
modernă și contemporană. Regele 
Carol I a înțeles destul de repede că 
alternanța la guvernare nu apare în 
urma unui proces democratic bazat 
pe voința electoratului ci doar în urma 
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mâni, visul unei lupte naționale de se-
cole, neașteptate în sensul că Mica 
Românie nu a fost întrutotul pregătită 
să facă față marilor provocări pe care 
le aduceau această Mare Unire. Mari-
le pierderi umane, mai cu seamă deci-
marea corpului ofițeresc, alcătuit în 
mare parte din rezerviști care în viața 
civilă erau gestionarii autorității statu-
lui, de la învățămînt la administrație, 
decimarea clasei intelectuale în seg-
mentul de tineret, prima maturitate, au 
dus la o criză a cadrelor competente. 
Clasa politică și-a pierdut grupul ca-
pabil de o mai mare mobilitate, de o 
mai mare adaptabilitate la noi proble-
me așa încît politicienii, administratorii 
României Mici au ajuns să conducă 
România Mare. Iar România Mare cu-
prindea populații de etnie diversă, de 
confesiuni religioase diferite, de cultu-
ră și limbi diferite, cuprindea populație 
românească deprinsă cu alte reguli 
sociale, cu o educație, atîta cîtă era, 
diferită de cea oferită de școlile 
românești, care după reforma lui Spi-
ru Haret erau concurențiale la nivel 
european. România Mare era o cu to-
tul altă țară. Marele merit al clasei po-
litice a fost acela că a înțeles repede 
că o Constituție democratică, o nouă 
Constituție, și respectarea ei va ga-
ranta nu doar o pace socială și etnică 
ci va garanta chiar existența Români-
ei, în termenii stipulați în legea funda-
mentală – adică un stat național, uni-
tar, independent, suveran și democra-

tic. Problema care a apărut destul de 
repede a fost aceea a sechelelor ve-
chii administrații, incapacitatea de 
adaptare la noile condiții, criza cadre-
lor și entuziasmul noilor generații 
nemulțumite de lentoarea dezvoltării.
Nemulțumirea lor era justificată, me-
todele pe care le-au adoptat pentru a 
grăbi evoluția socială și economică au 
fost anti-democratice. Era un moment 
în care în întreaga Europă, cu foarte 
mici excepții, mișcările de revoltă îm-
potriva ineficienței democrațiilor ante-
belice îmbrăcau forme politice accep-
tate de sistemul democratic dar care 
doreau distrugerea sistemului. Dacă 
Mussolini a ieșit cu totul în afara 
convenției democrației, dar provenind 
exact din această convenție, Hitler a 
ajuns la putere în urma unor alegeri 
democratice. Problema apare în mo-
mentul în care forțe politice anti-de-
mocratice folosesc democrația pentru 
a ajunge în poziția care le permite 
acțiuni decisive anti-democratice. 
Acest fapt a funcționat și în România 
antebelică dar și în cea de după al 
doilea război mondial. Înainte de răz-
boi fenomenul a fost stopat printr-un 
gest autoritar al lui Carol al II-lea care, 
la rîndul său, a fost înlăturat printr-o 
ciudată alianță temporară între Arma-
tă și Mișcarea Legionară. La rîndul ei, 
Mișcarea Legionară a fost scoasă în 
afara legii printr-un act de forță a ge-
neralului Antonescu. Această scurtă 
înșiruire de fapte ne poate convinge 
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că democrația în România a fost mai 
întotdeauna un sistem politic impus 
de sus în jos, un paradox care a 
funcționat, mai mult sau mai puțin, dar 
a funcționat. Probabil că dictatura uni-
partinică instaurată de Armata Roșie 
în România a simțit nevoia inversării 
termenilor exact din acest motiv – Re-
gatul României nu a fost niciodată în 
mod declarat un stat democratic în 
aparență dar a funcționat în fond ca o 
democrație. Republica, instalată prac-
tic după o lovitură de stat, avea o 
aparență democratică și un conținut 
dictatorial. De aceea și democrația sa 
era numită democrație populară. Apoi 
a primit denumirea de democrație so-
cialistă, niciodată nefiind doar o 
democrație. Termenul care a justificat 
instaurarea regimului comunist a fost 
abandonat destul de repede, cu toate 
că era transparent – dictatura proleta-
riatului. Dictatura unui singur partid 
s-a diluat începînd cu anii 70 odată cu 
transformarea partidului în partid de 
masă și a apariției unor forme politice 
de organizare a restului populației ac-
tive – Frontul Unității Socialiste, spre 
exemplu. Dar nu acesta era sensul 
concentrării puterii ci acela al instau-
rării unei dictaturi personale. Cu cît 
proliferau formulele de aparentă de-
mocratizare cu atît se întăreau meca-
nismele de concentrare a puterii. Răs-
turnarea situației din decembrie 1989 
a fost posibilă și datorită acestui fapt 
– inițial nu s-a dorit schimbarea siste-

mului politic, cel puțin nu mulți dintre 
cetățenii României își doreau așa 
ceva sau erau conștienți de această 
posibilitate, ci înlăturarea grupului 
care concentrase puterea în mod ne-
productiv. Toate frămîntările care au 
măcinat România în perioada imedia-
tă lui decembrie 1989 provin din ve-
chiul conflict dintre formă și fond. Oa-
menii respingeau orice formă care ar 
fi avut o legătură cu dictatura dar nu 
erau pregătiți în nici un fel de schim-
barea fondului social sau economic. 
Autoritatea statului asupra economiei 
era respinsă categoric dar cei mai 
mulți își doreau păstrarea tuturor ca-
racteristicilor sociale ale acestui diri-
jism – locuri de muncă garantate, ga-
rantarea veniturilor, garantarea sta-
bilității prețurilor, garantarea asistenței 
sociale etc. Această contradicție a 
dus la crearea unui mediu economic 
confuz în care s-au petrecut multe 
fapte de acaparare a valorilor materi-
ale fără ca fenomenul să fi fost pe 
de-a întregul ilegal. Pur și simplu nu 
existau norme care să împiedice 
acest lucru. Normele legale existente 
priveau o altă realitate, noua realitate 
s-a înstăpînit rapid și violent ducînd la 
apariția unor noi proprietari de capital 
sau mijloace de producție pe care nu 
este bine să-i întrebăm cum au făcut 
primul milion de dolari. Pe măsură ce 
în România regulile democrației au în-
ceput să capete conținut, de multe ori 
un conținut neadecvat, s-a simțit ne-



12

voia de stabilitate politică și, mai ales, 
socială. Nu sunt decăt două soluții – o 
democrație adevărată, funcțională în 
toți parametri săi sau o dictatură care 
să folosească toate instrumentele de-
mocratice golindu-le de conținut. Este 
o luptă politică ce se desfășoară sub 
ochii noștri. Golirea de conținut a 
instituțiilor și a regulilor democratice 
are loc fie prin controlarea acțiunii 
acestora, fie prin diluarea conținutului, 
prin ducerea în derizoriu a rolului și 
acțiunii lor. Controlul asupra justiției, 
asupra instituțiilor de forță, asupra 
administrației centrale și locale, asu-
pra învățămîntului, sănătății și asigu-
rărilor sociale, asupra mecanismului 
taxelor și impozitelor asigură celor in-
teresați golirea de conținut a demo-
crației, cu păstrarea formelor sale. Di-
luarea conținutului privește Parlamen-
tul și orice formă reprezentativă a 
voinței populare precum și formele 
asociative care ar putea reprezenta 
așa numita societate civilă. Toate 
instituțiile și toate formele de organi-
zare – politică sau socială – sunt peri-
sabile, sunt supuse eroziunii prin chiar 
exercițiul lor dar, cînd această eroziu-
ne se datorează unei voințe politice 
din partea unui grup sau al unor per-
soane, ea devine un fenomen care nu 
mai suportă auto-corecții, reforme sau 
stabilizare deoarece sensul acțiunii 
este distructiv, anti-democratic.

Există o ieșire, în România, din 
această confruntare, din acest pro-

ces ce pare a fi ireversibil, cu toa-
te armistițiile politice de pînă acum? 
Probabil singura soluție stă în trece-
rea de la asigurarea votului popular 
la asigurarea sprijinului popular, pen-
tru un grup politic sau un altul. Cu cît 
votul în România va deveni mai puțin 
emoțional, adică nu va mai depinde 
de conjuncturi, amănunte, întîmplări 
etc., ci de interesul direct și clar al 
unei majorități a electoratului, cu atît 
conflictul între forma și conținutul 
democrației va fi mai mic. În acest mo-
ment istoric ne apropiem de sfîrșitul 
unei societăți cu mentalități predomi-
nant rurale, cum a fost România încă 
de la începuturile sale statale, tinzînd 
către o mentalitate urbană dominan-
tă. Asta va însemna și sfîrșitul, în 
mare parte, a epocii votului emoțional 
dar și a feudelor politice. Contribu-
ie la această schimbare societatea 
informațională și circulația liberă în 
Uniunea Europeană. Este, poate, cel 
mai benefic efect al aderării Români-
ei la Uniunea Europeană. Democrația 
în România nu este nici un fenomen 
specific, nici un fenomen izolat, ea se 
află într-o continuă comunicație capi-
lară cu democrația europeană. Depin-
de de forțele interne politice și sociale 
dacă democrația din România este 
un bun sau un rău al poporului român. 
Se pare că, mai degrabă, forțele soci-
ale sînt mai pregătite decît cele politi-
ce să treacă la o democrație reală, o 
democrație în fond și în formă, chiar 
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dacă în orice clipă forțele politice sunt 
gata să manipuleze în interesul lor bu-
nele intenții ale celor care se exprimă 
în public pe diferite căi. Este clar că 
tot mai mulți cetățeni ajung la conclu-
zia că este necesar să se exprime, 
măcar în gînd. A te exprima în public 
este pasul următor, pe un drum lung 
dar care sigur duce la democrația re-
ală. Democrația reală, în forma și în 

fondul său, este o nevoie imperativă 
a românilor și o stare de normalitate 
pentru un stat care de mulți ani, de 
prea mulți, se află în pragul deplinei 
regăsiri de sine. Limba română are 
o expresie înspăimîntătoare potrivită 
pentru istoria noastră din modernitate 
pînă în prezent – Era cât pe ce… E 
momentul să ne despărțim de ea. 
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Democraţie şi populism
C. Pantelimon

Cuvinte cheie:  lider populist, democrații populare, elite, mase, 
populism modern

În România comunistă termenul 
de „populism” era aproape inexistent, 
regimul „popular” neriscând să se 
autodefinească în această manieră. 
Reflecţia noastră asupra populismu-
lui poate pleca în mod foarte natural 
şi profitabil de la această aparentă 
contradicţie. Merită să ne întrebăm ce 
anume rezonanţă a termenului „po-
pulism” nu convenea fostului regim şi 
de ce astăzi referinţele la conceptul 
de populism au devenit, spre deose-
bire de perioada trecută, atât de nu-
meroase. Întrebarea este cu atât mai 
pertinentă cu cât, dinspre teoria politi-
că occidentală, populismul, ca şi con-
cept, era destul de întrebuinţat – inte-
resant este că unul dintre contributorii 
de seamă aici este un autor de origine 
română, Ghiţă Ionescu1 – în timp ce, 
de partea cealaltă a Cortinei de fier, el 
era aproape exclus. Lucrurile au stat 
ca şi cum populismul putea deveni, la 

un moment dat, un fel de stigmat pe 
care Occidentul l-a avut de aruncat 
asupra regimurilor comuniste sau so-
cialist excesive ale blocului sovietic, 
şi pe care l-a şi aruncat, dar pe care 
statele vizate l-au respins. Regimurile 
comuniste s-au autodefinit ca popu-
lare, în timp ce eticheta occidentală 
asupra lor vorbea despre „populism”. 
În fond, rădăcina celor două concep-
te este aceeaşi. Şi regimul „popular”, 
şi regimul „populist” sunt ancorate în 
ideea de „popor”. De unde vine totuşi 
nuanţa care le diferenţiază şi ce se 
poate spune despre această diferen-
ţă din punctul de vedere al reflecţiei 
politice? 

Am afirmat mai sus că termenul 
populism are astăzi o largă întrebuin-
ţare. Merită să ne întrebăm, de aceea, 
ce este astăzi un lider populist? Este 
acela care combină o sumedenie de 
elemente ale discursului politic – idei 

1 Acesta a coordonat împreună cu Ernest Gellner o lucrare dedicată populismului spre sfâr-
şitul anilor 60 (Ionescu, Gellner, 1969).
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socialiste, idei vag rasiste, idei anti-
capitaliste, idei socialiste, idei egali-
tariste, xenofobe – cu scopul declarat 
de a „recupera” un anume element, 
mai precis comunitatea politică cea 
mai mare pe care a cunoscut-o lumea 
modernă, anume poporul, în calita-
te de actor politic. Populismul este o 
întoarcere la popor, ca şi socialismul 
popular al regimurilor est-europene, 
dar o întoarcere care se face nu în 
numele internaţionalismului, ci în nu-
mele naţiunii, sau în spirit naţionalist. 
Printre trăsăturile populismului poate 
fi invocată, desigur, pecetea socialis-
tă, în sensul în care populismul caută 
să reducă diferenţele dintre bogaţi şi 
săraci, pentru a-i ridica pe aceştia din 
urmă mai aproape de cei dintâi, dar 
socialismul, în mod originar, a fost 
non-naţionalist, a fost internaţiona-
list. Dimpotrivă, populismul este na-
ţionalist şi anti-internaţionalist, ceea 
ce înseamnă, în termeni actuali, şi 
antiglobalizant. Se invocă adesea o 
apropiere între populism şi narod-
nicismul rus, iar, în cazul românesc, 
poporanism. Deşi centrate pe ideea 
de popor, aceste curente sunt, după 

părerea noastră, mai departe de fi-
lonul care s-a dezvoltat actualmente 
din rădăcina marea populismului, fiind 
îndatorate unei viziuni creştine care 
între timp a dispărut din registrul po-
pulismului canonic.

Continuăm să ne întrebăm de ce 
regimurile comuniste populare nu se 
defineau ca populiste şi de ce Occi-
dentul insista şi insistă încă asupra 
acestui termen?

Democraţiile populare, aşa cum 
se numeau regimurile comuniste în 
mod oficial, construiau o lume ideo-
logică fantasmagorică, în care ideea 
de popor era, practic, deposedată de 
aspectele sale biologice, etnice sau 
rasiale. Poporul regimului comunist 
putea fi oricare popor: poporul rus, 
sau mai bine zis sovietic2 (o confuzie 
care e grăitoare în sine), poporul chi-
nez, poporul român, poporul albanez 
se defineau principalmente prin ca-
racterul lor ideologic, de apartenenţă 
la regimul comunist şi mult mai puţin 
prin aşa-numitul caracter etnic. Ideea 
de etnicitate, aşa cum se configura-
se în perioada interbelică, cu nuanţe 
locale (la noi, cu binecunoscutele tră-

2 Recent, pe 18 mai, comunitatea tătară din România a comemorat 68 de ani de la dezastrul 
etniei respective, care a fost alungată din Crimeea natală de către regimul lui Stalin. Poporul 
sovietic s-a forjat prin deportarea, deci anihilarea, comunităţilor etnice străvechi ale spaţiului 
sovietic. Românii din Basarabia au cunoscut şi ei fenomenul deportării în Siberia şi, în general, 
toate populaţiile încăpute sub sceptrul nemilos al lui Stalin au fost supuse deznaţionalizării for-
ţate. Ruşii înşişi au fost siliţi să se încoloneze în faţa noului zeu al internaţionalismului proletar, 
pierzându-şi caracterul etnic. Politica aceasta viza constituirea unui imperiu transnaţional. Aces-
ta devine ulterior imperiul popular sovietic…
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sături folclorice, în care poporul era 
sinonim cu manifestările reprezen-
tanţilor ţărănimii proaspăt integrate 
istoriei statale moderne după Marea 
Unire, ţărănime studiată de sociologi 
ca Gusti şi de pleiada de etnografi mai 
vechi sau mai noi), îşi pierde, practic, 
forţa odată cu instalarea dualismului 
planetar sovieto-american. Poporul 
comunist planetar, poporul proletar 
este reprezentat prin mai multe sub-
categorii (vietnamezi, coreeni, cuba-
nezi, români, ucraineni, ruşi, polonezi, 
chinezi, est-germani – acest din urmă 
caz este simptomatic, foarte mult timp 
am crezut şi s-a crezut că Germania 
are două popoare, poporul vestic fiind 
diferit de cel estic, o probă a forţei uri-
aşe pe care a avut-o ideologia în epo-
că), dar, fundamental, el este unitar, 
iar această unitate se exprimă la alt 
nivel decât cel etnic, la nivelul aspira-
ţiei egalitariste comuniste. Practic, po-
porul planetar comunist era un popor 
sau o populaţie non-etnică!

Dimpotrivă, populismul reprezintă 
refacerea sau recuperarea poporu-
lui prin popor, în sens etnic. Regimul 
populist, aşa cum a fost catalogat de 
gândirea politică occidentală, este un 
regim care încearcă să se închidă 
în graniţele comunităţii etnice şi, de 
la adăpostul acestora, să controleze 
viaţa politică şi economică a statului. 

Populismul nu este o doctrină po-
litică definită, nu este revendicat ca 
atare de niciun partid politic, dar, prac-

tic, nu există curent politic care să nu 
vină în atingere cu acest mod general, 
difuz, de gândire politică. În termenii 
unui autor contemporan, populismul 
nu este un tip de mişcare politică sau 
ideologică, ci o logică politică (Laclau, 
2005: 107). Populismul a fost „oficiali-
zat” în aria politică americană la sfâr-
şitul secolului al XIX-lea şi este legat 
iniţial de interesele fermierilor şi mun-
citorilor americani, pe care Partidul 
Populist al vremii încerca să-i apere. 
Deşi partidul ca atare nu a avut viaţă 
lungă, ideile populiste au continuat să 
fie apărate.

Populismul este o tendinţă politi-
că vecină democraţiei, care concepe 
sensul politicii ca apărare a drepturi-
lor cetăţeneşti, ale întregului popor. 
Ideea suveranităţii populare, ideea 
legitimităţii populare sunt de aseme-
nea idei care aparţin democratismului 
vecin cu populismul. Ca să putem de-
fini mai bine acest curent, este bine 
să invocăm aşa-numitul elitism, ca 
tendinţă politică de sens contrar, care 
presupune că nu poporul este depozi-
tarul adevărului şi legitimităţii în ceta-
te, ci elita. Desigur, aceste curente nu 
pot fi deosebite exact şi decelate clar 
în realitatea politică şi socială.

Înţeles în sensul de mai sus, popu-
lismul este atât o tendinţă periculoasă 
a democraţiei, cât şi una inevitabilă. 
Este inevitabilă pentru că rădăcinile 
sale sunt extrem de vechi, mergând 
cel puţin până la Revoluţia Franceză, 
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cu ale sale drepturi fundamentale ale 
omului. Dar este în acelaşi timp pe-
riculoasă, pentru că populismul exa-
gerat duce la o diminuare a forţei şi 
responsabilităţii elitei în societăţile 
democratice actuale. Elitele actuale 
au, uneori, tendinţa de a se lăsa ma-
nipulate de jocul subtil al intereselor 
celor mulţi, făcând din politică un in-
strument de flatare şi de manipulare 
(uneori neintenţionată) a maselor.

Tendinţa democratică este, aşa 
cum spuneam, una din rădăcinile po-
pulismului. Cealaltă mare rădăcină a 
curentului am putea s-o identificăm în 
tendinţa generală actuală a vieţii poli-
tice de reducere a tuturor curentelor 
ideologice şi politice la aspectul lor 
economic. Pe fondul general al ideii 
că politica este instrumentul de sa‑
tisfacere economică3 a maselor s-a 
grefat astfel un soi de lege nescrisă a 
populismului care înseamnă sporirea 
pretenţiilor maselor în general. Aces-
te pretenţii sunt adresate de cele mai 
multe ori clasei politice, dar nu numai: 

pretenţiile pot să meargă şi spre Bi-
serică, şi spre instituţiile profesionale, 
în general spre toate instituţiile soci-
ale care funcţionează şi ca locuri ale 
recunoaşterii sociale: familie, şcoală, 
armată etc. Populismul este generat, 
prin urmare, şi de tendinţa în creştere 
a maselor de a cere, de a avea pre-
tenţii de la elită, înainte de a avea res-
ponsabilităţi. Nu este aici vorba des-
pre o vinovăţie sau despre un curent 
conştient, de care masa sau altcineva 
s-ar face propriu-zis vinovat. Pur şi 
simplu, în termenii acelui impersonal 
„se” de care vorbea M. Heidegger, 
astăzi „se” poartă un comportament 
care are în chiar miezul său pretenţia 
unui beneficiu concret şi rapid. Orice 
faptă socială aşteaptă astăzi o recu-
noaştere imediată, fiecare are tendin-
ţa de a se considera cel mai impor-
tant, iar masa nu face excepţie. Însăşi 
elita politică are o contribuţie majoră 
în acest sens. Recompensa votului nu 
trebuie să întârzie niciodată să apa-
ră, promisiunile electorale (cele mai 

3 În opinia lui Michel Foucault, liberalismul modern – cel puţin începând cu secolul al XVI-
II-lea, se defineşte diferit faţă de vechile paradigme ale guvernării: „Conform noului său regim 
de funcţionare, guvernarea este, în fond, ceva care nu mai trebuie să se exercite asupra unor 
supuşi şi asupra unor lucruri aservite prin intermediul acestor supuşi. Guvernarea se va exer-
cita de-acum înainte asupra a ceea ce am putea să numim republica fenomenală a intereselor. 
Problema fundamentală a liberalismului: care este valoarea de utilitate a guvernului şi a tuturor 
acţiunilor unor guvernanţi în interiorul unei societăţi în care schimburile comerciale determină 
adevărata valoarea lucrurilor?” (Foucault, 2007: 54). Aici, principiul utilitarist de care vorbeşte 
Foucault va fi predecesorul filosofiei paneconomice moderne, în care atât masele, cât şi cei care 
conduc vor o sporire a beneficiilor materiale ca singură compensaţie a vieţii comune, sociale. A 
trăi în comun, a suporta „oficiul” public înseamnă de aici înainte a beneficia de anumite avantaje 
sau bonusuri. În lipsa acestor bonificaţii ne putem imagina şi chiar există un fel de stare de sălbă-
ticie potenţială, ca în viziunea lui Rousseau. Contractul social actual este un contract comercial.
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multe, fără acoperire) nu încetează 
să fie lansate în campanii electorale 
şi, deşi experienţa democratică ara-
tă clar că nu toate obiectivele pot fi 
atinse, „miza” jocului politic creşte cu 
fiecare campanie electorală, costurile 
acestor campanii sunt în creştere, iar 
realizările nu sunt niciodată la nivelul 
aşteptărilor. Astfel, tendinţa populistă 
se autoalimentează la nesfârşit. Am 
putea spune chiar că populismul ali-
mentează criza economică, în sensul 
de dezechilibru între costuri şi benefi-
cii – aşteptări, în sensul unei perma-
nente anomii sociale.

Problema populismului este gravă 
când curentul acesta, mereu prezent, 
aşa cum am spus, în viaţa politică mo-
dernă, întâlneşte situaţii economice 
sau politice critice, situaţii limită: crize 
economice majore, războaie, pierderi 
teritoriale etc. În astfel de momente, 
viaţa politică capătă accente pericu-
loase. Când tendinţa democratic-po-
pulistă a partidului nazist din Germa-
nia interbelică a întâlnit umilinţa reală 
a poporului german în faţa aliaţilor 
învingători în primul război mondial 
(putem spune la fel de bine că ten-
dinţa populistă a fost în bună măsură 
creată de această situaţie umilitoare), 
laolaltă cu determinarea totală a eli-
tei naziste de a schimba faţa Europei 
în favoarea Germaniei, s-a născut 
una dintre cele mai colosale forţe po-
pulist-militariste ale epocii moderne, 
Germania lui Hitler.

Criza economică agravează în 
mod evident tendinţa populistă fireas-
că (în sensul că mereu prezentă) în 
viaţa politică actuală. Un partid popu-
list aproape de ideal-tip este astăzi 
în România Partidul Poporului al lui 
Dan Diaconescu, dar nu este singurul 
exemplu la nivel european. Nici Olan-
da nu scapă de tendinţele populiste, 
dar şi alte state (cum ar fi Austria, în 
care în anii 2000 s-a petrecut celebrul 
caz Heider) vestice sau din fostul la-
găr socialist se confruntă cu astfel de 
tendinţe.

Este de remarcat faptul că populis-
mul se combină adesea cu naţionalis-
mul. Acest lucru nu trebuie să ne în-
demne să condamnăm naţionalismul 
– un sentiment cu atât mai firesc în 
plan politic cu cât artizanii şi partizanii 
globalizării tind să nege nepermis de 
mult un astfel de sentiment firesc în-
tre anumite limite. Dar naţionalismele 
aflate în competiţie, pe fond populist, 
pot duce la dezastre. Nazismul nu a 
fost decât un naţionalism tipic german 
(adică în bună măsură rasism), dublat 
de un populism întreţinut chiar de că-
tre liderii nazişti.

Criza economică actuală, accen-
tuată de corupţia elitei politice, poa-
te avea un potenţial major de risc în 
sens populist. Partidele populiste spe-
culează o realitate critică (scăderea 
nivelului de trai al populaţiei), creează 
aşteptări imense în populaţie („totul 
trebuie să revină la popor, cât mai re-
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pede”), dar nu dispun de reale instru-
mente de guvernare – niciun partid 
politic populist nu va putea guverna 
„pentru” popor în mod fundamental, 
deoarece actul de guvernare presu-
pune o elită. Iar elita nu va ezita să 
guverneze şi în interes propriu.

Populismul are o istorie remarca-
bilă în America Latină, unde, dincolo 
de exagerările de tipul „teologiei eli-
berării” şi deci a criticii exagerate a 
capitalismului, a avut o funcţie critică 
remarcabilă la adresa capitalismului 
dereglementat al ultimelor decenii. 
Apropiat de mişcările socialiste, popu-
lismul latino-american poate fi compa-
rat cu aşa-numitul naţional-comunism 
din România, pentru a pune în lumină 
atât asemănările, cât şi deosebirile. 
Până acum, un astfel de demers nu 
a fost făcut.

Populismul are, de asemenea, o 
bază solidă în apariţia, din când în 
când, a liderului carismatic în istorie 
– apariţie care se opune principal în 
permanenţă birocratizării şi formali-
zării excesive a figurii omului politic 
modern. 

Deşi criticabil din multe puncte de 
vedere astăzi, populismul poate fi în-
ţeles şi ca formulă politică romantică 
de recuperare a unei unităţi pierdute 
între elită şi masă, în sensul narodni-
cismului rusesc sau poporanismului 
de la noi, ca misiune a elitei de re-
întoarcere la masă şi la problemele 
acesteia. Crizele economice pot fi 

interpretate în această paradigmă ca 
încercări limită în care se manifestă 
tendinţele centrifuge şi egocentrice 
ale elitei (teoretic, elita este mult mai 
pregătită să întâmpine o criză eco-
nomică, dar nu numai economică) şi 
care primesc, în acelaşi timp, un răs-
puns compensatoriu de reaşezare şi 
recuperare a unei comunităţi ideale 
pierdute. Populismul este, în fond, 
conform etimologiei sale, întoarcerea 
la popor. Între „instinctul combinări-
lor” (Vilfredo Pareto) de care dă do-
vadă elita şi „persistenţa agregatelor” 
ce se manifestă în mase, populismul 
este balanţa fină care ar trebui să ţină 
echilibrul politic al lumii. În special 
în aria sud-est europeană (deci şi în 
România) populismul este o tendinţă 
organică – ceea ce nu înseamnă ne-
criticabilă, dacă se dovedeşte a fi una 
de suprafaţă, falsă. Tema este evident 
apropiată de tema fundamental româ-
nească a formei fără fond.

Populismul pune problema gene-
rală a raportului dintre elită şi masă, 
care, cum ştim, primeşte în zona ră-
săriteană o rezolvare aparte (dincolo 
de teoriile meritocratice, de esenţă 
occidentală), la care trebuie să fim 
atenţi pentru a înţelege complexitatea 
aparte a fenomenului.

Credem că studierea aspectelor 
particulare ale populismului răsări-
tean, în particular românesc, este o 
ocazie de a descoperi trăsăturile inti-
me ale tendinţelor politice locale – un 
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aspect deloc neglijabil în contextul 
global actual.

 Faptul că mişcările populiste sunt 
în plină renaştere în Occident, adică 
acolo unde ele păreau depăşite în 
perioada războiului rece, arată că fe-
nomenul, deşi nu este nou, are încă 
un potenţial de creştere nebănuit. Nu 
ştim încă la această oră spre ce se 
poate îndrepta noul populism occi-
dental, ca şi cel estic sau asiatic, dar 
este evident că, luând forme locale, el 
stăpâneşte practic scena politică a lu-
mii dacă nu direct, măcar ca tendinţă 
secundară, potenţială, dar extrem de 
reală.

IerarhIe medIevală şI  
populism modern

Pentru a înţelege ce este popu-
lismul este obligatoriu să încercăm 
o analiză de sociologie istorică, fie 
şi minimală. Comparaţia între lumea 
modernă şi lumea medievală ne va 
servi ca fundal al unei percepţii mai 
corecte a fenomenului populismului. 
Care este trăsătura definitorie a vieţii 
politice medievale şi prin ce se deose-
beşte ea de filosofia politică modernă, 
iată întrebarea care ne va da un posi-
bil răspuns la căutările noastre.

Evul Mediu este prin excelenţă, 
aşa cum au remarcat toţi istoricii de-
dicaţi acestei perioade, un moment al 
ierarhiei sociale. Am putea spune că 
însăşi ideea de ierarhie socială bine 
stabilită şi respectată este una din-

tre condiţiile care au făcut imposibilă 
prezenţa elementelor populiste în lu-
mea medievală. În celebrul Traité des 
Ordres et Simples Dignites (Tratatul 
Ordinelor şi al Simplelor Demnităţi) a 
lui Charles Loyseau, publicat în 1610, 
avem, practic, definită ideea de ordine 
socială, bazată, aşa cum se ştie, pe 
triunghiul celor trei stări sau ordine, 
cuvânt esenţial şi preferat al tratatu-
lui, aşa cum subliniază G. Duby: „Unii 
s-au dedicat în mod special slujirii lui 
Dumnezeu; alţii, conservării Statului 
prin arme; ceilalţi hrănirii şi menţinerii 
lui prin îndeletnicirile păcii. Sunt cele 
trei ordine ale noastre sau stări ge-
nerale ale Franţei: clerul, nobilimea şi 
starea a treia” (Duby, 1998: 9).

Aceste trei ordine sunt toate dedi-
cate susţinerii Statului (cu majusculă), 
fiecare în felul său: clerul prin apropi-
erea de Dumnezeu, deci în modul cel 
mai elevat cu putinţă, nobilimea prin 
apărarea în sens militar, de securita-
te, iar starea a treia prin asigurarea 
mijloacelor necesare subzistenţei. 
Toate ordinele sunt esenţiale menţi-
nerii echilibrului, stării armonioase a 
statului, dar, în acelaşi timp, există o 
ierarhie şi o rânduială (ca să folosim 
un termen ortodox!) care presupune 
că unii comandă sau conduc, iar cei-
lalţi ascultă. Echilibrul nu este static, 
ci ierarhic, sau armonios. Dar echili-
brul nu este posibil decât în interio‑
rul acestei ierarhii şi prin intermediul 
acestei diferenţieri ierarhice. Ordinea 
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este ierarhică, ordinea este diferen-
ţiată, corpul social este armonios cu 
tot cu această diferenţiere organică şi 
funcţională care, aşa cum se va ve-
dea, are un temei metafizic şi religios.

Ideea de ordine socială rezultă în 
mod necesar din metafizica ordinii 
cosmice, în care tot ceea ce există în-
tr-o ierarhie similară, tripartită: cel mai 
jos sunt situate lucrurile neînsufleţite. 
Deasupra tuturor se află îngerii, iar 
animalele ocupă locul de mijloc, inter-
mediar între aceste două etaje ierar-
hice. Ierarhia este necesară nu doar 
din motive de ordine, ci şi din motive 
de dinamică armonioasă, de eficienţă 
dinamică, căci ierarhia presupune că 
unii comandă, iar alţii ascultă, întoc-
mai ca într-o armată în care ordinele 
se transmit şi se execută, devreme ce 
unii au calitate de conducători, iar alţii 
de conduşi, de servanţi. O lume fără 
conducători este o lume epuizată, în 
care nu există progres şi mişcare, dar 
la fel de grav este ca ea să fie lipsită 
de cei care execută ordinele, de cei 
supuşi, pentru că fără ei ordinele nu 
ajung să fie puse în practică: „Noi nu 
putem trăi împreună în egalitatea con-
diţiei, astfel încât este necesar ca unii 
să comande iar alţii să asculte. Cei 
care comandă au mai multe ordine, 
ranguri şi grade.” (Duby, 1998: 11).

Lumea ierarhică medievală este 
o lume a diferenţierii: fără ascultare, 
fără supunere ordinele nu se pot în-

deplini; ele nu au niciun rol şi nu pot 
duce la nimic pozitiv. Pe de altă parte, 
fără conducători, fără elită nobiliară 
(în cazul în care este vorba despre 
domeniul apărării) cei care ar trebui 
„să poarte arma în mână” n-ar avea 
de cine să asculte, deci armata ar fi 
doar potenţială, virtuală, prin urmare, 
apărarea imposibilă. În concluzie, aşa 
cum spune autorul medieval invocat, 
prin ordinea multiplă se ajunge la 
unitate. Unitatea medievală nu este 
o unitate a egalităţii, ci dimpotrivă, a 
diferenţierii. Dar – şi acest lucru este 
absolut esenţial şi trebuie subliniat 
cu tărie – nu orice fel de diferenţiere 
este potrivită corpului social, ci numai 
diferenţierea ierarhică, adică rapor-
turile de ascultare şi conducere, de 
conducere şi execuţie conform cu o 
logică a lucrurilor care depăşeşte, în 
fond, proiectul uman sau voinţa uma-
nă medie. Ascultarea se face, ca şi 
conducerea, în numele unor coman-
damente superioare individului, fie că 
este vorba despre cel care conduce, 
fie că este vorba despre cel care as-
cultă comanda. E ca şi cum acest în-
treg ierarhizat ar fi – şi este – superior 
tuturor indivizilor care-l compun, elită 
sau masă, conducători sau supuşi. 
Faţă de idealul superior al comenzii, 
chiar şi comandanţii sunt simpli ser-
vanţi – doar că sunt mai aproape de 
centrul de iradiere al ordinului şi, de-
sigur, sunt, prin aceasta, mai capabili 
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să înţeleagă justificarea lui4. Dar ordi-
nul nu depinde de voinţa comandanţi-
lor, fie ei cât de pricepuţi. Dimpotrivă, 
ideea de diferenţiere modernă este 
a-ierarhică sau chiar antiierarhică. Di-
ferenţierea înseamnă în viziunea poli-
tică şi metafizică modernă simplă de‑
osebire. Elita şi masa, termenii socio-
logici cu care încă mai operăm într-o 
palidă viziune ierarhică asupra lumii, 
nu mai au însemnătate metafizică ci 
doar una cantitativă, ca în viziunea lui 
Vilfredo Pareto. La acesta din urmă, 
aşa cum ştim, elita este formată din 
toţi cei care, indiferent cum, reuşesc 
să se impună în faţa celorlalţi, care 
formează, prin simplul fapt al ratării 
succesului, masa. Chiar dacă face 
deosebirea dintre elita guvernantă şi 
cea neguvernantă (trăsătură ştearsă 
a vechii idei de conducere în numele 
unui ideal superior), sociologul italian 
nu ne spune nimic despre principiile 
de guvernare sau despre comanda-
mentele care trebuie urmate de către 
cei ce formează elita conducătoare. 
De altfel, dacă ţinem seama de con-

textul general al epocii moderne, nu 
este greu de înţeles că aşa-zisa elită 
guvernantă guvernează tocmai în spi-
ritul domniei cantităţii, pentru a relua 
o expresie a lui Guénon. Cantitatea, 
cea care a stat ca principiu formator 
al elitei paretiene5, nu poate să ge-
nereze decât o elită livrată cantităţii. 
De aici şi până la elita economică a 
lumii moderne nu mai este decât un 
pas, devreme ce economia a devenit 
o simplă vitrină a acumulărilor materi-
ale, fără cea mai mică expresie spiri-
tuală sau metafizică.

Aşadar, spre deosebire de Evul 
Mediu, unde treapta de sus a societă-
ţii era ocupată de cei care se dedicau 
lui Dumnezeu şi extrăgeau din „con-
tactul” cu acesta orientările genera-
le ale vieţii sociale, pe care nobilii le 
apărau cu armele, iar starea a treia 
le asigura subzistenţa materială (eco-
nomică) – într-un proiect social desi-
gur ideal, dar construit într-adevăr pe 
aceste principii, astăzi avem o situaţie 
inversată: sus (metaforic vorbind…) 
stau cei ce se aflau cândva în starea 

4 În acest spirit trebuie înţeleasă întreaga doctrină iniţiatică a lui René Guénon, unul dintre 
ultimii filosofi occidentali în sensul adevărat al cuvântului, adică ataşaţi unei Tradiţii de gândire 
şi nu unui curent la modă, individualizant şi lipsit de orice caracter revelat. A se vedea, pentru 
tema de faţă, Scurtă privire asupra iniţierii sau Iniţiere şi realizare spirituală, ambele traduse în 
limba română recent.

5 Elita lui Pareto se constituie prin alocarea unui indice cantitativ în funcţie de succesul profe-
sional al celui care este evaluat. Un avocat de succes, cu foarte mulţi clienţi, este notat cu nota 
10. Unul care abia îşi câştigă existenţa, este notat cu 1 sau 2. O femeie de moravuri uşoare care 
are acces la intimitatea şefilor de stat este parte a elitei, fiind şi ea notată cu 10. Cea care face 
trotuarul într-un oraş oarecare şi trăieşte de azi pe mâine primeşte o notă mică. Exemplele pot 
continua la nesfârşit. Elita este constituită din cei norocoşi, care primesc nota maximă. Criteriul 
acumulării cantitative nu poate fi disimulat. A se vedea Traité de sociologie générale, p. 1296.



23

a treia, iar ei, fără un ideal religios sau 
transcendent, caută să dea direcţi-
ile de dezvoltare ale societăţii. Dacă 
adăugăm şi lipsa de ierarhie internă a 
societăţii actuale, în care fiecare pă-
tură sau stare vrea să domine şi nu 
vrea să asculte de celelalte, rezultă o 
stare anomică (Emile Durkheim), în 
care, practic, ideile de conducere şi 
de ascultare sunt distruse, iar armo-
nia este înlocuită de conflicte surde 
pentru putere.

Unul dintre autorii declarat antimo-
derni ai secolului trecut, apărător al 
ideii de Tradiţie perenă, Julius Evola, 
scrie, în spiritul apărării Evului Mediu 
şi al criticii naţionalismului modern, 
pagini memorabile, din care e util să 
cităm. Un capitol al Revoltei împotri‑
va lumii moderne, celebra sa lucrare, 
este dedicat Naţionalismului şi colec‑
tivismului. El consideră că, spre deo-
sebire de vechile civilizaţii tradiţiona-
le, care erau constituite în jurul princi-
piului universalităţii, civilizaţia moder-
nă se coagulează în jurul colectivului. 
Mai mult, naţionalitatea este distinctă 
de naţionalism. Naţiunile sunt realităţi 
vechi, recunoscute şi identificabile 
încă din Evul Mediu. Din păcate, în 
epoca modernă, nu naţiunea este cea 
care contează, ci colectivul din ea. Si-
milar, am putea spune, în populism nu 

poporul contează, ci colectivul (masa) 
din popor. Deşi nu vorbeşte despre 
populism, ci despre naţionalism, în 
textul lui Evola avem deja portretul 
populismului modern, cu mecanisme-
le sale de apariţie şi de perpetuare, cu 
modul său propriu de reducere a ideii 
de ierarhie, cu strategiile de adulare a 
masei etc. Diferenţa dintre epoca me-
dievală şi cea modernă, teoretic cel 
puţin, se vădeşte aici: „Este necesar 
să se facă deosebire între naţionalita-
te şi naţionalism. Evul Mediu a cunos-
cut noţiunea de naţionalitate dar nu şi 
pe cea de naţionalism. Naţionalitatea 
este un dat natural care circumscrie 
un anumit grup de calităţi elementare 
comune, calităţi care se menţin atât 
în diferenţiere cât şi în participarea 
ierarhică6. De unde se vede faptul că 
în Evul Mediu în cadrul naţionalităţi-
lor existau caste, corpuri şi categorii 
sociale; şi dat fiind faptul că existau 
tipul războinicului sau cel al nobilului 
sau cel al negustorului sau al meş-
teşugarului conform caracteristicilor 
uneia sau alteia dintre naţiuni, aceste 
componente reprezentau în acelaşi 
timp nişte unităţi mai vaste, internaţi-
onale. De unde şi posibilitatea pentru 
cei ce aparţineau uneia şi aceleiaşi 
caste formate din naţiuni diferite de a 
se înţelege între ei mai mult decât se 
înţelegeau între ei cei ce făceau parte 

6 Iată că unitatea naţională nu presupune amalgamul, ci diferenţierea şi participarea ierar-
hică. Sunt elementele pe care le-am regăsit şi mai sus, în definiţia stărilor medievale. Naţiunea 
medievală este o naţiune diferenţiată şi ierarhizată, nu omogenă, deci nu masificată.
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din caste aparţinând aceleiaşi naţiuni. 
Faţă de toate acestea, naţionalismul 
modern reprezintă orientarea opusă. 
Naţionalismul modern se bazează pe 
o unitate non-naturală, ci una artificia-
lă şi centralizatoare de care s-a simţit 
nevoie cu atât mai mult cu cât sensul 
firesc şi sănătos al naţiunii s-a pierdut 
şi cu atât mai mult cu cât odată cu 
pieirea oricărei tradiţii adevărate şi a 
oricărei componente calitative indivizii 
s-au apropiat de starea unei simple 
cantităţi, a unei simple mase. Iar na-
ţionalismul acţionează asupra acestei 
mase prin intermediul unor mituri şi al 
unor sugestii în măsură să galvanize-
ze această masă, să trezească în ea 
nişte instincte elementare şi s-o adu-
leze cu nişte perspective şi idei fixe 
de superioritate, de exclusivism şi de 
putere. Oricare ar fi aceste mituri ale 
sale, substanţa naţionalismului mo-
dern nu este aceea a unui ethnos, ci 
a unui demos, iar prototipul său rămâ-
ne mereu acela plebeu care ne-a fost 
oferit de Revoluţia Franceză. (Evola, 
2000: 280-281).

Această diatribă a lui Evola îm-
potriva naţionalismului modern nu 
trebuie interpretată în grabă ca fiind 
o critică împotriva naţionalismului 
înţeles ca dragoste de patrie. Sau, 
şi mai precis, această critică nu tre-
buie să ne facă să credem că Evola 
ar admite vreo formă de internaţiona-
lism. Dimpotrivă! Fiind un spirit tradi-
ţionalist prin excelenţă, el ar fi şi mai 

virulent împotriva internaţionalismului 
sau umanitarismului abstract (în fond, 
tot o formă de colectivism, la scară 
şi mai largă decât colectivismul naţi-
onalist), adevărate molime planetare 
care bântuie astăzi lumea globală, 
mai cu seamă în rândul elitelor. Cri-
tica naţionalismului la Evola se face 
în numele recuperării ideii de ierarhie 
spirituală, antieconomică şi antiideo-
logică, împotriva economismului care 
face ravagii la nivel global. Înainte de 
a exemplifica, cu ajutorul unei scurte 
priviri asupra Declaraţiei drepturilor 
omului şi ale cetăţeanului, ce anume 
critică Evola atunci când se referă 
la dimensiunea plebee a Revoluţiei 
Franceze, este bine să întâmpinăm 
o posibilă obiecţie la ideile filosofului 
italian. Descrierea pe care el o face 
structurii sociale a lumii medievale 
poate ridica o problemă gravă, care a 
fost, de altfel, ridicată: nu cumva na-
ţiunea medievală, împărţită în „caste” 
(termenul lui Evola ni se pare uşor 
exagerat – erau mai degrabă ordine 
sau corpuri profesionale, distincte, 
foarte deosebite, dar nu aveau rigi-
ditatea castelor indiene) era o naţi-
une fragmentată, lipsită de unitate? 
Această formulă de organizare medi-
evală, în care, aşa cum spune Evola, 
un meşteşugar sau un negustor de o 
anumită naţionalitate se simţea mai 
aproape de cei din „castele” similare 
ale altor naţiuni decât de concetăţenii 
săi ce făceau parte din alte bresle sau 
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corpuri profesionale nu era oare o for-
mulă improprie, stranie şi periculoasă 
pentru unitatea naţiunii? Pericolul lip-
sei de unitate părea a pândi această 
naţiune medievală, cu corpurile sale 
profesionale „internaţionale”, dar oa-
recum „detaşate” de corpul naţional 
etnic. Obiecţia trebuie reţinută. Ea nu 
poate fi trecută cu vederea cu lejeri-
tate. Însă, în fapt, problema unităţii 
etnice se punea de o manieră diferită 
în Evul Mediu faţă de epoca moder-
nă. Mai mult. Ideea de unitate nu se 
reducea la întregul naţional sau nu se 
orienta în principal pe ideea naţiunii 
ca întreg, ci chiar pe ideea diferenţe-
lor! Unitatea era a diversităţii. Astăzi, 

unitatea naţională se întemeiază pe 
ideea de unitate colectivă, pe ideea 
întregului pur şi simplu! Diferenţa este 
enormă. În timp ce familiile medieva-
le se cultivau ca unităţi diferenţiate, 
care susţineau prin ele însele întregul 
statului, dar pornind de la o regiune 
sau un loc, astăzi, unitatea poporului 
rezultă aprioric din unitatea trecută a 
întregului popor. De acea miturile fon-
datoare sunt astăzi mituri etnice, nu 
mituri de familie, nici mituri religioa-
se. „Falsa” mitologie etnică, pe care 
istoricii ce critică ideile fondatoare ale 
naţiunilor moderne vor s-o demonte-
ze, face parte din formula constitutivă, 
genuină a naţionalismului modern7. 

7 La noi, istoricul Lucian Boia s-a remarcat în această direcţie demitologizantă. Şi este inte-
resant că, deşi în plan strict ştiinţific are dreptate să critice exagerările mitologizante ale istoriei 
naţionale, în fapt el nu reuşeşte să anuleze nevoia de mit a comunităţilor moderne. Singura ob-
servaţie care se poate face este în legătură cu tipul de mit care funcţionează în epoca modernă, 
nu cu ideea că mitul este o exagerare (deci o invenţie, o minciună sau o greşeală ştiinţifică). Mitul 
a fost dintotdeauna o exagerare, o hiperbolă care nu traducea „obiectiv” realitatea. El simboliza 
această realitate. Dar simbolismul aici nu înseamnă eroare, ci dimpotrivă! Pentru relaţia dintre 
elementul real, concret, obiectiv şi simbol, a se vedea ideile contrare realismului actual obiecti-
vizant ale lui R. Guénon: „Ceea ce am spus despre fenomenele astronomice, se poate spune 
în egală măsură, şi sub acelaşi titlu, despre toate celelalte genuri de fenomene naturale: aceste 
fenomene, prin chiar faptul că derivă din principii superioare şi transcendente, sunt într-adevăr 
simboluri ale acestora; şi este evident că aceasta nu afectează cu nimic realitatea proprie pe 
care aceste fenomene, aşa cum se prezintă ele, o au în ordinul de existenţă căruia îi aparţin; 
dimpotrivă, chiar realitatea lor se fundamentează pe acest lucru, deoarece, în afara dependenţei 
lor faţă de principii, toate lucrurile n-ar fi decât neant pur. La fel se întâmplă cu faptele istorice: 
şi ele se conformează în mod necesar legii corespondenţei despre care am vorbit şi, chiar prin 
aceasta, traduc conform modului lor realităţi superioare, cărora nu le sunt într-un anumit fel de-
cât o expresie umană; şi vom adăuga că, în aceasta stă tot interesul lor din punctul nostru de 
vedere, în întregime diferit, se-nţelege de la sine, de cel în care se situează istoricii „profani”. 
Acest caracter simbolic, deşi comun tuturor faptelor istorice, trebuie să fie clar mai ales pentru 
cele ce revelează ceea ce se poate numi, în mod mai îndreptăţit, „istoria sacră”; şi este aşa când 
îl găsim în special, într-un mod foarte izbitor, în toate circumstanţele vieţii lui Hristos”. (Guénon, 
2012: 13-14).
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Astăzi miturile sunt mituri etnice, ieri 
erau mituri de familie sau religioase8. 
Pasajul celebru în care Tocqueville 
vorbeşte despre diferenţa dintre via-
ţa familiilor nobile ale vechiului regim 
şi viaţa familiilor „democratice” merită 
amintit în acest context:

„La popoarele aristocratice, famili-
ile rămân timp de secole în aceeaşi 
stare şi adesea în acelaşi loc. Aceasta 
face, ca să spunem aşa, ca toate ge-
neraţiile să fie contemporane. Un om 
îşi cunoaşte întotdeauna strămoşii şi îi 
respectă; crede că vede deja străne-
poţii şi îi iubeşte. Îşi creează din toată 

inima îndatoriri atât faţă de unii cât şi 
faţă de ceilalţi şi i se întâmplă frecvent 
să îşi sacrifice plăcerile personale 
pentru aceste fiinţe care nu mai exis-
tă sau care nu există încă9. Instituţiile 
aristocratice au, în plus, drept rezul-
tat, faptul de a lega strâns pe fiecare 
om de mai mulţi dintre concetăţenii 
săi. Clasele fiind foarte distincte şi 
imobile, în interiorul unui popor aristo-
cratic, fiecare din acestea devine pen-
tru cel care face parte din ea un fel de 
mică patrie, mai vizibilă şi mai scum-
pă decât patria mare10 (…) Oamenii 
care trăiesc în vremurile aristocratice 

8 Istoria romană a pornit de la o alianţă de familie. Aeneas, căpetenia troiană care căuta, îm-
preună cu cei din neamul său, un loc, o vatră unde să-şi aşeze patria după pierderea războiului 
cu grecii, este întâmpinat de Latinus, căpetenia aborigenilor din Latium. Există două legende 
istorisite de Titus Livius, dar ambele au ca fundal legătura de familie, în ambele variante (prima 
este cea în care Latinus este înfrânt de troieni, dar se încheie o pace urmată de încuscrirea celor 
doi comandanţi, în cealaltă lupta nu are loc, armatele se aşază una în faţa celeilalte şi căpete-
niile jură prietenie veşnică. Legătura se întăreşte prin căsătoria lui Aeneas cu fiica lui Latinus) 
elementul central este înrudirea dintre cele două familii conducătoare. În a doua variantă, cea în 
care lupta nu are loc, istoricul roman notează: „Acesta (Latinus) l-a primit pe Aeneas în palatul 
său, unde au jurat în faţa zeilor casei că vor rămâne de-a pururi uniţi în prietenie şi vor înjgheba 
o singură familie (s. ns., C. P.)” (Titus Livius, 1959: 8). Totul se desfăşoară după ritualurile de 
familie. Naşterea unui imperiu (Roma) are ca punct de pornire o alianţă de familie şi un jurământ 
în faţa zeilor casei. 

9 Această asceză intergeneraţională, ca să spunem aşa, este total necunoscută omului mo-
dern. Populismul, cu exacerbarea nevoilor cotidiene, nu face decât să sporească egoismul co-
lectiv (şi, deci, individual) al celor care pleacă urechea la cântecul său de sirenă.

10 Aici avem aceeaşi imagine a unei lumi medievale în care contează comunităţile mai mici 
(castele lui Evola, patriile-familii ale lui Tocqueville) în raport cu comunitatea maximă, patria în 
sens naţional. Dar această patrie mare nu are decât de profitat, cum vom vedea, de pe urma 
unei atari structuri sociale. Căci sentimentele aristocratice vor duce mereu la o temperanţă a 
egoismului, în timp ce lumea democratică modernă va elibera egoismul şi va pierde factorul 
esenţial al coagulării sociale, ideea de datorie. Datoria faţă de cei apropiaţi, de cei din familie 
este înlocuită în democraţie de sentimentul difuz şi fără urmări al datoriei faţă de întregul uma-
nităţii. Dostoievski va surprinde exact această transformare a sentimentelor morale ale lumii. 
Cu cât va creşte sentimentul de datorie faţă de umanitate (actualul umanitarism), cu atât omul 
va fi mai incapabil să-şi tolereze familia, prietenii, apropiaţii. Doctorul despre care relatează 
stareţul Zosima din Fraţii Karamazov se află exact în această dramă morală: „Mie, zicea el, mi-e 
dragă umanitatea şi totuşi mă surprinde un lucru: cu cât mi-e mai dragă umanitatea în general, 
cu atât iubesc mai puţin pe oameni, adică pe indivizii izolaţi. În visurile pe care le urzesc, mi se 
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sunt deci aproape întotdeauna strâns 
legaţi de ceva care este plasat în afa-
ra lor şi sunt adesea dispuşi să uite 
de ei înşişi11. Este adevărat că, tot în 
aceste vremuri, noţiunea generală de 
seamăn este confuză şi că nimănui 
nu-i trece prin minte să se devoteze 
cauzei umanităţii; dar adesea mulţi 

se sacrifică pentru anumiţi oameni. 
Dimpotrivă, în vremurile democratice 
când îndatoririle fiecărui individ faţă 
de specie sunt mult mai clare, devo-
tamentul faţă de un om este mai rar; 
legătura dintre sentimentele umane 
se extinde şi slăbeşte12” (Tocqueville, 
1995: 109-110).

destăinuia el, adeseori simt o dorinţă pătimaşă de a sluji umanitatea, şi poate că într-adevăr aş 
primi chiar să port crucea pentru alţii, dacă aşa ar cere împrejurările, şi cu toate astea nu mă 
simt în stare să stau două zile la rând în aceeaşi odaie cu altcineva, o ştiu din experienţă. Faptul 
că mai e cineva lângă mine, prezenţa unui alt om mă scoate din fire, îmi zgândăreşte amorul 
propriu, îmi stinghereşte libertatea. Ajunge o singură zi ca să ajung să-l urăsc, oricât ar fi el de 
cumsecade (…)” (Dostoievski, 1993: 97-98) Dostoievski duce mai departe gândul lui Tocqueville. 
La autorul francez, consecinţa trecerii la modernitate este diluarea sentimentelor de solidaritate 
umană directă şi creşterea apetitului umanitarist. În schimb, personajul dostoievskian, în lumina 
creştină a cărţii marelui prozator, nu numai că devine indiferent la semenii săi de aproape, dar, 
pe măsură ce „duce crucea” pentru alţii (un fel de a sugera o dispoziţie potenţială de tip creştin, o 
tentativă corectă de sacrificiu în numele altora) este practic incapabil să-i mai suporte pe cei din 
apropiere. Umanitaristul nu devine doar un egoist, ci chiar un sociopat, un maniac al respingerii 
celorlalţi, un mizantrop perfect. A se vedea şi excelentele analize ale operei dostoievskiene din 
Drama umanismului ateu a lui H. De Lubac.

11 Uitarea de sine, asceza, smerenia sau legarea de ceva din afara sinelui (ca ego) sunt de 
neimaginat în lumea modernă. Populismul face din centrarea pe colectivitatea poporului locul 
geometric al filosofiei sale politice, şi în sens teoretic, şi în sens practic; populismul vrea totul 
pentru eul colectiv, eul masificat al poporului. Teoriile meritocratice, aplicate cu mare emfază la 
nivel individual, vor fi curând implementate şi la nivel popular. Mişcarea populistă nu va întârzia 
să redescopere naţiunile de prim rang şi naţiunile inferioare, aşa cum făcuseră naziştii în perioa-
da interbelică. De fapt, în conştiinţa fiecărui popor masificat prin populism există ideea propriei 
superiorităţi, atât faţă de alte popoare, cât şi faţă de elita propriului popor. Populismul este dublu 
resentimentar, ca să vorbim în termenii lui Max Scheler. Vom vedea mai departe că populismul 
modern are o rădăcină în mişcarea resentimentară ce alimentează subteran întreaga ideologie 
politică modernă.

12 Problemele grave ridicate de altruismul modern sunt sesizate şi de către filosoful Max 
Scheler, în celebra sa lucrare despre resentiment. De aceea, în paginile următoare ne-am per-
mis să considerăm populismul ca o formă de resentiment. Vom cita câteva rânduri din lucrarea 
lui Max Scheler pentru a ne familiariza cu aerul acesteia: „Dacă nu rămânem la consonanţa 
cuvintelor, ci mergem la semnificaţia şi atmosfera lor spirituală, vom respira imediat aerul unei 
cu totul alte lumi, când trecem de la „iubirea creştină” la „iubirea universală de oameni”. Iubirea 
de oameni din epoca modernă este, în primul rând, oricum am lua-o, un concept polemic şi 
protestatar. Ea protestează împotriva iubirii de Dumnezeu şi, odată cu aceasta, împotriva acelei 
unităţi şi armonii creştine dintre iubirea de Dumnezeu, de sine şi de aproapele nostru, pe care o 
exprimă „cea mai însemnată poruncă” din Evanghelie (…) E caracteristic pentru limbajul creştin 
faptul că acesta nu cunoaşte o „iubire pentru umanitate”. Conceptul lui de bază se numeşte 
„iubirea aproapelui”. În schimb, iubirea de oameni din epoca modernă nu se îndreaptă mai întâi 
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Populismul modern îşi are origi-
nea, aşa cum spuneam, în epoca 
Revoluţiei Franceze, cea care înche-
ie, politic şi metafizic, epoca medie-
vală. Declaraţia Drepturilor Omului şi 
ale Cetăţeanului, adoptată în prima 
parte a evenimentelor revoluţionare 
(1789-1791), este o mostră de act 
filosofic cu conotaţii juridice, în care 
elementele dominate sunt îndreptate 
fix împotriva filosofiei sociale medie-
vale. Astfel, articolul 1 al Declaraţiei 
este chiar temeiul demolării ierarhiilor 
sociale medievale: „Oamenii se nasc 
şi rămân liberi şi egali în drepturi. 
Deosebirile sociale nu se pot funda-
menta decât pe utilitatea comună.” 
(Gauchet, 2004: 7) Acest articol nu 
frapează numai sau în primul rând 
prin ideea egalităţii naturale a oame-
nilor. Egalitatea, aşa cum se poate 
observa, rezultă prin naştere, ceea 
ce înseamnă că naşterea, ca element 
primordial natural, nu mai are însem-
nătate metafizică. Poţi să te naşti ori-

cum, în conformitate cu actul de faţă, 
eşti egal cu toţi ceilalţi. Ceea ce era 
contrar tuturor ideilor tradiţionale des-
pre naştere, care, ca proces natural 
şi supranatural, presupunea o serie 
de date prealabile. Naşterile nu erau 
simple procese mecanice de reprodu-
cere a unor fiinţe vii, ci erau forme ale 
creaţiei divine, prin definiţie supuse 
unor variaţii în funcţie de o mulţime 
de elemente. Dacă filosofiile tradiţio-
nale orientale (China etc.) căutau să 
prevadă momentul optim al naşterii, 
era pentru că fiecare naştere era un 
eveniment unic13. Aceeaşi grijă faţă 
de unicitatea actului creator va fi do-
vedită de spiritul grec. La Platon, în 
Republica, cei care urmau să devină 
paznicii cetăţii erau născuţi în anumite 
condiţii, din anumiţi părinţi14. Nu toa-
te naşterile erau reuşite, de aceea, 
copiii care nu se ridicau la pretenţiile 
eugenice ale castei apărătorilor cetă-
ţii trebuiau să fie abandonaţi15. Toată 
lumea tradiţională credea în „auspicii” 

spre individ şi spre anumite valori ale activităţii spirituale (…); ea nu se îndreaptă nici spre fiinţele 
concrete „cele mai apropiate”, singurele capabile să pătrundă în acele straturi mai profunde ale 
personalităţii spirituale, în a căror cunoaştere constă forma supremă de iubire – ci se îndreaptă 
spre suma indivizilor umani ca sumă (s. ns., C. P.).” (Scheler, 2007: 113-115)

13 „Un conducător (al unui Stat sau al unei familii) nu poate rămâne fără soţie. Viaţa sexuală 
ţine, într-adevăr, de ordinea universală. Ea trebuie să fie reglată cu minuţiozitate. Când Luna 
este perfect rotundă şi se află în faţa Soarelui, regele şi regina trebuie să se unească.” (Granet, 
2000: 190). 

14 „E necesar, în temeiul principiilor asupra cărora am căzut de acord, să împerechem pe cei 
mai buni bărbaţi cu cele mai bune femei cât se poate de des, şi dimpotrivă, cât mai rar pe cei mai 
răi cu femeile cele mai rele. Copiii primelor cupluri trebuie crescuţi, ceilalţi – nu, dacă este vorba 
ca turma să fie cât se poate de valoroasă.” (Platon, 1986: 248)

15 Abandonul copiilor era frecvent în lumea antică, aşa cum este şi în lumea modernă. Deose-
birea este că în zilele noastre abandonul este justificat doar de dificultăţile materiale. Încă odată, 
destinul omului depinde, încă de la naştere, de condiţiile economice. Naşterile sunt supuse unui 
soi de materialism atotputernic, în genul celui marxist.
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ale naşterilor, naşterea fiind, prin de-
finiţie, elementul cel mai tulburător şi 
important al vieţii omului. În schimb, 
Revoluţia Franceză face din naşte-
re, aşa cum am văzut, un fenomen 
aproape impersonal. Dacă naşterile 
„produc” elemente egale, ele pot fi 
trecute cu vederea. Deosebirile dintre 
oameni devin semnificative abia după 
ce încep să trăiască, dar nici aici în 
sens vital sau religios, ci strict utilitar. 
Căci, aşa cum se observă, deosebiri-
le sociale nu se pot fundamenta de-
cât pe aşa-numita „utilitate comună”. 
Această sintagmă este extrem de im-
portantă şi, după părerea noastră, ea 
traduce întregul spirit al populismului 
trecut sau actual. Viaţa socială nu se 
mai orientează după valorile religioa-
se transcendente, ci după elementul 
mundan al utilităţii. Cu această schim-
bare, modernitatea îşi face intrarea 
triumfală în filosofia socială a vremii. 
Spiritul modern este unul antitradiţio-
nalist şi antispiritualist, forţând, în lo-
cul ideilor religioase, orientarea vieţii 
sociale după utilitate. În plus, utilitatea 
nici ea nu mai este individuală. Spiritul 
colectivist al vremurilor revoluţionare 
pretinde ca utilitatea să fie comună. 
Cu alte cuvinte, întregul este pus în-
aintea individului, dar nu în sensul 
antic, care poate părea corect şi chiar 
este corect, ci în sens modern. Astfel, 
antichitatea platonică, pentru a nu lua 
decât un exemplu, cunoscuse colecti-
vismul sau o anumită formă de colec-

tivism, pe care e bine s-o disociem de 
cel modern. Platon, oripilat, aşa cum 
ştim, de ideea individualizării cetăţea-
nului, recomandă ca indivizii să se 
sacrifice în numele binelui comun, al 
cetăţii ca întreg. Cetatea în care nevo-
ile individuale ar fi fost cultivate exce-
siv ar fi devenit o cetate subminată de 
egoism şi, prin urmare, şi-ar fi pierdut 
caracterul unitar. Dar această unitate 
este departe de a fi rezultat dintr-un 
amalgam al intereselor materiale şi 
dintr-o topire laolaltă a individualităţi-
lor. Dimpotrivă! Toată filosofia socială 
antică se bazează pe ideea religioa‑
să a temperării raţionale şi voluntare 
(deci o temperare individualizată sau, 
mai bine spus, personalizată!) a in-
dividualismului, în numele unui bine 
comun, care poate fi atins în cetate. 
Un ideal politic, prin urmare, dar unul 
filtrat de elemente religioase. Să ne 
amintim de „topirea” individualismu-
lui lui Socrate în faţa morţii. Socrate, 
cel care discută cu Legile în celebrul 
pasaj al prosopopeii legilor, nu este o 
fiinţă colectivă sau colectivizată, deşi 
se sacrifică în numele binelui comun, 
în numele cetăţii ca întreg. Socrate 
reprezintă maximul de individualizare 
pe care l-a dat antichitatea: tensiunea 
maximă dintre politic şi religios, dintre 
individul care recunoaşte un Zeu şi 
cetatea care se teme de procedeele 
sale pedagogice este aici la momen-
tul său culminant. Am putea spune că 
Socrate şi cetatea devin adversari ire-
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conciliabili, ambii individualizându-se 
la maximum. Socrate nu se sacrifică în 
numele „poporului”, al utilităţii comune 
sau al unui „întreg” difuz, ci în nume-
le unor Legi personificate, personale. 
Legile stau de vorbă cu marele filosof 
ca şi cum ar fi persoane reale. Acest 
exemplu este grăitor. În timp ce lu-
mea antică trăieşte drama personală 
a întregului corp social, modernitatea 
nivelează societatea indivizilor deper-
sonalizaţi creând o falsă realitate (uti-
litate comună, voinţă generală, bine 
comun, umanitate etc.) transcenden-
tă, pe care o impune exterior indivizi-
lor. Această falsă realitate întreţine un 
raport înşelător cu indivizii. Aceştia nu 
mai sunt chemaţi personal să trăiască 
binele sau răul, fericirea sau dramele, 
ci sunt trecuţi înainte (adică prin naş-
tere, care este primul proces al nive‑
lării moderne, aşa cum am văzut) prin 
baia de aburi a colectivismului. Înainte 
de a fi persoană, omul modern este 
fiinţa colectivă, statistică, egală cu 
ceilalţi, fiinţa medie, rezultatul voinţei 
aşa-numitei Fiinţe Supreme, invocată, 
aşa cum ştim, chiar înainte de artico-
lul I al Declaraţiei Drepturilor.

Faptul că fiinţa deja colectivizată a 
lumii moderne se orientează după uti-
litate este un alt aspect pe care îl vom 
regăsi în cadrul populismului actual. 
Scopul oricărui partid politic democra-

tic este atingerea unui nivel maximal 
al utilităţii. Utilitatea maximă însă nu 
poate fi concepută logic la nivel indi-
vidual. Fiinţa individuală fiind „perisa-
bilă”, populismul are nevoie, pentru 
a-şi crea practic organul său vital, de 
o entitate supraindividuală. Aceasta 
este fiinţa populară, colectivul sau, 
pe scurt, poporul. Poporul este sub-
stratul cantitativismului modern care 
alimentează populismul zilelor noas-
tre. Toate scopurile politicii duc spre 
satisfacerea poporului, în numele lui 
se duc toate luptele, în numele lui se 
proclamă războaiele. Dar, finalmente, 
aceste lupte sunt strict lupte de utili-
tate, lupte materiale. Căci popoarele 
actuale par a trăi, spre deosebire de 
ceea ce spune Biblia16, doar cu pâine.

Punctul 3 al aceleiaşi Declaraţii a 
Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanu‑
lui este un alt punct important pentru 
discuţia noastră. El pune problema 
suveranităţii moderne. Am văzut că 
egalitatea prin naştere duce la colecti-
vitatea numerică a poporului modern, 
satisfăcut în numele utilităţii. Poporul 
modern este deja născut. Dar popu-
lismul are nevoie, totuşi, de un princi-
piu de conducere. Cine să fie cel care 
conduce şi, mai ales, în numele a ce, 
în numele cui? Democraţia populistă 
modernă resimte nevoia unui temei al 
suveranităţii: 

16 „Iar El răspunzând, a zis: Scris este: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care 
iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei, 4. 4)
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„3. Principiul oricărei suveranităţi 
se bazează în mod esenţial pe Naţi-
une. Nici un organism social, nici un 
individ nu pot exercita vreo formă de 
autoritate decât dacă aceasta emană 
în mod expres din voinţa Naţiunii.” 
(Gauchet, 2004: 7)

Toată logica politică a societăţilor 
tradiţionale este răsturnată în spiritul 
acestui paragraf. Căci toată istoria 
societăţilor politice este istoria autori-
tăţii divine transmisă unor conducători 
care, prin acest fapt, devin reprezen-
tanţi ai divinităţii în plan concret politic 
şi social17. Dar nu trebuie să credem, 
în grabă, că astfel de reprezentanţi ai 
divinităţii ar fi nişte fiinţe „puternice” 
în sensul elitei politice actuale, fiinţe 
înzestrate cu calităţi umane excep-
ţionale şi care le recomandă pentru 
acţiunile politice lumeşti într-o măsură 
mai mare decât media omenirii. Elita 

tradiţională nu este o elită politică în 
termenii actuali, ci o elită ce tinde spre 
„transcendenţă”, adică una care face 
legătura cu divinitatea. Elita politică 
actuală este o elită mundană, care 
„închide” lumea în propriile temeiuri 
lumeşti18. Cu această idee, filosofia 
politică modernă abandonează, prac-
tic, întreaga linie de gândire tradiţio-
nală, transformându-se într-o simplă 
mecanică socială, în care voinţa ma-
selor devine substrat şi lege de gu-
vernare pentru cei care, în calitate de 
conducători, nu fac altceva decât să 
reprezinte tot masele. Practic, filoso-
fia politică modernă este structurată 
în jurul criteriului colectivist al masei. 
Nimic nu scapă determinării acesteia. 
Fie că este vorba despre Naţiunea 
Revoluţiei Franceze, înţeleasă în spi-
rit civic-revoluţionar, anticlericală şi 
antinobiliară, fie că este vorba despre 

17 „Orice formă tradiţională de civilizaţie este caracterizată de prezenţa unor fiinţe care graţie 
unei superiorităţi înnăscute sau dobândite faţă de simpla condiţie umană întruchipează prezenţa 
vie şi eficace a unei puteri venite de undeva de sus în rânduiala temporală. Această putere este 
– potrivit sensului lăuntric al etimologiei sale şi a valorii originare a funcţiei sale – acel pontifex, 
„făuritorul de punţi” sau „căi” – pons avea în vechime şi sensul de cale, legătură între natural 
şi supranatural. De altminteri cuvântul pontifex se identifica în mod tradiţional cu cuvântul rex – 
rege” (Evola, 2000: 34).

18 „În civilizaţiile tradiţionale lipseşte cu desăvârşire concepţia politică a autorităţii supreme – 
ce se întâlneşte în vremurile de mai târziu şi decadente – la baza căreia s-ar afla forţa şi violenţa 
sau nişte calităţi fireşti şi cât se poate de pământeşti cum ar fi inteligenţa, înţelepciunea, iscusin-
ţa, curajul fizic, grija pentru binele colectivităţii. Această bază a avut, dimpotrivă, dintotdeauna, 
un caracter metafizic. Astfel că Tradiţiei îi este cu totul străină ideea că puterile i-ar fi conferite 
conducătorului de către cei pe care-i cârmuieşte sau aceea că autoritatea conducătorului ar fi 
exprimarea voinţei colectivităţii şi supusă aprobării acesteia. Zeus este acela care le conferă 
regilor de stirpe divină νέμιστες sau νέμις ca o lege venită de sus şi care se deosebeşte cu mult 
de νόμος, legea politică a comunităţii” (Evola, 2000: 34). Diferenţa dintre cele două „legi” va 
supravieţui până în perioada medievală în teologia politică (la Toma d’Aquino, spre exemplu), 
acolo unde legea divină depăşeşte legea umană şi o cuprinde. Relaţiile dintre cele două nu sunt 
deloc mecanice.
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Naţiunea etnică a viitoarelor teorii po-
pulist rasiste ale secolului XIX sau XX 
(secolul XX este pregătit în rasismul 
său dur de către rasismul mai degra-
bă teoretic şi cultural al unui Gobi-
neau, în secolul anterior), fie că este 
vorba despre Naţiunea colectivistă a 
mişcărilor de stânga, a regimurilor so-
cialiste şi comuniste, fie că este vorba 
despre Naţiunea colectivă a Umanită-
ţii (Umanitatea este şi ea o formă de 
Naţiune, adică de Naştere, de data 
aceasta fără deosebire de naţionali-
tate, deci fără substrat etnic, ci doar 
civic), toate aceste Naţiuni sau naşteri 
colective sunt forme de substrat poli-
tic populist, prin aceea că întemeiază 
o suveranitate colectivă şi strict mun-
dană, pe care o transferă apoi în mod 
„expres” aşa-zişilor conducători. Prin 
chiar acest mecanism de atribuire 
a autorităţii şi suveranităţii, dictat de 
gândirea revoluţionară a secolului al 
XVIII-lea, conducătorii sunt obligaţi la 
un comportament de tip populist. Po-
pulismul este, în fond, gestul de înte-
meiere al suveranităţii pe ideea de po-
por (naţiune), înţeleasă în calitate de 
masă sau colectivitate. Ori de câte ori 
avem de-a face cu un astfel de sub-
strat al suveranităţii, vom avea o doză 
mai mică sau mai mare, mai evidentă 
sau mai estompată de populism. Po-
pulismul este, aşadar, o filosofie poli-
tică, adică un principiu de întemeiere 
al raporturilor de putere (suveranita-
te, legitimitate, conducere, ascultare) 

dintre oameni. Rădăcina sa ultimă 
este ideea antropologică (umană, nu 
divină) şi ideea de masă. Aceasta din 
urmă, trebuie să remarcăm, nu este 
întotdeauna evidentă. Adesea popu-
lismul se poate ascunde sub drapelul 
unor teorii elitiste. În acest caz, „recu-
noaşterea” lui se va face apelând mai 
degrabă la prima caracteristică, ace-
ea antropologică. Meritocraţia este o 
astfel de teorie care, astăzi, pare por-
nită dintr-un impuls elitist şi, eventual, 
de sorginte tradiţionalistă. Nimic mai 
fals. Meritocratismul actual este tot 
o formă de colectivism şi populism: 
prin luarea în consideraţie a merite-
lor strict umane, el îşi trădează ca-
racterul modern şi antropologic. Prin 
caracterul „democratic – aspiraţional” 
(oricine, prin muncă, poate ajunge la 
rezultate concrete şi deci la merit şi la 
poziţii sociale de vârf), deschis, meri-
tocratismul are o rădăcină în filosofia 
modernă a şanselor egale şi a liber-
tăţii nelimitate de afirmare a omului 
în calitate de singur făuritor al desti-
nului său. Nu e de mirare că merito-
cratismul s-a dezvoltat cel mai mult în 
ţara în care a apărut şi prima formă 
modernă oficială şi politic structurată 
de populism, SUA. Aşadar, rădăcinile 
populismului democratic modern sunt 
atât de adânci, încât el interferează 
chiar cu acele formule politice care 
aparent se distanţează de viziunile 
consacrat egalitariste de stânga. 
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Pe măsură ce Revoluţia Franceză 
înainta, formulările ca cele de mai sus 
erau din ce în ce mai explicite, ideile 
majore nefiind schimbate.

Astfel, există, într-un Plan de Con‑
stituţie prezentat Convenţiei Naţionale 
din 15 şi 16 februarie 1793 – aşa-nu-
mita Constituţie Girondină, avându-l 
ca raportor pe celebrul Condorcet – o 
formulare şi mai clară a acestui princi-
piu referitor la suveranitate, care sună 
astfel: „27. Suveranitatea rezidă în 
mod esenţial în întreg poporul şi fieca-
re cetăţean are în mod egal dreptul să 
participe la exercitarea ei.” (Gauchet, 
2004: 338) 

O altă formă este cea imaginată 
de Robespierre, în a sa Declaraţie a 
Drepturilor Omului (24 aprilie 1793): 
„14. Poporul este suveran: cârmuirea 
este opera şi proprietatea lui, funcţio-
narii publici sunt slujbaşii lui. Poporul 
poate, atunci când crede de cuviinţă, 
să-şi schimbe cârmuirea şi să-şi re-
voce reprezentanţii. (Gauchet, 2004: 
342). Spre deosebire de celelalte 
forme ale aceluiaşi articol, de data 
aceasta este interesant de observat 
că suveranitatea este „în proprieta-
tea” poporului. Suveranitatea devine 
un bun, iar cum dreptul de proprieta-
te este un drept „inviolabil şi sacru”, 
aşa cum ne obişnuise formularea din 
prima parte a Revoluţiei, rezultă că 
nimeni nu poate răpi poporului acest 
drept, dreptul la suveranitate. Evident, 
de aici decurge faptul că poporul îşi 

poate schimba reprezentanţii sau 
chiar cârmuirea. În Actul Constituţio‑
nal din 24 iunie 1793 apare un arti-
col nou, 27, care pedepseşte tocmai 
uzurparea suveranităţii poporului sau 
dreptul poporului de a se autocon-
duce: „Orice individ care ar uzurpa 
suveranitatea trebuie condamnat pe 
loc la moarte de către oamenii liberi” 
(Gauchet, 2004: 346). Revoluţia nu 
glumea deloc cu cei care încercau să 
tempereze puterea poporului…

populismul resentimentar

După cum a reieşit din această 
scurtă analiză, populismul este ex-
trem de preocupat de îngrădirea do-
meniului a două entităţi sau realităţi, 
considerate inoportune sau pericu-
loase: Dumnezeu şi elita care se pre-
tinde moştenitoare a unei tradiţii pri-
mordiale, cu conotaţii religioase. Fără 
ideea de Dumnezeu şi fără ideea unei 
tradiţii revelate, care aparţine unei eli-
te ce se perpetuează din generaţie în 
generaţie, lumea politică modernă a 
căutat mereu mecanisme de refunda-
mentare a suveranităţii, de reducere 
a blocajelor în conducere, de inter-
zicere a abuzurilor, de demascare a 
uzurpatorilor. Într-o lume care nu are 
îndreptăţire tradiţională oricine este 
un potenţial uzurpator. De aceea, ele-
mentul esenţial al vieţii politice mo-
derne, impregnate de populism, este 
suspiciunea. Nu este cazul să reamin-
tim istoria Revoluţiei Franceze pentru 
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a aduce argumente în favoarea aces-
tei afirmaţii. Mai mult decât atât. Pe 
fondul acestei permanente stări de 
alarmă, populismul şi-a înfipt rădăci-
nile în ceea ce filosoful german Max 
Scheler numea resentiment: un com-
plex de factori sufleteşti care îşi face 
apariţia aproximativ odată cu declinul 
Evului Mediu occidental, dar, mai im-
portant, odată cu retragerea într-un 
soi de potenţialitate istorică a creşti-
nismului ca fapt configurator de civi-
lizaţie19. Resentimentul ajunge astfel 
să domine lumea politică dar şi eco-
nomică occidentală, iar urmarea este 
tragică. Elementul esenţial al acestui 
fenomen este caracterul negaţionist, 
refuzul autorităţii, dorinţa de răzbu-
nare20 şi revolta cvasi-permanentă 
împotriva elementelor superioare, fie 
că este vorba despre elita politică, fie 
culturală, fie religioasă. Resentimen-
tul este parţial similar cu ceea ce Orte-
ga y Gasset numea „revolta maselor”, 
fenomen a cărei rădăcină autorul spa-
niol o situa în timp mult mai aproape 
de zilele noastre, în epoca de început 

a secolului al XIX-lea. În schimb, com-
plexul resentimentar al lui Max Sche-
ler îşi are originile mult mai departe 
în istoria Europei, mai precis în jurul 
secolului al XIII-lea, odată cu debutul 
urbanismului industrial în Occident. 
Resentimentul izbucneşte cu atât mai 
violent cu cât sentimentul neputinţei 
de a ajunge la statutul elitei este în-
soţit de o filosofie egalitaristă, cum ar 
fi cea cu care a debutat modernitatea, 
în urma Revoluţiei Franceze: „Prin ur-
mare, încărcătura maximă de resen-
timent trebuie să existe în societatea 
în care, aşa cum se întâmplă în so-
cietatea noastră, aproximativ aceleaşi 
drepturi politice şi de altă natură – re-
spectiv egalitatea socială în drepturi, 
egalitate formală, recunoscută oficial 
– merg mână în mână cu diferenţe-
le foarte mari de putere efectivă, de 
proprietate şi de dezvoltare reală; o 
societate în care fiecare are „dreptul” 
să se compare cu oricine şi totuşi „nu 
se poate compara efectiv” (Scheler, 
2007: 21-22). Această „otravă sufle-
tească”, cum spune filosoful german, 

19 „(…) considerăm că sămânţa moralei burgheze, care odată cu secolul al XIII-lea a început 
să o înlocuiască tot mai mult pe cea creştină, până la apogeul ei în timpul Revoluţiei Franceze, 
îşi are rădăcinile în resentiment. În cadrul mişcării sociale moderne, resentimentul a devenit o 
forţă co-determinantă puternică şi a restructurat tot mai mult morala valabilă” (Scheler, 2007: 68).

20 Resentimentul, ca răzbunare, nu traduce o stare de plenitudine, de putere, ci dimpotrivă: 
„Pentru situaţiile de răzbunare, esenţiale sunt mai degrabă două caracteristici aparte: o înfrânare 
cel puţin momentană sau care durează un anumit timp, o ţinere sub control a impulsului de a 
riposta (…) această înfrânare este pricinuită însă de o reflecţie anticipativă, conform căreia în 
cazul unei riposte imediate cel care ar da-o ar fi învins; o altă cauză a înfrânării este un pronunţat 
sentiment de „neputinţă”, de slăbiciune, legat de reflecţia anticipativă. Aşadar, chiar răzbunarea 
în sine este o trăire bazată pe un sentiment de neputinţă, fiind deci întotdeauna în primul rând 
apanajul celor „slabi” într-o privinţă oarecare”. (Scheler, 2007: 14-15).
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resentimentul, creşte, aşadar, cu atât 
mai impetuos în cadrul societăţilor 
care promit o egalitate formală dar nu 
sunt capabile s-o asigure în fapt. De 
aceea, inegalitatea reală devine un 
fel de detonator, iar societatea este 
mereu şi mereu pândită de pericolul 
revoltelor violente, al elanurilor de 
sorginte stângistă, al revoluţionarilor 
de profesie. Toţi aceştia traduc în fapt 
nevoia de egalitate promisă în teorie. 
Societatea modernă este prinsă astfel 
în capcana propriei sale constituţii du-
ale: pe de o parte, o teorie a egalităţii 
perfecte, a unei egalităţi prin naştere, 
dar şi a suveranităţii exercitate de că-
tre popor, spre binele acestuia, iar în 
practică, o inegalitate reală, care nu 
poate fi justificată în faţa tribunalului 
istoric şi de aceea se cere răscumpă-
rată în mod brutal, definitiv21. 

Populismul este nucleul resenti-
mentului politic modern. El reprezintă 
revanşa celor care nu pot să ajungă 
efectiv acolo unde li se promite prin 
actele oficiale. În teorie, cetăţenii „au 
puterea” de a schimba totul în favoa-
rea lor: cârmuirea, reprezentanţii, 
au chiar drept de viaţă şi de moarte 
asupra celor care uneltesc împotriva 
suveranităţii populare, aşa cum am 
văzut în Declaraţiile din timpul Revo-
luţiei Franceze. În realitate, ce se con-
stată? Se constată că reprezentanţii, 

adică elita politică, sunt de neoprit, 
că ea, elita, se „realege” sub diferite 
chipuri de fiecare dată, că alegerile 
nu sunt decât false ocazii de alegere, 
în care, fapt interesant, bătălia este 
câştigată de cele mai multe ori prin 
vot negativ. Votul negativ sau resen‑
timentar a ajuns într-adevăr să fie cel 
mai important instrument de „alegere” 
democratică. De fapt, el ar trebui să 
poate numele de vot de respingere, 
nu de alegere. Alegerile democratice 
au devenit aproape peste tot respin‑
geri democratice. Dincolo de acest 
aspect mai degrabă tehnic şi politic, 
resentimentul este un factor difuz, dar 
extrem de bine reprezentat în conşti-
inţa morală a lumii moderne.

PoPulIsm şI bIoPolItIcă

În cele ce urmează, am dori să mai 
deschidem, foarte pe scurt, o perspec-
tivă asupra populismului modern, de 
data aceasta urmând paradigma au-
torului italian Giorgio Agamben, care 
propune o comparaţie între lumea 
modernă şi cea clasică în materie de 
filosofie politică pornind de la ideea 
stării de excepţie ca temei al ordinii ju-
ridice. Desigur, înaintemergătorul aici 
este filosoful german Carl Schmitt.

Deşi are legătură cu realitatea eco-
nomică, populismul nu se alimentează 

21 Tendinţele oligarhice din democraţia modernă, tendinţe funciar inegalitare, au fost deja te-
oretizate şi puse în lumină de sociologul clasic Robert Michels în cunoscuta sa lucrare Partidele 
politice.
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numai din nemulţumirile sau frustrările 
economice ale celor care pierd pariul 
cu economia. Rădăcina mai adâncă a 
populismului este în curentul care în-
temeiază politica pe popor (aşa cum 
am văzut), sau, mai general, pe ide-
ea de om, înţeles ca fiinţă primordial 
biologică. Dacă ar fi să utilizăm, pe 
urmele lui Agamben, o departajare 
antică, am putea spune că populis-
mul actual este urmarea substituirii 
vieţii politice înţeleasă ca bios cu cea 
interpretată în sens de zôê. Distincţia 
este importantă pentru filosofia politi-
că a antichităţii şi se referă la criteriile 
ultime ale actului politic. Viaţa în sens 
biologic, general, natural este desem-
nată în gândirea greacă cu ajutorul 
termenului zôê. În schimb, viaţa po-
litică se traduce prin acel bios, care 
este modul propriu, aparte de a trăi 
viaţa. Politica înseamnă nu o vieţuire 
(supravieţuire?) oarecare, ci un mod, 
un stil, un topos aparte al vieţii natura-
le, care se traduce prin bios. În lumea 
clasică a antichităţii, aşa cum sublini-
ază G. Agamben, (Agamben, 2006; 
7) viaţa naturală simplă este exclusă 
din zona polisului în cea a lui oikos, 
adică a familiei. Viaţa politică a cetăţii 
are o determinare în plus, sau, dacă 
se preferă, are o cerinţă în plus faţă 
de viaţa comunitar-familială, în care 
preponderentă sau prevalentă este 
problematica reproducerii naturale, 
biologice a membrilor săi. În cetate, în 
polis, nu acest criteriu este prevalent. 

Puţin importă că o cetate are 10.000 
de cetăţeni sau câteva milioane (ex-
tindem acum sensul termenului de 
cetate la ideea actuală de ţară – pro-
cedeu care poate fi criticat în sine, dar 
care ne permite să lămurim mai bine 
aceste lucruri), important este sensul 
politic, ce transcende viaţa naturală 
pe care acea cetate sau naţiune-stat 
o reprezintă. Sens sau idee politică 
(ideal) care înseamnă altceva decât 
simpla supravieţuire naturală, nume-
rică, demografică a cetăţii respective. 
Această dihotomie antică tinde să fie 
estompată odată cu modernitatea şi 
naşterea statului modern, centralizat, 
naţional sau odată cu ceea ce s-a nu-
mit apariţia biopoliticii. Termenul lui 
Michel Foucault, deşi pleacă de la ră-
dăcina bios, se referă totuşi la un mod 
de a înţelege politica în care sensul 
profund este cel de zôê, adică viaţa 
în general, determinată mai cu seamă 
biologic, în limitele sale naturale. Fou-
cault face observaţia că statul modern 
face trecerea de la „statul teritorial” 
la „statul de populaţie” – în vremuri-
le din urmă, preocuparea pentru să-
nătate şi viaţa biologică a locuitorilor 
este de departe prevalentă. Statul 
modern nu mai este un stat „politic”, 
în sensul moral al termenului, un stat 
care să se îngrijească de mecanis-
mele puterii în legătură cu ideea de 
bine, de dreptate, de conducere co-
rectă etc., ci devine un stat biologic, 
în care „viaţa nudă” (sintagma este 
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a lui G. Agamben) ocupă scena vie-
ţii politice22. Nu putem dezvolta toate 
analizele, dealtfel, extrem de fine, lui 
G. Agamben, dar trebuie să reţinem 
ideea că tendinţa actuală a puterii po-
litice este aceea de a biologiza sensul 
actului de conducere, de a-l aduce 
în sfera biologicului pur. Acest cu-
rent major nu poate să nu ne dea de 
gândit dacă îl raportăm la fenomenul 
creşterii importanţei conceptului po-
pular – al populismului în actul politic. 
Poporul populismului actual nu este 
decât conceptul biologic al unei mase 
care revendică drepturi economice şi 
politice. Prin aceasta, populismul îşi 
va fi epuizat, evident, orice resursă 
ideologică autentică, pentru a nu mai 
vorbi de resursele metafizice tradiţio-
nale, care erau deja epuizate odată 
cu debutul modernităţii, în secolul Re-
voluţiei Franceze. 

concluzII

Opinia comună despre populism 
gravitează în jurul ideii după care fe-
nomenul respectiv se explică în prin-
cipal prin resentimentul elitelor peri-

ferice (ale periferiei occidentale) faţă 
de mainstream-ul sistemului mondial. 
Din această respingere resentimen-
tară ar rezulta tendinţele autarhice, 
socialiste şi demagogice ale populis-
mului. Această viziune este corectă 
până la un punct, dar este extrem de 
simplificatoare şi de aceea riscă să 
falsifice adevăratul fond al problemei. 
Dacă ar fi adevărată o astfel de imagi-
ne, ar rezulta că Occidentul dezvoltat 
(sau Nordul, pentru a folosi un termen 
de inspiraţie tiermondistă) ar fi lipsit 
de tentaţii populiste, acestea mani-
festându-se în periferiile incapabile 
să ţină pasul cu dezvoltarea globală. 
În realitate, Nordul este mai populist 
decât Sudul, şi aceasta din două con-
siderente: mai întâi că Nordul – aşa 
cum am încercat să arătăm – a fost 
iniţiatorul populismului de substanţă, 
odată cu industrializarea şi revoluţia 
politică modernă şi, în al doilea rând 
(dar cu legătură cu cele anterioare), 
Sudul este logic mai departe de po-
pulism pentru că este mai aproape de 
filosofia politică tradiţională, fără sub-
stanţă modernă.

22 Paradigma lui Agamben este ceva mai complicată şi presupune luarea în calcul a unei 
noi dihotomii întemeietoare a politicii faţă de cea clasicizată a lui Carl Schmitt, amic-inamic. 
Agamben propune perechea viaţă nudă - existenţă politică, iar politica ar fi ritmul permanent 
de trecere de la un termen la altul, printr-o permanentă stare de excepţie care este… perma-
nent transformată în regulă. După modelul suveranităţii schmitt-iene, în care excepţia este cea 
care refundamentează suveranitatea chiar în momentul în care o neagă, perechea lui Agamben, 
aflată, iată, pe tărâmul biopoliticii, funcţionează tot ca sinusoidă întemeietoare pentru domeniul 
politic: „Cuplul categorial fundamental al politicii occidentale nu este acela de prieten-duşman, 
ci viaţă nudă – existenţă politică, zôê-bios, excludere-includere. Există politică pentru că omul 
este acea fiinţă vie care, în limbaj, separă şi îşi opune sieşi propria-i viaţă nudă, menţinându-se 
în acelaşi timp, în raport cu ea, într-o excludere inclusivă”. (Agamben, 2006: 12).
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În ciuda aspectelor revoluţionare, 
stângiste şi autarhice ale regimurilor 
politice sud-americane, foarte popu-
liste ca expresie exterioară, fondul 
politic al acestor state rămâne unul 
tradiţionalist şi fără legătură organică 
cu ideea de modernitate. Or, populis-
mul este, aşa cum am văzut, fiul cel 
mai legitim al modernităţii, născut di-
rect din ignorarea tradiţiei religioase 
şi plătind tribut filosofiei imanentiste a 
Poporului abstract şi suveran. Acesta 
este fondul adevărat al populismului, 
nu aspectele caraghioase, pitoreşti 
sau groteşti ale antiamericanismului 

sforăitor al liderilor sud-americani. 
Protestul, ca şi populismul lor sunt as-
pecte superficiale, ca şi democraţiile 
de paradă în care sunt costumate re-
gimurile respective.

În schimb, în fervoarea sa „biopo-
litică”, în credinţa adânc înrădăcinată 
că omul este responsabil pentru tot ce 
se petrece în societate, iar Dumnezeu 
a murit de mult, Occidentul antitradi-
ţionalist este farul ce luminează pro-
funzimile oceanului revoluţionar pla-
netar. Populismul de adâncime, acela 
temeinic scientifizat, profund utilitarist 
şi laicizat este opera Occidentului.
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Democraţia şi nevoia unei 
noi generaţii de sinteză

George Apostoiu

Cuvinte cheie:  atac la democrație, nou proiect politic, drepturi istorice, 
provincialism cultural, imperativ istoric

Ceea ce s-a numit criza politică 
de peste vară i-a obligat pe români 
să trăiască sub tortura unei banali-
tăţi nocive potrivit căreia România a 
fost bulversată de erori care au lezat 
Constituţia. Democraţia ar fi fost pusă 
la grea încercare printr-o lovitură de 
stat sau de parlament – formulările 
nu erau intenţionat limpezite – care ar 
fi suspendat pentru câteva zile statul 
de drept. În realitate ne aflam în faţa 
unei disperate încercări autohtone de 
a sensibiliza Uniunea Europeană faţă 
de drama pierderii puterii de către un 
partid. Scandalul s-a extins, preşedin-
tele Comisiei Europene a chemat la 
ordine pe noul prim ministru român şi 
a făcut, în primul moment, tot ce-i sta 
în puteri pentru a salva pe perdanţi. 
I s-au alăturat rapid câteva forţe inte-
resate ca familia mare politică a po-
pularilor să nu piardă şi în România. 
Pierduse destul în Franţa cu venirea 

la putere a socialiştilor iar teama de 
contagiune nu este numai de interes 
medical ci şi politic. Dacă a fost un 
atac la democraţia din România? Da, 
numai că el a fost mai bine confirmat 
de intervenţia domnului Barroso de-
cât de presupusa lezare a Constitu-
ţiei. Opoziţia de atunci din eşichierul 
politic românesc a făcut erori, desigur, 
dar nu acestea au pus în pericol de-
mocraţia. Intervenţiile de la Bruxelles, 
apoi cele de la Strasburg – cele de la 
Berlin şi Washington au alte raţiuni 
– pentru schimbarea schimbărilor de 
la Bucureşti au fost disproporţionate 
şi ele indică o interferenţă de factură 
partizană nefericită a unor factori de 
decizie din instituţiile comunitare eu-
ropene. Câţiva dintre liderii europeni 
s-au lăsat impresionaţi de emoţiile 
prin care treceau Bruxelles-ul şi pu-
terea de atunci de la Bucureşti – din 
interes sau din indiferenţă la soarta 
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românilor – au luat în seamă plânge-
rile la noua Înaltă Poartă şi România 
a ajuns, pentru câteva săptămâni, 
oaia neagră a democraţiei în Euro-
pa. După ce şi-a consumat suveran şi 
public propriul orgoliu, dl Barroso şi-a 
adus aminte – sau i s-a amintit – că 
înţeleptul Seneca pretindea, cu peste 
două mii de ani în urmă, că pentru a 
avea o judecată dreaptă este nevo-
ie de auditur et altera pars. Astfel a 
reuşit să vadă că dracul nu este ne-
gru, ci tărcat. Dar era târziu. Ecouri-
le furiei domniei sale au răsunat încă 
săptămâni bune prin unele birouri de 
la Bruxelles, Strasburg, Berlin, Wa-
shington întreţinând sensibilitatea in-
teresată pentru suferinţele închipuite 
prin care ar fi trecut democraţia de la 
Bucureşti. În final, Comisia a acceptat 
sotto voce că schimbările din Româ-
nia nu au încălcat regulile democraţiei 
dar că iuţeala cu care s-au produs nu 
este sănătoasă. Ca şi când democra-
ţia ar fi o probă de atletism, o cursă 
de viteză care se măsoară în secunde 
sau minute. Ca să rămânem pe tere-
nul sportului, nimeni nu a vrut să ia în 
considerare adevărul că democraţia 
la noi a devenit, de fapt, o probă de 
anduranţă, ca maratonul. Bruxelles-ul 
nu a dorit să ia în calcul efortul de re-
zistenţă al românilor şi a ţinut să apli-
ce acestora o lecţie originală de de-
mocraţie, condamnându-i înainte de 
a-i asculta. 

Nu încape nici o îndoială că vara 
politică din România a fost răscolită 
de erori. Dar acestea nu erau, cum 
s-a încercat să ni se impună, schim-
barea unui preşedinte de Cameră 
care număra voturile în Parlament ca 
Pristanda steagurile ori suspenda-
rea unui preşedinte căruia dizgraţia 
propriului popor îi stârneşte satisfac-
ţii pentru victorii de mahala. Eroarea 
era în altă parte iar necazurile noas-
tre confirmau un adevăr apăsător. 
Acela că nu avem încă oameni de 
stat care să găsească, pe plan intern, 
antidotul abandonului intereselor ţă-
rii şi, pe plan extern, forţa de a evita 
turbulenţele în care intrăm ciclic. Nu 
avem încă oamenii care să fi înţeles 
corect importanţa crucială a României 
pentru Europa. Ca să ofer un reper, 
amintesc opinia lui Grigore Gafencu 
care scria, în 1954, că „România e 
cheia Europei răsăritene şi de mia-
zănoapte. Cine ţine această cheie şi 
o întrebuinţează pentru a-şi întinde 
împărăţia poate pătrunde în Balcani 
coborând spre strâmtori sau urca Du-
nărea în sus, până în inima Europei” 
(„Situaţia internaţională a Români-
ei sub ocupaţia sovietică după zece 
ani”). Dacă este folosit cu înţelepciu-
ne şi diplomaţie, acest statut ne per-
mite să nu mai acceptăm chemarea 
la ordine. Schimbările din mai, de ex., 
puteam să le explicăm de la Bucureşti 
şi, dacă era necesar, duceam un plus 
de informaţii în Consiliul Europei cu o 
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proximă ocazie. Ne scuteam, astfel, 
să ne procopsim cu cele 11 porunci 
ale preşedintelui Barroso, dictate în 
spatele uşilor capitonate. Primul nos-
tru ministru încă ne mai este dator cu 
explicaţii privind condiţiile primirii ace-
lor porunci. Ar bine să le aflăm pentru 
ca să nu ne pierdem încrederea în el 
tocmai acum când ne-a convins că 
este un politician modern, cu viziune 
de conducător europeană. Este vizibil 
saltul pe care l-a făcut de când a de-
venit prim-ministru. Într-un timp scurt, 
el a dovedit că are capacitatea de a 
stăpâni complicatele dosare pe care 
i le scoate în faţă actul de guvernare. 
De aceea este de mirare că nu a avut 
inspiraţia să tempereze la timp ambi-
ţiile partenerului lui de bătălie pentru 
scaunul prezidenţial. Politica pretin-
de, între altele, şi o artă a prudenţei. 
Construcţia politică se face în timp, 
într-un îndelungat proces de decanta-
re şi implică nu numai şi nu neapărat 
eforturile politicienilor ci, cu mult mai 
profitabil, energiile marilor spirite. În-
tâmplările din vară mi-au adus aminte 
de o interesantă dispută intelectuală 
dusă între cele două războaie pentru 
clarificarea direcţiilor pe care urma să 
le aleagă politica unui stat reîntregit în 
frontierele lui naţionale. În căutarea 
unui nou ideal, disputa s-a dus între 
tradiţionalişti şi modernişti. O reamin-
tesc în acest context pentru că ea ara-
tă că este nevoie, în orice etapă isto-

rică, să avem un ideal şi o forţă care 
să-l atingă. 

S-a spus că după aderarea la 
NATO, în 2004, şi integrarea în Uni-
unea Europeană, în 2007, România 
nu mai are o ţintă imediată. Adică un 
ideal de tipul celui paşoptist al statului 
modern sau a celui unionist al statului 
reîntregit. Unii cred că politica noastră 
de acum se pretează necondiţionat 
la toleranţă, la supuşenie chiar. Am fi 
revenit la resemnare în privinţa drep-
turilor istorice – referire la Basarabia 
– dar avem meritul de a fi rezistat în-
cercărilor din 1990 de dezmembrare 
a statului. Să ne bucurăm, deci, ni se 
dă de înţeles, că nu am păţit ca iugos-
lavii, că avem un stat cu securitatea 
asigurată de NATO şi cu perspectiva 
prosperităţii în interiorul Uniunii Euro-
pene. Dar, oare, este suficient? Criza 
prin care trece lumea ne obligă să 
reflectăm mai serios la soarta noas-
tră şi, de ce nu, să ne propunem un 
nou ideal chiar în condiţiile securităţii 
asigurate şi ale prosperităţii promise. 
Avem nevoie de un ideal aidoma ce-
lor al polonezilor, norvegienilor, sue-
dezilor sau danezilor care, europeni 
şi ei, rămân, totuşi, preocupaţi să-şi 
conserve rezervele de energie şi for-
ţele proprii la care să facă apel atunci 
când evenimentele le sunt potrivnice. 
Până nu intrăm în rai şocurile sunt in-
evitabile. 

În România, construcţia unui nou 
ideal, perfect îndreptăţită – şi misiu-
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nea împlinirii lui – ar trebui să fie asu-
mate de acele forţe care ne conving 
că sunt capabile să valorifice câş-
tigurilor dobândite în ultimele două 
decenii de democraţie nouă. Într-un 
fel, situaţia din România de azi sea-
mănă cu cea din România de după 
Marea Unire din 1918. Atunci, odată 
împlinite idealurile paşoptist şi unio-
nist, în faţa naţiunii întregite apărea o 
nouă misiune, aceea de a sincroniza 
România la timpul grăbit al Europei. 
Pentru această misiune a trebuit să 
se ivească o generaţie cu o capaci-
tate sporită constructivă. Apariţia ei 
era o necesitate istorică. Mircea Elia-
de a numit-o atât de inspirat „genera-
ţia de sinteză”. Intelectualii de atunci 
au avut o contribuţie determinantă la 
dezbaterea necesităţii adaptării civili-
zaţiei româneşti, materiale şi spiritua-
le, la ideile Europei. Ei au declanşat 
o dezbatere articulată – pasionantă 
şi pasională – în jurul chestiunii „noii 
spiritualităţi”: care este locul tradiţiilor, 
care este rostul modernităţii; ce ale-
gem din viaţa spirituală a satului şi ce 
acceptăm în modernitatea oraşului. 
Nevoia acestei dezbateri a sinteti-
zat-o astfel Mircea Eliade: în absenţa 
unui ideal, istoria trebuie să scoată în 
lumină un nou proiect politic pentru 
generaţia nouă. Unul care să contri-
buie la re-asamblarea componentelor 
unei naţiuni; o astfel de generaţie se 
naşte după o mare catastrofă. Primul 
Război Mondial a fost „marea catas-

trofă” care a adus pe scena istoriei o 
altă generaţie, una care îşi avea exi-
genţele ei. „Avem noi, oare, dreptul de 
a ne obiectiva, de a ne analiza, de a 
elabora concluzii asupra vieţii noastre 
lăuntrice? Şi – o putem (face)?” se 
întreba viitorul filozof încă din 1927, 
pe când se afla ca bursier la Gene-
va („Profetism românesc 1, Itinera‑
riu spiritual). ”Noi, generaţia tânără”, 
trebuia să ne găsim rosturile noastre. 
Dar, spre deosebire de înaintaşii noş-
tri, care se născuseră şi trăiseră cu 
idealul reîntregirii neamului, noi nu 
mai aveam un ideal de-a gata făcut 
la îndemână. Eram liberi, disponibili 
pentru tot felul de „experienţe”. În cre-
dinţa mea de atunci, „experienţele” 
acestea nu erau menite să încurajeze 
diletantismul sau anarhia spirituală. 
Ele ni se impuneau printr-o fatalitate 
istorică. Eram prima generaţie româ-
nească necondiţionată în prealabil de 
un obiectiv istoric de realizat. Ca să 
nu sombrăm în provincialism cultural 
sau sterilitate spirituală, trebuia să cu-
noaştem ce se întâmplă, pretutindeni 
în lume, în zilele noastre” („Itinerariu 
spiritual: „Tânăra generaţie”).

Într-un astfel de moment, intelectu-
alitatea ivită după Marea Unire de la 
1918 s-a conectat, nu fără dificultate, 
la ideile politice ale Europei. Meritul 
acestei generaţii este acela de a fi 
declanşat o amplă dezbatere de idei, 
transformată uneori în bătălie. Pro-
tagoniştii s-au împărţit sau s-au des-
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părţit în tabere. În general au recurs 
la argumente. S-a uzat de convingeri 
fără să se înţeleagă de aici că în spa-
tele unora nu existau interese. Au fost 
avansate opţiuni, soluţii care au con-
tat în construcţia societăţii româneşti 
de după Războiul de Întregire. La 
disputa dintre tradiţionalişti, ortodo-
xişti, mesianici, autohtonişti, slavofili 
şi tabăra moderniştilor, cosmopoliţilor, 
europeniştilor, sincroniştilor au parti-
cipat reprezentanţii adevăratei elite a 
vremii, de la Gândirea, Societatea de 
Estetică, Forum, Ideea Europeană, 
România literară, Viaţa literară etc. 
Sunt memorabile conferinţele publice 
sau intervenţiile în presă ale lui Mir-
cea Vulcănescu, Constantin Rădules-
cu-Motru, Pompiliu Constantinescu, 
Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Octa-
vian Goga, Eugen Lovinescu, Luci-
an Blaga, Şerban Cioculescu, Tudor 
Arghezi etc. Tradiţionaliştii acuzau pe 
modernişti de indiferenţă la idealul na-
ţional. „Ei se feresc cu toţii de un crez 
naţional fiindcă acest crez e singura 
formulă mântuitoare pe seama unui 
popor închegat într-o unitate” scria 
Octavian Goga, în 1927, în „Mustul 
care fierbe”. Eugen Lovinescu privea 
în viitor, era preocupat de sincroniza-
rea noastră la cultura europeană şi 
căuta clarificări ideologice în moder-
nismul românesc. Mircea Vulcănescu 
era frământat de înţelegerea şi expli-
carea cadrului ontologic al românilor. 
Nae Ionescu vedea deformat destinul 

României, pe care îl socotea tragic. El 
a făcut valuri cu avertismentul că ţara 
a intrat într-un spectacol antinomic: fie 
consolidează valorile „neamului”, fie 
intră pe calea pierzaniei, a căutărilor 
tulburi şi, astfel, iese din logica istori-
ei. Ca şi Nae Ionescu, Nichifor Crainic 
se refugia în religie (cu profituri poli-
tice evidente), respingea brutal ideea 
de modernitate. Impulsiv şi nedrept el 
îl jigneşte pe Lovinescu socotindu-l 
„inventatorul maimuţei imitatoare”. 
Crainic nu este scutit de replici pe mă-
sură, Arghezi îl vede ca descălecător 
al neo-ortodoxismului şi îl tratează de 
„cofetar îngreţoşat de cadaifuri (sic!)”. 
Savuros, cel puţin!

Evoc această dispută elitistă nu 
pentru spectaculozitatea ei ci pentru 
modelul pe care ni-l poate oferi dacă 
ştim să alegem grâul de neghină. Azi 
avem nevoie de o dezbatere similară 
care să pregătească apariţia unei ge-
neraţii la înălţimea momentului istoric 
prin care trecem. Participarea inte-
lectualilor la dezbaterile politice ţine 
de democraţie. Suntem într-un punct 
oarecum asemănător cu cel descris 
de Eliade în 1927. Ştim ce vrem în 
acest moment istoric? Eliade poate 
deveni actual dacă îl citim atent şi din 
perspectiva imperativelor noastre de 
azi: „Noi suntem, aşadar, cea dintâi 
generaţie torturată de imperativul sin-
tezei. Aceasta se poate înţelege me-
ditând pluralele preocupări care ne 
chinuie şi ne desfată. Şi, îndeosebi, 
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maniera cu care valorificăm şi trans-
portăm elementele de cultură pe care 
le asimilăm. Nu rămânem neutri, în-
registratori, compulsori. Însufleţim şi 
sintetizăm – organic, cu forţe şi intuiţii 
izvorâte din autentica noastră fiinţă 
interioară. E un semn al vremurilor 
tendinţa către sinteză. (Itinerariu spi‑
ritual). 

Pentru a-l înţelege pe Eliade în 
ceea ce spune trebuie să ne schim-
băm. Un paradox al României – avem 
multe! – face ca de mai bine de două 
decenii disputele politice să înăbuşe 
orice abordare calmă şi rezonabilă 
a conceptelor filozofice, sociologice, 
economice sau ideologice cele mai 
potrivite destinului nostru european. 
Când se produc, dacă se produc, 
discuţiile sunt viciate de patimi şi de 

încrâncenare oarbă iar politicienii, 
complexaţi şi oportunişti, cred că cel 
mai bun lucru pe care trebuie să-l facă 
este rabatul salvator pentru proteja-
rea scaunului. Şi atunci, spiritul critic 
– puţin constructiv la români – îşi iese 
din matcă, ajunge demolator. Înlătura-
rea argumentului capătă pretenţii de 
metodă, slujirea politicii devine cauză. 
Gândim încă dihotomic, în alb-negru. 
După experienţe aberante, generaţia 
tânără începe să se implice în politi-
că. De multă vreme democraţia din 
România avea nevoie să beneficieze 
de energia ei. 

O nouă generaţie de sinteză este 
imperativul istoric al momentului. 
Altfel ne pierdem rostul şi perspectiva 
istorică. 
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Politica – spectacol şi 
criza democraţiei în 
România postcomunistă
Bianca Mitu

Cuvinte cheie:  comunism, democrație, electorat paralizat, 
monopoluri mediatice, manipulare

23 de ani de la eliberarea de co-
munism, 23 de ani de „libertate”. Dez-
amăgire, dezgust, uitare, neglijenţă 
într-o democraţie scufundată într-o 
veselie superficială, un spectacol 
macabru în care domină promisiuni-
le anoste, speranţele false şi concer-
tele cu mici şi bere. Politicieni actori, 
clanuri, găşti, răfuieli, nici ele reale, 
ci prezentate în ambalajul derizoriu 
al spectacolului. E plăcut să fii ziarist 
zilele astea. Nu te mai poţi plânge că 
eşti în pană de subiecte. În fiecare zi 
apare o stenogramă, o declaraţie, o 
dezvăluire. Nicio zi fără scandal, nicio 
zi fără spectacol. Trăim într-o societa-
te a spectacolului, aşa cum o numea 
Debord în 1995. 

În România eliberarea de regimul 
comunist a fost urmată de un proces 
încă neîncheiat de tranziţie spre ceea 
ce toată lumea speră să fie democra-

ţie. Postcomunismul românesc e o 
perioadă greu de definit, pare doar „o 
vreme a tuturor exceselor” (O. Paler, 
2011, p. 265). Avem politicieni cura-
joşi, luptători, avem corupţie, specta-
col, fascinaţia penibilului, a vulgarităţii 
şi avem democraţie în exces. Proce-
sul traumatizant al tranziţiei a împăr-
ţit cetăţenii în două categorii. Prima 
categorie aparţine celor care depun 
anual coroane de flori la mormântul 
lui Nicolae Ceauşescu şi se închină 
la minunile trecute ale comunismului. 
A doua categorie aparţine optimiştilor, 
celor care cred în valorile democra-
ţiei şi cred în posibilitatea respectării 
acestor valori şi în România. 

După 1989 în România se obser-
vă o fascinaţie pentru cuvântul demo-
craţie, cuvânt folosit drept justificare 
chiar şi pentru cele mai nedemocra-
tice acţiuni ale politicienilor. În nume-
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le democraţiei se fac cele mai mari 
crime politice, toţi politicienii români 
având ca explicaţie pentru acţiunile 
lor apărarea statului şi a democraţiei. 
Adeseori democraţia, ca şi dragos-
tea, porneşte adevărate războaie prin 
care, de fapt, de multe ori se încalcă 
principiile fundamentale ale democra-
ţiei. Adevărat că democraţia este total 
diferită de dragoste, acesta din urmă 
fiind un sentiment care pune stăpâni-
re pe raţiune, fără reguli, fără consti-
tuţie. În antiteză democraţia are reguli 
clare, presupune respectarea consti-
tuţiei. Prin urmare, totul ar trebui să fie 
simplu când vorbim despre respecta-
rea democraţiei. Anul 2012 găseşte 
societatea românească demoralizată 
şi descumpănită de lupta continuă 
pentru democraţie, veşnicul ideal care 
nu poate fi atins. Democraţia a deve-
nit cuvântul preferat al tuturor, deşi 
foarte mulţi români nu ştiu nici măcar 
ce înseamnă. Conceptul de democra-
ţie este greu de definit, greu de cu-
prins într-o formulă. În încercarea de 
a găsi o definiţie general acceptată, 
John Keane consideră că „prin demo-
craţie se înţelege un sistem de reguli 
de procedură cu implicaţii normative. 
Regulile specifică cine anume este 
autorizat să ia decizii colective şi prin 
ce proceduri urmează a se lua deci-
ziile respective, indiferent de dome-
niile în care se practică democraţia. 
Spre deosebire de toate formele de 
guvernare heteronomă, democraţia 

presupune proceduri de luare a deci-
ziilor colective ce asigură implicarea 
deplină şi calitativă a părţilor interesa-
te. (…) democraţia modernă necesită 
atât mecanismele reprezentative cât 
şi diviziunea instituţională a statului şi 
a societăţii civile” (Keane, 2000, pp. 
140-141).

Democraţia se bazează pe cetăţeni 
informaţi, care îşi pot exprima opiniile 
şi pot participa la dezbateri colective. 
John Keane susţine că: „Democraţia 
necesită cetăţeni educaţi. Capacita-
tea lor de a se pune de acord în mod 
inteligent, prin metode democratice, 
poate fi alimentată doar dacă ei se 
bucură de acces liber şi egal la diver-
se surse de informare. (…) Procedu-
rile democratice şi mijloacele publice 
de comunicare generează şi dezacor-
duri. Ele facilitează dezaprobarea şi 
revizuirea consensurilor prestabilite 
şi, de aceea, sunt singurele potrivi-
te pentru societăţi complexe” (2000, 
p. 146). Fără cetăţeni informaţi, nu 
există democraţie. De aceea, prima 
condiţie a unei democraţii sănătoase 
ar trebui să fie libertatea de exprima-
re şi accesul neîngrădit la informaţie. 
Prin urmare, o condiţie esenţială a 
democraţiei este libertatea presei, de-
oarece: „Esenţial pentru democraţie 
este ca fiecare dintre părţi să fie infor-
mată, să ştie ce face cealaltă jumăta-
te. În acest punct transpare importan-
ţa pe care o au media prin transferul 
de informaţie relevantă în circuitul pu-
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blic şi relaţionarea informativă a celor 
două categorii de public” (D. Balaban, 
2009, p. 161). În România aceste 
drepturi au fost cu greu dobândite în 
dificilul proces al naşterii democraţiei 
şi în prezent sunt încă încălcate abu-
ziv prin forme subtile de control. Liber-
tatea presei şi cea de expresie sunt 
esenţiale pentru apărarea şi dezvol-
tarea democraţiei. Fără libertatea de 
exprimare, deci şi cea a mass-media, 
democraţia nu poate fi concepută. Im-
portanţa unui electorat informat şi avi-
zat este esenţială pentru folosirea în 
mod raţional şi eficient a informaţiilor 
în procesul decizional. De aceea, „de-
mocraţiile au nevoie de un jurnalism 
precis, bazat pe fapte (…) Informaţia 
este combustibilul discursului public, 
iar pluralitatea de opinie, exprimată în 
comentarii şi editoriale, dă naştere la 
dezbateri fierbinţi, sănătoase şi pro-
ductive, legate de o societate liberă 
şi de indivizi liberi, care se autoguver-
nează” (P. Gross, 2004, p. 15). 

Ce se întâmplă însă atunci când 
presa pune accentul pe spectacol? 

După 1989 au început să se diver-
sifice şi să se redefinească practicile 
televizuale româneşti, miza fiind spec-
tacolul, deoarece „stimulată de mar-
keting, televiziunea ia în calcul aştep-
tările telespectatorilor în materie de 
spectacol” (M. Lazăr, 2008, p. 121). 
Astfel, emisiunile politice contempo-
rane nu fac altceva decât „să creeze 
iluzia unei opinii publice. Prezentarea 

publică, prin intermediul media este 
din ce în ce mai puţin politică, divertis-
mentul ocupând primul loc în progra-
mele de televiziune. (…) Opiniile pro-
pagate prin intermediul televiziunii nu 
sunt decât opiniile unui număr limitat 
de persoane, în timp ce majoritatea 
populaţiei se retrage, nu mai partici-
pă activ la viaţa politică, se retrage în 
sfera sa privată” (D. Balaban, 2009, 
p. 152). Centrarea reprezentării me-
diatice asupra personalităţilor politice 
are drept consecinţă creşterea dimen-
siunii dramatice şi spectaculoase a 
oricărei confruntări. Marile confruntări 
politice televizate sunt regizate cu mi-
nuţiozitate de consilierii în comunica-
re politică. Fiecare moment politic de-
vine un moment „mediatic”, cu apariţii 
publice stabilite de fapt de jurnalişti: 
declaraţii la ieşirea din Parlament, in-
terviuri pe culoarele Guvernului, par-
ticipări la talk-show-uri etc. Divertis-
mentul, spectacularizarea, presupun 
prioritizarea unor modalităţi speciale 
de realizare a discursului în televizi-
une: 1. alegerea subiectelor este fă-
cută conform unei agende bazate mai 
mult pe problemele private, decât pu-
blice; 2. problemele sunt dramatizate 
şi prezentate ca nişte poveşti; 3. cu-
noştinţele experţilor avizaţi sunt po-
pularizate; 4. participanţii sunt rugaţi 
să povestească experienţele şi trăirile 
lor, mai mult decât opiniile lor; 5. dialo-
gul tehnic şi academic este înlocuit de 
maniere colocviale de discuţie. Diver-
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tismentul social a existat întotdeauna 
în domeniul public, dar rolul oamenilor 
era doar de spectatori. Talk-show-uri-
le şi multe alte formate de televiziune 
sugerează că astăzi indivizii au ales 
să devină din spectatori, actori. Astăzi 
politicienii au devenit actori, iar poli-
tica „nu s-a transformat numai într-o 
artă a persuasiunii, ci şi într-una a 
spectacolului, în care factori precum 
stilul, prezentarea şi marketingul pozi-
ţiilor politice au o importanţă egală cu 
conţinutul şi fondul acestora, dacă nu 
cumva mai mare” (B. McNair, 2007, 
p. 280). Altădată politica însemna 
idei, program, viziune. Astăzi politica 
înseamnă lideri politici, lideri politici 
sprijiniţi de mass-media, în special 
de televiziune, ceea ce contribuie la 
crearea unui cerc vicios, la transfor-
marea politicii în spectacol fără fond. 
Televiziunea exercită o influenţă ma-
joră şi modifică semnificativ compor-
tamentul actorilor politici. Discursul 
unui politician nu este redat exact şi 
integral de televiziune, ci este supus 
unui proces de filtrare şi selectare. 
De cele mai multe ori, pasajele alese 
nu mai au nicio legătură cu mesajul 
iniţial al politicianului pentru că sunt 
decupate, editate, montate, integrate 
în texte, articole, sau ştiri de televiziu-
ne şi făcute atractive, spectaculoase. 
Aşadar, astăzi „politica devine regie. 
Fiecare conducător îşi etalează cali-
tăţile şi pozează în vedetă” (R.G. Sch-

wartzenberg, 1995, p. 7). Omul politic 
este din ce în ce mai dependent de 
sondaje şi de comentariile jurnaliştilor 
de televiziune, televiziunea fiind une-
ori factorul care determină adoptarea 
anumitor decizii politice. În lipsa unui 
program clar de guvernare, în lipsa 
oricărui mesaj politic se invocă ade-
sea implicarea excesivă a televiziuni-
lor în problemele politice. 

Rezultatul? Un electorat parali-
zat de spectacol, puţin informat, in-
diferent. Multe speranţe se leagă de 
campania electorală care începe în 
noiembrie. Dar şi multe îngrijorări. În 
căutare de senzaţional, televiziunile 
distorsionează realitatea şi induc pe-
simismul, scepticismul, neîncrederea 
în valorile democraţiei şi în existenţa 
unui lider politic cinstit. Apariţia în pe-
rioada postcomunistă a monopolurilor 
mediatice scade semnificativ calitatea 
informaţiei şi sporeşte pericolul mani-
pulării opiniei publice în direcţia dorită 
de finanţatorii privaţi. Astfel, din mijloc 
de atenţionare a pericolelor la care 
este supusă democraţia, televiziunea 
tinde să devină principalul mijloc care 
duce inevitabil la accentuarea crizei 
calităţii democraţiei în România. Ce 
mai rămâne din speranţele cu care 
poporul român a pornit pe drumul de-
mocraţiei acum 23 de ani? Doar cetă-
ţeni plictisiţi, dezamăgiţi, dezorientaţi, 
prizonieri ai unui spectacol politic fără 
sfârşit, fără câştigători. 
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Eşecul democraţiei 
româneşti
Dr. Mihai Milca

Cuvinte cheie:  democraţie, autoritarism, modernitate europeană, 
principiul reprezentativităţii, deficit de legitimitate

De mai bine de douăzeci de ani 
societatea românească rătăceşte prin 
labirintul post-totalitarismului, experi-
mentează o variantă de sincronizare 
la exigenţele şi standardele democra-
ţiei de tip european şi explorează di-
verse formule politice în căutarea unui 
principiu viabil de întemeiere a suve-
ranităţii civice. Un proces inconturna-
bil, de altfel, pentru o societate malfor-
mată şi bântuită de spectrele unei is-
torii marcate de tiparele ideologice şi 
practicile abuzive ale naţional-comu-
nismului despotic ce a succedat regi-
mului stalinist implantat sub ameninţa-
rea baionetelor şi tancurilor sovietice, 
şi pentru care interludiul democraţiei 
parlamentare, aşa-zis burgheze, nu 
a fost în măsură să imprime psiho-
logie a românilor necesarele reflexe 
de autoapărare şi raportare la orice 
putere care tinde să abuzeze de ce-
tăţeni, să-i manipuleze şi să-i corupă. 
Orice formulă politică, având o bază 

juridică şi morală pe care se sprijină 
clasa aflată la conducerea societăţii, 
aşa cum susţinea politologul şi juristul 
italian Gaetano Mosca, nu poate face 
abstracţie de stadiul de dezvoltare, de 
gradul de civilizaţie pe care le învede-
rează un popor, originându-se fie în 
credinţe şi convingeri mitice, mistice, 
fie în idei şi atitudini pozitive în faţa re-
alităţii, în noţiuni ştiinţifice sau valori 
universale (dreptul divin – secole de-a 
rândul, sufragiul popular şi principiile 
democraţiei, drepturile omului – în 
contemporaneitate).

Recursul la democraţie s-a dove-
dit pentru România post-decembristă 
inevitabil, dezirabil, dar şi unul riscat. 
Deoarece societatea românească a 
evidenţiat un profund şoc post-tra-
umatic. Iar democraţia s-a oferit ca 
proiecţie mai curând de ordin ficţi-
onal decât ca spaţiu al exerciţiului 
practic, de ordin funcţional. Retorica 
democraţiei s-a dovedit captivantă şi 
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contagioasă. Identificările maniheiste 
precipitate şi beligeranţa între adep-
ţii necondiţionaţi ai unei democraţii 
nebuloase şi exclusiviste şi inamicii 
desemnaţi şi execraţi ai acesteia, în 
condiţiile în care şi instituţiile şi proce-
durile democratice sufereau de toate 
maladiile infantilismului politic, nu au 
făcut din neodemocraţia românească 
decât o alcătuire improvizată în care 
au proliferat comportamente simulate 
sau defazate, în ultimă instanţă, o re-
prezentare caricaturală a unui proiect 
generos.

Tentativele de a oferi o explicaţie 
pertinentă şi acceptabilă acestor stări 
de lucruri au supralicitat de la caz la 
caz diferiţi factori şi diverse cauze de 
factură istorică, psihologică, geopo-
litică etc. Dar dincolo de o serie de 
argumente plauzibile, inapetenţa ro-
mânilor pentru un model de democra-
ţie tradiţională sau modernă, eurpo-
ean-continentală sau anglo-saxonă, 
având anumite rigori, dincolo de be-
neficiile scontate – libertăţi şi drepturi 
politice fundamentale – este uşor de 
constatat.

Un prim registru de analiză a ne-
putinţelor şi anomaliilor genetice ale 
democraţiei româneşti ar putea fi unul 
de natură civilizaţional-istorică, în in-
teriorul căruia accesul la democraţie 
este pus în relaţie directă cu accesul 
la modernitatea europeană. Or, aces-
ta din urmă s-a produs cu întârziere, 
sub o puternică presiune externă şi cu 

inevitabile sincope. Aflate sub ocupa-
ţie străină, la periferia marilor restruc-
turări produse sub impactul mişcărilor 
revoluţionare europene de la 1789 şi 
1848, „principatele danubiene”, aşa 
cum erau privite la vremea respectivă 
teritoriile populate de români, vege-
tau sub opresiunea unor regimuri în 
care rânduielile sociale de tip feuda 
erau precumpănitoare, iar raporturile 
economice capitaliste nu depăşiseră 
un stadiu incipient. Democraţia politi-
că burgheză era o cauză împărtăşită 
doar de o elită intelectuală de infime 
dimensiuni. Mai acute în conştiinţa 
colectivă a românilor apăreau ches-
tiunile legate de problema naţională 
– cauza Unirii – cele provocate de ab-
ruptele inegalităţi sociale, precum şi 
nevoia de emancipare culturală, după 
secole de obscurantism şi inerţie. Mo-
dernizarea apărea astfel ca un corolar 
al tuturor acestor probleme. Dar pro-
cesul de modernizare nu era demarat 
şi, ca atare, impunea opţiuni neîntâr-
ziate care reveneau în primul rând, ca 
misiune inalienabilă, factorului politic, 
clasei politice şi statului, care nu pu-
tea fi decât unul naţional; opţiuni nu 
întrutotul internalizate şi asumate vo-
luntar, ci induse sau favorizate de jo-
cul de interese al marilor puteri impli-
cate în redimensionarea raportului de 
forţe şi hegemonie în această parte a 
Europei.

Aspiraţiile de uniune naţională au 
prevalat asupra celor democratice. Şi 
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chiar dacă statul-naţional român s-a 
înfiripat şi a devenit o prezenţă accep-
tată pe harta continentului acesta nu 
a reuşit într-o primă fază a existenţei 
sale – sub suzeranitate străină până 
în 1877 – decât sa adopte un model 
sugerat şi să mimeze o aderentă co-
nivenţă la formula politică agreată de 
puterile europene protectoare. Prin-
cipatele Române Unite sub sceptrul 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi 
Regatul României în perioada în care 
un principe german, naturalizat, s-a 
aflat în fruntea ţării, intrând în istoria 
noastră ca un garant al echilibrului po-
litic, l-am numit pe regele Carol I, au 
aproximat pe parcursul a doar câteva 
decenii un traseu de implementare a 
respectivei formule democratice ase-
zonate circumstanţelor autohtone. 
Dar orice explicaţie necesită câteva 
precizări şi corecţii.

Întâi şi întâi trebuie să avem în ve-
dere că efortul de construcţie instituţi-
onală a precedat conştientizarea pu-
blică a funcţionalităţii democraţiei în 
România modernă. Sechelele seco-
lelor de despotism, violenţă şi arbitrar 
emanând de la instanţele de putere, 
imperială sau locală, ca de altfel şi 
tentaţia autoritarismului evidenţiată, 
în epocă şi în alte regimuri politice – 
cezarismul bonapartist redivivus al 
lui Napoleon al III-lea, în Franţa sau 
politicile de mână forte promovate de 
cancelarul Bismarck în Germania wil-
helmiană după 1871 şi pe care domni-

torul Cuza a ilustrat-o în anii dinaintea 
abdicării sale datorate unei lovituri de 
palat şi-au aflat determinaţiile echiva-
lente în noua configuraţie democratică 
a societăţii româneşti. Regele Carol i 
s-a ferit de orice gest susceptibil de a 
fi taxat ca un tribut plătit autoritarismu-
lui. În schimb, Brătenii şi alţi politicieni 
români, indiferent de partidele politi-
ce în care au activat sau către care 
au migrat în cariera lor s-au dedat cu 
voluptate deliciilor oferite de puterea 
exercitată discreţionar prin pseudo-
majorităţi parlamentare ad-hoc, prin 
limitarea unor drepturi politice funda-
mentale, prin intimidarea adversarilor 
sau fraudarea alegerilor parlamentare

Parlamentarismul funcţiona ca o 
convenabilă faţadă a unei scene po-
litice democratice. În culisele luptei 
politice însă practicile şi mentalităţile 
nedemocratice sau chiar antidemo-
cratice erau însuşi apanajul oricărui 
politician ce-şi făcea din accederea 
şi perpetuarea prezenţei sale în Par-
lament un titlu de glorie şi de profesi-
onalism.

Prestaţiile politice ale partidelor 
Care polarizaseră viaţa publică a ţă-
rii erau subsumate unor interese mai 
curând egoiste, de monopolizare a 
pârghiilor puterii, de ocupare pe cri-
terii clientelare a demnităţilor publice 
şi de excluziune adeseori brutală a 
adversarilor politici din poziţiile de co-
mandă. Identităţile afişate de manie-
ră partidistă vizau reprezentativitatea 
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recunoscută prin sufragiu, la nivelul 
instituţiei considerate un pivot în spa-
ţiul concurenţial al separaţiei puterilor 
în stat – Parlamentul. Dar partidele 
politice româneşti din perioada pre-
mergătoare primului război mondial 
nu aveau nici dorinţa, nici putinţa de 
a fiinţa ca actori cu autonomie func-
ţională. Parlamentarismul subordonat 
Tronului şi prerogativele lărgite acor-
date monarhului în situaţii de criză gu-
vernamentală sau politică au făcut din 
partidele politice instrumente docile, 
la îndemâna Suveranului, care chiar 
dacă din punct de vedere formal, 
constituţional nu putea emite şi nu-şi 
putea permite ambiţii autoritariste, în 
fapt încredinţa guvernanţilor anumite 
atribuţii prin exercitarea cărora puseu-
rile lor autoritariste efective se puteau 
sustrage oricărui control democratic.

Într-o altă ordine de idei, existenţa 
până la primul război mondial a unui 
sistem parlamentar şi electoral bazat 
nu pe sufragiu universal, ci pe votul 
cenzitar genera din start o limitare a 
democraţiei, acceptată şi asumată 
fără obiecţiuni, producându-se în fapt 
o excludere a marii mase a cetăţeni-
lor din componenţa corpului electoral. 
Condiţia electorală a cetăţeanului era 
limitată şi restricţionată astfel încât 
participanţii la jocul politic constituiau 
fatalmente o minoritate izolată şi con-
trapusă restului membrilor corpului 
social.

Democraţia românească la înce-
putul secolului al XX-lea se devoala 
deci, potrivit considerentelor avansate 
de sociologul germano-italian Rober-
to Michels, ca o democraţie oligarhică 
cu toate virtuţile şi servituţile inerente. 
Aceasta avea propria sa grilă de se-
lecţie a liderilor politici, propria agen-
dă pe termen mediu şi lung, propriile 
mecanisme de conservare şi perpe-
tuare a pârghiilor puterii şi privilegiilor 
dobândite.

În realitate, în toată această peri-
oadă modernizarea în ritm alert a Ro-
mâniei a fost împiedicată de perpe-
tuarea unor relaţii anacronice în eco-
nomia dominată de sectorul agrar, de 
implantarea capitalului străin în sec-
toarele-cheie, precum cele ale mine-
ritului, transportului şi industriilor pre-
lucrătoare, odată cu prezenţa masivă 
a elementelor alogene în zona comer-
cial-bancară şi financiar speculativă, 
astfel încât gravitatea problemelor so-
ciale acumulate şi teama clasei politi-
ce de mişcări revendicative în mediul 
urban şi revolte ţărăneşti în mediul ru-
ral au modificat ordinea priorităţilor pe 
agenda politică. Chestiunea naţională 
a dobândit întâietate, iar democraţie, 
prin posibila dispersare a intereselor 
diverselor categorii de populaţie în-
tr-un câmp de forţe al pluralismului de 
tendinţe şi confruntărilor potrivnice, a 
trecut pe o poziţie subalternă. 

Izbucnirea primei conflagraţii mon-
diale a legitimat obiectivele naţionale 
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ale agendei clasei politice şi a reportat 
problema democraţiei pentru perioa-
da de după război, la fel cum chestiu-
nile de ordin social au fost şi ele con-
cesionate unei strategii de soluţionare 
postbelice.

Revenirea la starea de pace şi la 
normalitatea socială s-a produs după 
încheierea ostilităţilor într-un context 
marcat traume devastatoare, pier-
deri de vieţi omeneşti şi materiale 
exorbitante,pe un fond de destructu-
rare a instituţiilor şi sistemelor de va-
lori, în condiţiile în care, sacralizarea 
violenţei, hipertrofierea solidarităţilor 
combatante şi militarizarea multor as-
pecte ale vieţii publice au impus noi 
coordonate vieţii politice, pentru care 
democraţia şi liberalismul nu mai re-
prezentau o atracţie şi un model de 
urmat.

În România însă, pe care victoria 
aliaţilor occidentali împotriva Puterilor 
Centrale o propulsează într-o poziţie 
regională privilegiată, după ce terito-
riile locuite de români se uniseră cu 
patria-mamă, formula democratică, 
garantând şi protecţia minorităţilor na-
ţionale încorporate în interiorul noilor 
frontiere, furnizând şi alibiul cel mai 
convingător în raport cu pretenţiile 
destabilizatoare şi expansioniste ale 
bolşevicilor, părea să fie convenabilă 
şi viabilă. O nouă alcătuire constitu-
ţională, noi legi, instituţii reconstruite 
şi credibilizate, susţinute toate de o 
opinie publică reconfortată de împlini-

rea idealului naţional, ofereau cadrul 
promiţător şi premisele unei dezvoltări 
accelerate pe direcţia modernităţii eu-
ropene, pentru rezolvarea probleme-
lor şi inegalităţilor sociale în favoarea 
majorităţii populaţiei şi în special a 
categoriilor multă vreme defavorizate.

Vechile partide au dispărut sau 
au cunoscut o metamorfoză în pas 
cu timpurile. Voinţa revendicativă a 
unor forţe sociale tot mai active dar 
şi manifestările populiste în creşte-
re au dovedit că resursele democra-
ţiei pot periclita ordinea politică abia 
instaurată. Seducţia unor ipoteze şi 
configuraţii ideologice radicale sau 
extremiste (de stânga – alimentate de 
propaganda kominternistă, de dreap-
ta – consonante cu variantele autori-
tariste proliferante în epocă, între care 
fascismul mussolinian exercita cea 
mai mare fascinaţie) au debilitat orga-
nismul democratic in statu nascendi 
al României Mari. Democratizarea s-a 
dovedit vulnerabilă, potrivit propriilor 
sale fundamente şi principii constitu-
tive permiţând apariţia în chiar corpul 
său a agenţilor patogeni subminatori. 
Democraţia românească din anii ’20 
ai secolului trecut n-a reuşit să-şi pro-
ducă anticorpii necesari iar metodele 
la care a recurs guvernarea liberală 
au discreditat însăşi ideea ce trebuia 
susţinută. Salvgardarea democraţiei 
ca necesitate politică era concepută 
nu ca un proces profilactic şi protec-
tiv, ci ca o sumă de operaţiuni de inti-
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midare şi represiune (cenzură, consilii 
de război, scoaterea în afara legii a 
unor formaţiuni politice şi organizaţii, 
altminteri pretins democratice, măs-
luirea alegerilor, hărţuirea partidelor 
politice competitoare etc.).

Golirea de conţinut a manifestărilor 
democraţiei in actu, compromiterea 
mesajelor şi procedurilor democratice 
prin abuzuri instituţionale, generali-
zarea corupţiei în structuri adminis-
trative, batjocorirea drepturilor cetă-
ţeneşti, coroborate cu criticile aduse 
de la dreapta la adresa tarelor unui 
sistem fragilizat şi descalificat în faţa 
opiniei publice, au7 cauţionat prin ri-
coşeu demersul violent al forţelor po-
litice deschis declarat antiplutocratice 
şi antidemocratice.

Restauraţia carlistă – o formă sui 
generis de cezarism moderat, urmată 
apoi de dictatura regală în 1938, de 
dictatura legionară în 1940 şi dicta-
tura militară instaurată de generalul 
Antonescu după zdrobirea rebeliunii 
legionare în ianuarie 1941, au eviden-
ţiat, într-un context internaţional vitreg 
şi de recul pentru democraţia liberală 
europeană că România s-a pliat ca 
atâtea alte state din Europa centrală 
şi de răsărit modelului autoritar la limi-
tă totalitar, mizându-se încă o dată pe 
determinanta geopolitică şi pe temeri-
le legate de prezervarea integrităţii şi 
suveranităţii naţionale

Clasa politică interbelică pseudo-
democratică a abdicat de la răspun-

derile şi misiunea ei istorică, masa de 
cetăţeni modelată în cultul puterii şi al 
personalizării acesteia, al practicării 
obedienţei şi dezangajării politice şi 
sociale s-a complăcut în abandon şi 
expectativă, evenimentele Angrenând 
destinele tuturor într-un curs fatal al 
lucrurilor (23 august 1944, instaura-
rea guvernului Groza la 6 martie 1945, 
alegerile trucate din noiembrie 1946, 
proclamarea republicii populare, na-
ţionalizarea principalelor mijloace de 
producţie privat-capitaliste, instalarea 
temeinică la putere, sub oblăduirea 
trupelor sovietice de ocupaţie, a unui 
regim comunist satelit la Bucureşti).

Democraţia burgheză nu a sucom-
bat în faţa „democraţiei populare” de 
sorginte stalinistă într-o confruntare 
directă. Ea s-a sinucis cu mult timp 
înainte ca regimul comunist să trium-
fe. Dozele graduale de otravă pe care 
democraţia românească le-a îngur-
gitat ca antidot contra pericolelor şi 
ameninţărilor presupuse ca provenind 
din tabăra antidemocraţiei s-au dove-
dit a fi letale.

Pe de altă parte ascensiunea ire-
zistibilă a formulelor politice întemeia-
te pe preeminenţa liderilor charisma-
tici, a mişcărilor de masă şi partidelor 
unice ghidate de pan-ideologii, uzând 
de tehnici monopoliste de dominaţie 
şi control al tuturor domeniilor vieţii 
publice au atrofiat şi demonizat pro-
pensiunile democratice care mai să-
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lăşluiau în mintea indivizilor şi colecti-
vităţilor sociale.

În România, comunismul a înregis-
trat câteva faze distincte: imediat după 
război – „ de-democratizarea brutală”, 
„comunizarea de masă” după patent 
stalinist, în prima parte a domniei lui 
Gheorghiu-Dej şi „naţionalizarea” co-
munismului spre sfârşitul epocii Dej 
şi primii ani ai consolidării puterii lui 
Ceauşescu; ultima etapă a regimului 
Ceauşescu poate fi considerată ca un 
experiment eşuat de transformare pe 
criterii de clan şi ereditate a comunis-
mului naţional‚ într-unul dinastic de 
tip nord-coreean. Evident că în toate 
aceste faze democraţia nu numai că 
nu şi-a avut nici locul, nici raţiunea de 
a fi, indiferent de sintagmele uzitate 
– „democraţie populară”, „democraţie 
socialistă”. Dar nu putea oferi nici prin 
substituţiile de sens o şansă de schim-
bare la faţă a socialismului incarnat în 
regimurile politice din Europa centrală 
şi de est. Socialismul democratic ofer-
tat de conducerea reformista a comu-
niştilor cehoslovaci sau „comunismul 
de omenie” ca pseudonim demagogic 
pentru varianta ceauşistă de escamo-
tare a dezolantelor realităţi româneşti 
au reprezentat simple etichete de cir-
cumstanţă, lipsite de orice aderenţă 
reală în căutarea unei relegitimări sal-
vatoare.

În perioada comunismului, ter-
menul de democraţie a fost asoci-
at de-a lungul anilor de confruntare 

propagandistică care s-au scurs sub 
auspiciile Războiului Rece cu „lumea 
liberă” şi stările de lucruri din emisfera 
occidentală. Democraţia a devenit un 
brand contrapus tuturor producţiilor 
doctrinare şi ideologice elaborate şi 
promovate de lagărul socialist, auto-
reprezentărilor comuniste, împotriva 
cauţionărilor pentru bipolarizarea po-
liticii mondiale şi divizarea continentu-
lui european.

La sfârşitul anilor ʹ80, înainte de 
implozia comunismului, se poate spu-
ne fără a greşi prea mult că dictatu-
ra comunistă a reuşit să extirpe din 
conştiinţa indivizilor depersonalizaţi, 
masificaţi, repliaţi ‚în micile lor uni-
versuri proteguitoare, faţă de agresi-
unile cotidiene ale puterii comuniste, 
faţă de apăsătoarea dictatură asupra 
nevoilor biologice, orice predispoziţie 
raţional-legală, în termeni weberieni, 
pentru o democraţie liberală şi plura-
listă. Nemulţumirea profundă şi difuză 
faţă de traiul precar şi neşansa oame-
nilor de a vegeta într-un regim comu-
nist deprimant nu au revigorat, aşa 
cum s-ar fi aşteptat mulţi, o fibra civică 
pro-democraţie, cel puţin în România, 
unde tradiţia istorică a democraţiei se 
estompase între timp iar diferenţele în 
raport cu alte ţări comuniste (Ungaria, 
Polonia, Cehoslovacia sau chiar Re-
publica Democrată Germană), unde 
rezistenţa unor segmente ale socie-
tăţii civile nu încetase să existe, erau 
notabile.
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De aceea, după 1989, întoarce-
rea la democraţie nu a fost un proces 
recuperator şi benefic, ci o aventu-
ră solicitantă, lipsită de certitudini. 
Sloganurile democratice au invadat 
prim-planul atenţiei publice, gesticu-
laţia libertară s-a asociat cu aroganţă 
unui spirit destructurant şi contestata 
post-factum, făcând din „profesarea” 
democraţiei o îndeletnicire ce s-a pro-
pus ca alternativă activităţilor sociale 
utile şi politicii ca exerciţiu civic raţio-
nal, în beneficiul interesului general.

Pe fondul marilor bătălii de stradă 
în războiul civil larvar, nedeclarat din 
anii 1990-1991, cu puseuri de violenţă 
şi contrareacţii provocate, democraţia 
a fost când o miză disputată, când o 
armă îndreptată tout azimut sau că-
tre inamicii dinainte desemnaţi, când 
justificare apriorică a unor opţiuni ex-
clusiviste, când perdeaua de fum a 
unor operaţiuni de intoxicare, obstruc-
ţionare, şantaj politic sau ostracizare 
civică. Democraţie versus comunism 
rezidual, democraţie versus identitate 
naţională, democraţie versus apre-
hensiuni faţă de Occident. Democra-
ţia a devenit la rândul ei un clişeu, un 
passe‑par‑tout ideologic, un element 
de cod permiţând accesul într-un uni-
vers virtual depeizat şi cosmopolit.

Dar cel mai semnificativ aspect al 
analizei situaţiei actuale din România 
este că democraţia de tip european 
nu este funcţională şi cunoaşte de la 
un an la altul grade tot mai înalte de 

pervertire a obiectivelor, procedurilor 
şi efectelor provocate atât la nivelul 
sistemului politic instituit după 1989 
cât şi la nivelul societăţii româneşti în 
ansamblul ei.

Între registrul normativ-instituţional 
şi registrul practicării democraţiei în 
România zilelor noastre este un ecart 
greu de imaginat şi extrem de greu de 
cuantificat. Parlamentarismul ocultea-
ză toate celelalte faţete ale vieţii publi-
ce în vreme ce pluripartidismul a sufe-
rit catastrofale mutaţii. O partitocraţie 
insidioasă şi tentaculară care şi-a ex-
tins structurile formale, dar mai ales 
pe cele invizibile, în interiorul tuturor 
instituţiilor publice, în administraţie, în 
autorităţi naţionale şi regii autonome, 
în reţelele organizaţiilor neguverna-
mentale, care a politizat tot ce mişcă, 
care şi-a constituit un complice spirit 
de corp, solidarităţi bine protejate, a 
devenit adevărata forţă ce a fagoci-
tat şi devitalizat statul însuşi şi care 
ambiţionează să depăşească partidu-
lui-unic de odinioară. Vechile loialităţi 
politico-ideologice prin care se verifi-
ca partinitatea membrilor defunctului 
partid comunist s-au perpetuat într-o 
formă deviată în care modalităţile de 
monopolizare a resurselor economi-
ce şi financiare tind să consolideze o 
paradigmă acţională cleptocratică, la 
limită tot oligarhică, autoreproductivă.

Sistemul electoral pus în operă în 
ultimii douăzeci de ani a involuat, sub 
semnul „reformei” permanente, către 
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ceva hibrid şi lipsit de performanţă. 
Vicierea principiului reprezentativităţii 
şi deficitul de legitimitate, nu constitu-
tivă ci funcţională, a instituţiei legisla-
tive supreme s-au datorat atât fune-
stei acţiuni a partidelor politice care 
au croit şi răscroit reglementările de 
ordin electoral potrivit intereselor lor 
de moment, oportuniste şi de control 
în exclusivitate al jocului politic, cât şi 
inerţiei electoratului care a pulsat cu 

intermitenţe, pendulând condiţionat 
de iluzii şi promisiuni demagogico-po-
puliste, când într-o parte când într-alta 
a eşichierului politic.

Eşecul de etapă al democraţiei 
româneşti după 1989 completează 
şi desăvârşeşte, din păcate, un eşec 
istoric, care însoţeşte şi exemplifică 
întreaga politică românească, atât 
în perioada modernă, cât şi în cea 
post-modernă.
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Sistemul electoral 
românesc – evoluții, efecte, 
perspective asupra reformei
Bogdan M. Popescu

Cuvinte cheie: alegeri parlamentare, proporționalitate, proiectarea sistemelor 
electorale, managementul electoral, reforma electorală

Dincolo de implicațiile imediate în 
planul reprezentării politice, înche-
ierea unui ciclu electoral la nivelul 
Parlamentului României, ne permite 
să analizăm diferite aspecte legate 
de funcționarea sistemului electoral, 
efecte și consecințe în plan politic, 
conturarea unor evoluții privind struc-
turarea sistemului politic și de parti-
de românesc, precum și discutarea 
perspectivelor de reformă electorală. 
Legitimitatea unei asemenea analize 
este dată și de erodarea sistemului 
electoral parlamentar existent în două 
runde de alegeri, începând cu anul 
2008, existând suficiente elemente 
pentru a contura o imagine cât mai 
precisă asupra funcționării acestuia 
atât la nivelul reprezentării cât și la 
nivelul receptării de către competito-
rii electorali și, mai general de către 
societatea românească în ansamblu.

La începutul anilor ’90, opțiunea 
clasei politice românești a fost pentru 
un sistem electoral de tip proporțional 
cu liste închise, având un pronunțat 
caracter pluralist. În acord cu „filoso-
fia” acestui sistem, au fost introduse 
proceduri speciale pentru a facilita 
obținerea de mandate suplimentare 
de către minoritățile etnice care nu au 
reușit să intre în Parlament în mod di-
rect. Aceste proceduri au garantat re-
prezentarea minorităților naționale în 
Camera Deputaților, menținându-se 
în vigoare de-a lungul timpului până 
în prezent. Rezultatul adoptării unui 
sistem proporțional inițial fără prag 
electoral a fost un parlament relativ 
fragmentat care a îngreunat consti-
tuirea majorităților parlamentare și 
funcționarea procesului legislativ. 

Numeroși autori au observat efectul 
de disproporționalitate tot mai accen-
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tuat produs de sistemul electoral după 
introducerea și apoi creșterea succe-
sivă a pragului electoral1. Daniel Bar-
bu numește acest fenomen „non-re-
prezentativitate proporțională”2 În 
susținerea acestei tendințe, „Stă măr-
turie, în primul rând, sporirea conside-
rabilă a numărului de voturi acordate 
partidelor care nu au intrat în Parla-
ment, voturi care au fost redistribuite 
– după sistemul celor mai mari resturi 
– partidelor care au depășit pragul 
electoral legal: astfel, în 2000, 20% 
din opțiunile alegătorilor au fost redis-
tribuite; în termeni absoluți, aceasta 
înseamnă că mai mult de 2,3 milioane 
de voturi pentru Cameră și 2,2 milioa-
ne pentru Senat nu și-au regăsit ex-
presia politică în Parlament.3”. Voturi-
le irosite s-au regăsit însă în „premi-
erea” câștigătorilor, transformându-se 
în prime electorale substanțiale care 
au ajuns uneori până la 10%.

Dezbaterea privind reforma siste-
mului electoral românesc, iniţiată în 
societatea românească încă din anii 
’90 ai secolului trecut, a căpătat am-
ploare îndeosebi începând cu anul 
2005 când tot mai mulţi lideri politici ai 
noii coaliții de guvernare şi reprezen-
tanţi ai organizaţiilor neguvernamen-

tale au susţinut ideea potrivit căreia 
scrutinul de listă folosit pentru alege-
rea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
ar trebui înlocuit cu un scrutin unino-
minal. 

În studiul lor4, Jean-Benoit Pilet 
și Jean-Michel de Waele analizea-
ză tendința graduală a clasei politice 
românești de a îmbrățișa un model 
majoritarist, mai puțin pluralist, expli-
cată prin faptul că valorile și modelele 
de democrație promovate de partide-
le politice s-au modificat, au evoluat 
de-a lungul timpului. Idealurile politi-
ce de la începutul anilor ’90 au vizat 
introducerea pluralismului politic și a 
unui sistem proporțional cu liste închi-
se de natură să consolideze partidele 
politice cu scopul de a le transforma 
în organizații puternice care să le per-
mită desemnarea propriilor candidați 
de la centru și controlul acestora în 
Parlament. Potrivit lui Pilet și de Wae-
le, „introducerea de praguri succesive 
din ce în ce mai ridicate cât și propu-
nerea de a trece la alegeri pe sistem 
majoritar, indică în mod clar o trans-
formare în ceea ce privește obiecti-
vele fundamentale pe care partidele 
românești doresc să le atingă prin in-

1 A se vedea Cristian Preda, Sorina Soare, Regimul, partidele și sistemul politic din România, 
Nemira, 2008, p. 151.

2 A se vedea Daniel Barbu, Republica absentă, pp. 163
3 A se vedea Cristian Preda, Sorina Soare, Op. Cit., p. 97.
4 Jean-Benoit Pilet și Jean-Michel de Waele, „Electoral Reforms in Romania. Towards a Ma-

joritarian Electoral System?” , European Electoral Studies, 2007, 2, 1, pp. 63-79.
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termediul legislației electorale pentru 
alegerile parlamentare.5”

Odată cu modificarea legii electo-
rale la începutul anului 2008, scrutinul 
proporţional de listă a fost înlocuit cu 
o variantă originală de scrutin unino-
minal. Acesta nu face parte însă din 
categoria sistemelor electorale majo-
ritare deoarece urmăreşte proporţio-
nalitatea raportului dintre voturile ex-
primate de electorat şi mandatele în 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Încă de la adoptarea noii legi 
electorale, o confuzie persistentă în 
semnificația legii electorale a vizat 
echivalarea votului uninominal cu 
scrutinul majoritar și adoptarea unei 
proceduri electorale cu reformarea 
sistemului electoral6. În realitate, așa 
cum au evidențiat numeroși autori, 
legea electorală actuală „codifică un 
mod de scrutin în care alegerea par-
lamentarilor se desfăşoară în circum-
scripţii uninominale iar repartizarea 
mandatelor se face după regula pro-
porţionalităţii”. 

Pentru a respecta „filosofia” re-
partizării mandatelor, așa cum rezul-
tă din funcționarea efectivă a noului 
sistem electoral, acesta ar putea fi 

caracterizat mai degrabă drept un 
sistem proporţional personalizat sau 
cel mult, uzitând terminologia folo-
sită de Giovanni Sartori, „un sistem 
semi-mixt”7. Sartori deosebește sis-
temele așa-numite „semi-mixte” – 
sisteme „majoritar proporționale la 
intrare, dar nu și la ieșire” de „siste-
mele mixte-mixte” – sisteme „majori-
tar proporționale8 și ca rezultat, și ca 
distribuție a locurilor”. În opinia teore-
ticianului italian, modelul clasic de sis-
tem semi-mixt este cel german.

Deşi nu s-a renunţat la sistemul 
reprezentării proporţionale în favoa-
rea sistemului majoritar, iar modalita-
tea de repartizare a mandatelor este 
foarte asemănătoare cu cea veche, 
modificarea modului de scrutin a avut 
un impact considerabil asupra rezul-
tatelor alegerilor din 2008 și 2012. 
Faptul că s-a ales un candidat şi nu 
o listă a generat o schimbare la nive-
lul comportamentului alegătorilor de 
care partidele politice au ţinut seama 
în strategiile lor de campanie elec-
torală. La aceşti factori s-a adăugat, 
începând cu alegerile locale din iunie 
2008, alegerea directă a preşedinţilor 
consiliilor judeţene, vectori foarte im-

5 Jean-Benoit Pilet și Jean-Michel de Waele, Op. Cit., p. 69.
6 A se vedea, spre exemplu, Alexandru Radu, „Reformă sau experiment electoral?”, în Sfera 

Politicii, nr. 131-132, 2009, p. 18
7 A se vedea Giovanni Sartori, Ingineria constituţională comparată, p. 120.
8 Componenta majoritară la „intrarea” sistemului electoral se referă la prevederea legală 

care permite candidaților care au obținut majoritatea absolută a voturilor în colegiul în care au 
candidat să acceadă direct în Parlament cu condiția respectării condițiilor impuse de depășirea 
pragului electoral.
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portanţi de putere pe plan local care 
au avut un rol important la alegerile 
parlamentare care au urmat.

Unul dintre obiectivele reformei 
electorale a fost responsabilizarea 
membrilor parlamentului față de un 
electorat concret, bine definit geogra-
fic care să-și cunoască reprezentanții 
și să aibă posibilitatea de a-i realege 
sau nu cu ocazia alegerilor viitoa-
re în colegiile uninominale (comu-
na, orașul, zona geografică) în care 
aceștia candidează.

Aceste avantaje adesea invocate 
de susţinătorii lor au avut însă şi un 
revers. În legătură cu acest aspect, 
Giovanni Sartori precizează că da-
torită localismului puternic pe care 
îl promovează scrutinul uninominal 
există pericolul dezmembrării unui 
stat „în termenii unei micropolitici de 
măcinare localistă”9. În Statele Unite, 
este destul de comună afirmaţia că 
„toată politica este de fapt politică lo-
cală” însă, potrivit teoreticianului itali-
an, „un sistem prezidenţial poate mai 
bine neutraliza impulsurile centrifuge 
şi localiste”. 

Ceea ce se poate numi generic 
drept „o tendinţă localistă” s-a putut 
constata cu prisosinţă în campaniile 
electorale pentru alegerilor parlamen-
tare din ultimii ani, temele de discuţie 
şi dezbatere electorală ale candida-
ţilor implicaţi reluând într-o propor-

ţie covârşitoare teme şi subiecte ale 
campaniei de la alegerile locale. Dis-
cursurile „localiste” au fost potenţate 
şi de implicarea în campanie a fac-
torilor de decizie locali: primari, pre-
şedinţi de consilii judeţene, care au 
apărut alături de candidaţi pentru a 
promite rezolvarea unor probleme de 
actualitate stringentă pe plan local. 

Pe de altă parte, nu putem să nu 
observăm că atât la alegerile parla-
mentare din 2008 cât și la cele din 
2012, funcţionarea sistemului elec-
toral a fost lipsită de predictibilitate, 
complicată în planul percepţiei elec-
toratului, producând efecte de repre-
zentare greu de anticipat. 

Candidaţii situaţi pe primul loc în 
unele colegii cu procente de 40% nu 
au reuşit să câştige mandate în de-
trimentul altora, învingători în urma 
redistribuirii voturilor, deşi obţinuseră 
procente mult mai mici. Legătura din-
tre alegători şi aleşi, în aceste cazuri, 
a părut una artificială şi lipsită de sub-
stanţă atâta vreme cât ea nu a urmat 
ierarhia consfinţită de votul popular. 
Procedura de calcul a mandatelor a 
ţinut în suspans până în ultima clipă 
candidaţii care nu au reuşit să-şi ad-
judece mandatul în prima fază cu un 
procent de peste 50%, aceasta fiind 
una complicată şi relativ imprevizibi-
lă. Spre exemplu, la alegerile din anul 
2008 candidatul UDMR, Iosif koto, a 

9 A se vedea Giovanni Sartori, Op. Cit., pp. 98, 99.
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obţinut un mandat cu doar 2% din vo-
turile exprimate în colegiul său în vre-
me ce candidatul PSD Lucian Băluţ, 
plasat pe locul întâi cu 49,6% din vo-
turi în colegiul din Constanţa în care 
a candidat, nu a reușit să acceadă în 
Parlament.

La capitolul inconveniente se pot 
enumera și următoarele aspecte: 

a) acest sistem necesită delimita-
rea colegiilor electorale cu ris-
cul unor decupaje arbitrare care 
să favorizeze anumite partide 
(fenomen care în literatura de 
specialitate apare sub numele 
de „gerrymandering”) Ilustra-
tive în acest scop sunt zonele 
locuite de minorităţi etnice. De 
exemplu, judeţul Mureş alege, 4 
senatori din care, de regulă, 2 
aparţin UDMR, iar ceilalţi 2 ce-
lorlalte partide, reprezentând, 
în linii mari, compoziţia etnică 
a populaţiei din judeţ. În urma 
delimitării colegiilor, se pot ima-
gina variante în care UDMR să 
obţină toate cele 4 mandate de 
senatori sau, dimpotrivă, să nu 
obţină nici măcar un mandat;

b) faptul că generează două clase 
diferite de reprezentanţi – unii 
aleşi direct, iar alţii redistribuiţi;

c) organizarea frecventă de ale-
geri parţiale, cu costurile afe-
rente ce decurg de aici, în caz 
de deces sau demisie a unui 
senator sau deputat nu mai târ-
ziu de 6 luni înainte de termenul 
stabilit pentru alegerile parla-
mentare. Acestea se desfăşoa-
ră într-un singur tur, cel mai 
bine clasat candidat urmând a 
fi declarat câştigător. În legis-
latura trecută, contrar prevede-
rilor legale, Guvernul a refuzat 
practic organizarea de alegeri 
parțiale în mai multe colegii, 
stârnind nemulțumirea opoziției 
care a amenințat cu acțiuni în 
instanță10; 

d) imposibilitatea organizării de 
alegeri în cazul vacantării man-
datelor rezervate minorităţilor 
naţionale din Camera Deputaţi-
lor – în legislatura trecută a fost 
cazul mandatului ocupat de co-
munitatea macedoneană care, 
după vacantare, a rămas neo-
cupat; 

e) suplimentarea imprevizibilă a 
numărului de mandate (cu 1 
mandat la alegerile din 2008 și 
peste 100 la ultimul scrutin din 
decembrie 2012) care anulează 

10 A se vedea articolul „Victor Ponta: Dăm în judecată Guvernul pentru că nu a organizat 
alegeri în cinci colegii” publicat de Alexandru Vișan în ziarul Cotidianul la data de 9 ianuarie 
2012, accesibil on-line la următoarea adresă: http://www.cotidianul.ro/victor-ponta-dam-in-jude-
cata-guvernul-pentru-ca-nu-a-organizat-alegeri-in-cinci-colegii-169201/.
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practic efectul votului uninomi-
nal atâta timp cât unele colegii 
uninominale trimit mai mulţi re-
prezentanţi în Parlament. Astfel, 
la ultimele alegeri „în patru cole-
gii uninominale au rezultat câte 
3 (trei) parlamentari. Mai mult, 
cel de al treilea mandat este alo-
cat după o regulă diferită decât 
în cazul celorlalte două. Aceas-
ta situație este consecința apli-
cării prevederilor conținute de 
art. 48, alin. (14) și alin. (15) ale 
Legii nr. 35/2008, care instituie 
proceduri neconcordante (inco-
erente) și, prin consecințe, ine-
chitabile.11;

f) continuarea votării la secțiile din 
străinătate, datorită diferenței 
de fus orar, după încheierea 
secțiilor de votare din țară face 
ca alegătorii din străinătate 
să aibă acces prin interme-
diul mass-media la rezultatele 
exit-poll înainte de încheierea 
procesului de votare și, totoda-
tă, ca formațiunile politice să-și 
mobilizeze susținătorii pentru a 
se deplasa la secții și a-i vota. 
Această situație a fost constata-
tă în special la secțiile de votare 
de pe teritoriul Statelor Unite ale 
Americii acolo unde diferența 

de fus orar a permis mobilizarea 
alegătorilor;

g) actuala lege electorală instituie 
un prag electoral alternativ de 
6 colegii uninominale pentru 
Camera Deputaţilor şi 3 colegii 
uninominale pentru Senat, vala-
bil atât pentru candidaţii partide-
lor politice cât și cei ai alianţelor 
politice sau electorale şi ai orga-
nizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care se 
situează pe primul loc. Aceas-
tă prevedere, în mod evident, 
afectează egalitatea de șanse 
în alegeri a competitorilor elec-
torali, competiţia între un partid 
sau partide concurând singure 
şi coaliţii de partide fiind inega-
lă și ducând la reprezentarea în 
Parlament a unor formaţiuni po-
litice care, dacă nu s-ar fi coali-
zat, nu ar fi putut realiza pragul 
electoral prevăzut de lege, în 
detrimentul altora care au con-
curat totuşi singure şi nu au re-
alizat pragul minim. O corecție 
a acestei inechități ar impune 
stabilirea unui prag electoral 
alternativ mai mare faţă de cel 
actual pentru alianţele electora-
le şi politice.

11 Pentru mai multe detalii a se vedea articolul politologului Alexandru Radu „Aberații ale 
votului uninominal”, accesibil on-line la adresa: http://alexandruradublog.blogspot.ro/2012/12/
aberatii-ale-votului-uninominal-ca-asa.html.
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h) lipsa unor prevederi legale efi-
ciente și totodată sensibile la 
dimensiunea de gen care să 
asigure egalitatea de șanse 
în contextul în care la nivel 
internațional tot mai multe țări 
optează pentru adoptarea de 
măsuri pozitive de încurajare a 
participării femeilor la viața po-
litică – cote voluntare sau obli-
gatorii pe listele de candidaturi 
ale partidelor, cote rezervate la 
nivelul Parlamentului, suport fi-
nanciar suplimentar în campa-
nia electorală etc. Singura mă-
sură activă de stimulare a par-
ticipării femeilor în competiția 
electorală este prevăzută de 
art. 14 alin. (2) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, cu modi-
ficările și completările ulterioare 
care stabilește că „Pentru par-
tidele politice care promovează 
femei pe listele electorale, pe 
locuri eligibile, suma alocată de 
la bugetul de stat va fi majorată 
proporţional cu numărul manda-
telor obţinute în alegeri de can-
didaţii femei.12” 

În perioada post-decembristă, pro-
centul de reprezentare a femeilor în 
Parlamentul României a crescut pro-
gresiv de la 4,9% la primele alegeri 
libere din 1990 la 11,5% în actuala 
legislatură rezultată în urma alegerilor 
din decembrie 2012 (femeile deţin 68 
de mandate din totalul de 588) – mai 
precis 13,3% dintre mandate la Ca-
mera Deputaților (55 de locuri faţă de 
357 deţinute de bărbaţi), respectiv un 
procent de 7,3% dintre mandate (13 
locuri faţă de 163 de locuri deţinute de 
bărbaţi) la Senat13. Este de adăugat 
că în conformitate cu statisticile Uni-
unii Interparlamentare (IPU) actuali-
zate la data de 1 februarie 201314, în 
parlamentele naţionale a 190 de ţări, 
femeile reprezintă în medie 20,4% 
din totalul parlamentarilor, în timp ce 
în Europa (ţările OSCE, inclusiv țările 
nordice) procentul mediu al femei-
lor în parlamentele naționale este de 
23,7%. Țările nordice consemnează 
separat o medie procentuală de 42%.

Un fenomen îngrijorător pentru 
democrația românească l-a constituit 
și scăderea ratei de participare la vot 
până la nivelul de 39,20% dintre ce-
tăţenii cu drept de vot în anul 2008, 
respectiv de 41,72% în anul 2012. 

12 A se vedea Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campani‑
ilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, accesibilă on-line la adresa: http://www.
roaep.ro/ro/section.php?id=94.

13 A se vedea raportul AEP „Evoluţia reprezentării femeilor în Parlamentul României, accesibil 
on-line la următoarea adresă: http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=27&l2=58.

14 Statisticile Uniunii Interparlamentare (IPU) sunt accesibile on-line la următoarea adresă: 
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm. 
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Tendinţa de diminuare a participării 
electorale a fost accentuată de restric-
ţionarea folosirii listelor suplimentare, 
precum şi de lipsa de reglementare în 
legislaţia românească a unor metode 
de vot alternative precum votul prin 
corespondenţă sau votul electronic 
care în statele unde au fost introduse 
au dus la o creştere a ratei de partici-
pare la vot. Aceste modalităţi de vot 
vor trebui mai întâi de toate testate în 
prealabil în cadrul unor programe-pi-
lot derulate la nivel local sau regional 
pentru a elimina suspiciunile de frau-
dă și a întruni acordul actorilor politici 
și al societății civile cu privire la viabi-
litatea lor. 

În ciuda tuturor inconvenientelor 
semnalate, noua legislație electora-
lă a generat cel mai ridicat grad de 
proporționalitate în ambele runde de 
alegeri în ceea ce privește raportul 
dintre voturi și locuri în Parlament 
dintre toate alegerile post-decembris-
te15. Această realitate, nescontată de 
legiuitor, deși dovedește că opțiunile 
politice exprimate de români s-au re-
găsit, per ansamblu, în rezultatele fi-
nale, nu este însă de natură să elimi-
ne caracterul imprevizibil și complicat 
al funcționării acestui sistem electoral, 
cu toate consecințele menționate ce 
au decurs de aici, care au redeschis 

discuţiile despre necesitatea unei re-
forme electorale. Aceste discuţii au 
animat spectrul politic şi după alege-
rile anterioare, fără însă a se materi-
aliza.

PersPectIve asuPra reformeI 
electorale

Conceptul de reformă electorală 
este unul complex, cu multiple semni-
ficaţii, vizând diferite aspecte şi stadii 
din cadrul procesului electoral. Gros‑
so modo, putem spune că orice refor-
mă electorală ar trebui să răspundă 
unor aşteptări sau exigenţe ale opiniei 
publice, la nivel statal sau suprastatal, 
şi poate fi asimilată unei nevoi de revi-
zuire a unui sistem electoral dat, sau 
a unor aspecte particulare din cadrul 
acestuia, cu scopul îmbunătăţirii mo-
dului în care voinţa alegătorilor este 
reflectată în rezultatele alegerilor. 

Dintre elementele vizate de o re-
formă electorală se pot număra ur-
mătoarele: sistemele de vot precum 
reprezentarea proporţională, sistemul 
majoritar cu un tur sau două tururi de 
scrutin; procedurile de numărare a vo-
turilor; regulile privind partidele politi-
ce; eligibilitatea alegătorilor; condiţiile 
de candidatură pentru candidaţii inde-
pendenţi şi cei ai partidelor politice; 

15 A se vedea discuțiile despre proporționalitatea rezultatelor alegerilor din 2008 la Daniel 
Buti, „Alegerile parlamentare 2008. Între confuzia schimbării electorale și stabilitatea sistemului 
politic” în Sfera Politicii, nr. 131-132, 2009, p. 38, respectiv la Alexandru Radu, Op. Cit. în Sfera 
Politicii, nr. 131-132, 2009, p. 21.
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delimitarea circumscripţiilor; aspectul 
buletinelor de votare şi echipamen-
telor de votare; condiţiile care regle-
mentează observarea alegerilor; mă-
surile de securitate pentru alegători şi 
oficialii electorali; finanţarea partidelor 
politice şi a campaniilor electorale; 
factori care afectează rata de partici-
pare la vot etc. 

Dacă privim democraţia ca un 
proces continuu de perfecţionare a 
normelor şi procedurilor, ca adecva-
re la o realitate socială dinamică, în 
permanentă schimbare, implicând o 
multitudine de actori sociali angajaţi în 
diferite medii de dezbatere şi delibe-
rare, putem considera orice demers 
de reformă electorală ca un proces 
continuu şi firesc de perfecţionare a 
cadrului electoral existent, de adec-
vare la dinamica socială şi evoluţiile 
tehnologice. În acest context, reforma 
electorală este o trăsătură permanen-
tă a unei democraţii sănătoase. 

Pe mapamond, chiar în democraţi-
ile consolidate, există reputate organi-
zaţii care militează pentru reformarea 
sistemelor electorale din ţările în care 
activează, unele cu o vechime de 

peste un secol. O asemenea organi-
zaţie care activează în Marea Britanie 
este Societatea pentru Reforma Elec-
torală16. Societatea pledează pentru 
reformarea sistemului electoral din 
regat prin abandonarea sistemului de 
tip „First Past the Post” (FPTP) pen-
tru alegerile naţionale şi locale consi-
derându-l „pernicios pentru alegători, 
pernicios pentru guvernare şi pentru 
democraţie”.

Experţii Institutului Internaţional 
pentru Democraţie şi Asistenţă Elec-
torală (International IDEA) atrag aten-
ţia că alegerea unui sistem electoral 
este un proces în mod fundamental 
politic şi, ca atare, factorul cel mai 
important, de multe ori singurul, care 
contribuie la această decizie este ob-
ţinerea unui avantaj politic, în vreme 
ce analiza tehnică şi avizată asupra 
varietăţii de sisteme electorale exis-
tente şi a efectelor lor trece, de cele 
mai multe ori, în plan secund. Nume-
roase studii documentează această 
opinie. În opinia cercetătorului Carles 
Boix, „întrucât legile electorale sunt 
determinate de cei ce elaborează 
politicile, ne așteptăm ca partidele 

16 Înfiinţată sub denumirea de Societatea pentru Reprezentare Proporţională, la iniţiativa 
naturalistului şi arheologului victorian Sir John Lubbock cu scopul de a sensibiliza opinia publică 
britanică faţă de cauza unui vot echitabil. Din anul 1958, Societatea, care este recunoscută as-
tăzi ca cea mai veche organizaţie la nivel mondial pe probleme de alegeri şi reformă electorală, 
a adoptat numele său actual, situându-se în prim planul încercărilor de reformă electorală din 
Marea Britanie. În anul 1983, a fost recunoscută de către Consiliul Economic şi Social al Naţiu-
nilor Unite ca organizaţie neguvernamentală cu statut consultativ. Sloganul care a stat la baza 
misiunii lui Lubbock este ilustrativ pentru activitatea acestei organizaţii: „un sistem de votare 
corect echitabil şi corect” la Westminster şi nu numai.
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politice la putere, anticipând efectele 
(variate) ale diferitelor regimuri politi-
ce, să opteze pentru regimul care le 
maximizează șansele de a rămâne la 
putere”17 De altfel, în România, recent 
înființata Comisie de Cod Electoral în 
cadrul Parlamentului României are o 
compoziție eminamente politică, so-
cietatea civilă, experții electorali sau 
mediul academic nefiind reprezenta-
te.18

Nu în ultimul rând, artizanii unei 
reforme electorale trebuie să aibă 
în vedere faptul că nu tipul de scru-
tin este cel care determină calitatea 
candidaţilor care intră în competiţie, ci 
mai degrabă mecanismele de selecţie 
ale partidelor care îi propun. Semnifi-
cativă este în acest sens aprecierea 
lui Sartori care considera că: „dacă-i 
îndepărtăm pe indezirabili, nu ne in-
tră automat înăuntru politicieni ‘buni’ 
care să fie la fel şi în munca lor, adi-
că politicieni calificaţi, cu competenţă, 
viziune şi capacităţi de leadership. 
Oamenii buni nu sunt, prin forţa lucru-
rilor, remediul pentru un guvern prost, 
având în vedere că virtuţile private şi 
cele publice nu sunt omoloage, nu se 
aseamănă”19. Odată cu introducerea 
în discuţie a mecanismelor de selecţie 
din cadrul partidelor, facem trimitere, 

de fapt, la calitatea, gradul de „maturi-
tate” al unui sistem politic. De regulă, 
tradiţia democratică a unei ţări, gradul 
de cultură civică şi politică al cetăţe-
nilor joacă un rol cheie în această pri-
vinţă, deși în perioade dificile de criză 
și frământări sociale, mișcările popu-
liste tind să acapareze opinia publică 
chiar și în țările cu democrații conso-
lidate. Rezultatele recentelor alegeri 
parlamentare din Italia în care grupa-
rea politică lansată de popularul blo-
gger şi comediant italian Beppe Gril-
lo, transformat în politician populist, 
a ieşit pe locul trei în alegerile parla-
mentare, cu peste 20% din voturi, vin 
să confirme această realitate care nu 
este deloc singulară.

Datorită implicaţiilor profunde pe 
care le are asupra sistemului politic 
într-o societate democratică o refor-
mă electorală trebuie să fie un re-
zultat al consensului şi al dezbaterii 
publice şi să ţină totodată seama de 
bunele practici în materie electorală. 
Un aspect care va trebui avut în ve-
dere în perspectiva modificării sis-
temului electoral este ca aceasta să 
nu aibă loc cu cel puțin un an înainte 
de alegeri, perioadă care să facilite-
ze familiarizarea alegătorilor cu spe-
cificul noului sistem electoral. Potrivit 

17 Carles Boix, “Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced 
Democracies în The American Political Science Review Vol. 93, No. 3 (Sep., 1999), p. 611.

18 A se vedea http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/175511-Parlamen-
tul-a-aprobat-componenta-Comisiei-pentru-Cod-electoral.html 

19 Giovanni Sartori, Op. Cit., p. 98.
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„Codului bunelor practici în materie 
electorală” al Comisiei Europene pen-
tru Democrație prin Drept (Comisia de 
la Veneția)20 „Ceea ce trebuie evitat, 
este nu atât modificarea sistemelor de 
scrutin – ele pot fi întotdeauna îmbu-
nătăţite – ci modificarea lor frecventă 
sau cu puţin timp (mai puţin de un an) 
înainte de alegeri. Chiar în absenţa 

unei intenţii de manipulare, modificări-
le vor fi dictate de interesele iminente 
ale partidului politic.” Înţelegerea logi-
cii de funcționare a noului sistem elec-
toral și deprinderea cu particularitățile 
acestuia va favoriza percepţia trans-
parenţei şi a predictibilităţii sistemului, 
creând totodată premisele creşterii 
participării la vot.

20 A se vedea „Codul bunelor practici în materie electorală” al Comisiei Europene pentru 
Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), accesibil on-line la următoarea adresă: http://
www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023rev-rom, p. 22.
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Avatarii Războiului Rece 
după alegerile din 2012
Paul Cernat

Cuvinte cheie:  alegeri parlamentare, Război Rece, UE, NATO, SUA

Alegerile parlamentare din 9 de-
cembrie 2012 nu au dus, aşa cum 
se aşteptau mulţi, la o resetare a 
scenei politice în favoarea USL, ci 
au complicat suplimentar o realitate 
şi aşa extrem de complicată. Elabo-
rat probabil la Cotroceni, „pactul de 
colaborare instituţională” semnat de 
către preşedintele Traian Băsescu şi 
premierul Victor Ponta în vederea re-
confirmării în funcţie a celui din urmă, 
a fost acreditat de principalii parteneri 
supranaţionali ai României spre a pre-
veni declanşarea unei noi crize politi-
ce cu potenţial destabilizator în zonă 
şi pentru a menţine stabilitatea ţării 
sub control. Desigur, nici o evaluare 
lucidă a situaţiei interne nu poate face 
abstracţie de cadrul geopolitic. Cu atît 
mai mult cu cît, după tulburările din 
Piaţa Universităţii ce au dus la căde-
rea Guvernului Boc şi la declanşarea 
principiului dominoului pentru PD-L 
(nu şi pentru preşedintele Traian Bă-
sescu), a devenit tot mai evident că 

marea miză a confruntării este una de 
natură identitară şi geo-strategică, pe 
fundalul unei Europe „cu mai multe vi-
teze” ce nu a găsit, încă, drumul ieşirii 
din criză. Din păcate, mulţi comenta-
tori de la Bucureşti nu par să realizeze 
faptul că după integrarea în N.A.T;O. 
şi Uniunea Europeană politica euro-
peană nu mai e demult „externă” ci 
aproape la fel de „internă” ca şi cea 
dusă între fruntariile ţării. Un lucru e 
cert: după eşecul procedural din iulie 
2012 al referendumului de demitere şi 
reconfirmarea la Cotroceni a lui Tra-
ian Băsescu, preşedintele – rămas 
fără legitimitate populară internă – a 
rămas să se bazeze pe două pîrghii: 
mecanismele constituţionale şi de 
securitate (incluzînd controlul asupra 
instituţiilor „de forţă”) şi susţinerea 
externă (din partea Partidului Popu-
lar European, Comisiei Europene şi 
Statelor Unite). Iar după alegerile din 
9 decembrie, care au dus la victoria 
USL cu peste două treimi din manda-



71

tele parlamentare şi au consfinţit re-
ducerea PD-L la insignifianţă, opoziţia 
politică a devenit preponderent extra-
parlamentară, reprezentată de Traian 
Băsescu şi de instituţiile aflate, direct 
sau indirect, sub controlul său. Dar şi 
(putem infera) sub controlul celor ca-
re-i susţin din exterior agenda. Pentru 
a schiţa cîteva date – cred – impor-
tante pentru o mai bună înţelegere a  
evoluţiilor politice viitoare, mă voi opri 
asupra cîtorva comentarii ale susţi-
nătorilor prezidenţiali de pe portalu-
rile online (Blogary.ro) sau din presa 
„quality” (România liberă, Revista 22 
etc.). Ele sunt importante în măsura 
în care par să reflecte – ba chiar să 
exhibe – priorităţile „structurilor de 
adîncime” ale regimului Băsescu şi 
implicaţiile lor pentru o Românie afla-
tă la frontiera de est a N.A.T.O. şi U.E. 
În acest context, retorica de Război 
Rece a elitelor „dreptei” globaliste şi 
neoconservatoare, reactivată periodic 
la alegerile din ultimii ani, se vădeş-
te a fi mult mai mult decît un discurs 
de campanie electorală. Iată, pentru 
început, un citat din comentariul lui 
Mirel Axinte de pe platforma online 
Madame Blogary: 

„Astăzi, opinia majorității covîrșitoare a 
elitelor, a celor care compun «partida 
democratică», «dreapta», e că numai 
renunțarea la suveranitate și externali-
zarea leadershipului național ne mai pot 
salva de mafie, de urmașii activiștilor 

PCR și securiștilor, de jugul rusesc, 
de propria neputință și incompetență 
națională. Este o recunoaștere implici-
tă a eșecului statalității românești. Pe 
termen lung o asemenea doctrină a 
intervenționismului ca unică șansă este 
sinucigașă. Cu atît mai mult cu cît nici 
Occidentul nu mai e ce a fost și Uniu-
nea Europeană tinde să se transforme 
într-un experiment ultra-etatist sinis-
tru. (…) Vom reuși să fim responsabili 
economic și fără FMI? Vom reuși să 
respectăm separația puterilor în stat, 
domnia legii, libertățile cetățenești, 
proprietatea, egalitatea în fața legii, 
piața liberă, fără intervențiile Statelor 
Unite sau Uniunii Europene? Fără un 
partid politic, fără instituționalizarea 
politică a acestor valori, nu vom reuși. 
Deocamdată, tot ceea ce poate opune 
«dreapta» USL-ului este externaliza-
rea și intervenționismul”1.

În alt plan – un extras dintr-un edi-
torial semnat de Cristian Câmpeanu, 
România liberă: 

„Pare destul de sigur să presupunem 
că tot ceea ce ştie şi tot ceea ce face 
Ponta despre şi în politica externă 
este ceea ce a învăţat de la Adrian 
Năstase. Acest mod amoral de a face 
politică externă, ideea este că poţi şi 
chiar eşti obligat să-ţi înşeli partene-
rul extern pentru a obţine beneficii s-a 
putut observa în vară, când lui Ponta 
nici măcar nu i-a trecut prin cap că 
Europa şi America s-ar putea ridica 
în apărarea valorilor precum statul de 
drept si democraţia şi se vede şi acum 
când prim-ministrul pare să fi schim-

1 Despre un nou partid. Consideraţii doctrinare III, 16 ianuarie 2013
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bat tactica alegând, în locul sfidării şi 
aroganţei, glasul mieros şi cadoul de 
împăcare. Victor Ponta trebuie însă 
avertizat: Americanii nu pot fi „vrăjiţi” şi 
cumpăraţi cu mărgele cum ar fi deblo-
carea achiziţionării celor 12 avioane 
F16 (infinit mai utilă României decât 
SUA) în timp ce tu te duci la Slatina 
să-i tămâiezi pe ruşi să vină să arunce 
cu bani în economia românească. Po-
litica externă a SUA, cel puţin în Euro-
pa, nu este aproape niciodată exclusiv 
despre interese, ci este întotdeauna 
însoţită de valori. Năstase nu a înţeles 
acest lucru şi se pare că nu îl înţelege 
nici Ponta, spre nenorocul lui şi al Ro-
mâniei”2. 

Încă mai explicit este redacto-
rul-şef al României libere, Dan Cris-
tian Turturică, din ale cărui editoriale 
ofer cîteva extrase:  

 „Chiar dacă animaţi de idei şi aspi-
raţii diferite, ambii (Traian Băsescu şi 
Victor Ponta, n.m.) joacă la impuse şi 
se văd nevoiţi să coabiteze pentru că 
nu li s-a dat de ales. Ambii trebuie să 
accepte condiţiile celor ce ne finanţea-
ză deficitul şi ale celor ce conduc clu-
bul în care am ales să intrăm şi care 
vizează inclusiv deschiderea totală 
pentru investiţii occidentale în domenii 
strategice cum sunt mineritul şi ener-
gia. Ambii trebuie să permită justiţi-
ei să cureţe cât de cât această ţară, 
cu singura concesie că în proces îşi 
pot proteja cei mai apropiaţi prieteni 
şi sponsori. Nu există nici o îndoială 

că dacă România vrea să rămână în 
parteneriatele cu Europa şi cu State-
le Unite trebuie să urmeze o foaie de 
parcurs destul de bine definită. Ea a 
dictat multe dintre iniţiativele lui Trai-
an Băsescu din ultimii 8-10 ani şi tot 
ea setează marja de acţiune şi pentru 
Victor Ponta. Convingerea personală 
că acesta este drumul bun, doza de 
patriotism autentic, entuziasmul, con-
secvenţa, sau lipsa lor, sunt chestiuni 
secundare. Din păcate”3.

„Adevăratele sale motive de îngrijora-
re (ale lui Dan Voiculescu, n.m.) sunt 
altele: eşecul de până acum al aripii 
dure a USL de a schimba oameni din 
instituţiile justiţiei şi ale siguranţei naţi-
onale, pactul semnat de Victor Ponta 
cu preşedintele, prin care se angajea-
ză să respecte şi în viitor prerogativele 
şi dreptul de veto ale acestuia în do-
meniile vitale, dar mai ales planurile 
echivoce ale PSD privind viitorul cola-
borării cu PNL şi cu PC. Reuşita pre-
şedintelui de a păstra controlul asupra 
CSM, dar şi reluarea atacurilor împo-
triva sa îi confirmă, de fapt, trădarea 
unora dintre partenerii săi din USL. 
Voiculescu înţelege, poate prea târziu, 
că scoaterea sa din joc convine tot 
mai multora din propria tabără. Că s-a 
coagulat o masă critică de inamici şi 
foşti aliaţi care îl privesc ca pe ultimul 
obstacol major în calea limpezirii sce-
nei politice. Fără sprijinul său, zilele lui 
Antonescu în fruntea PNL sunt numă-
rate. Aşa se explică disperarea fostului 
mare candidat la prezidenţiale de a-şi 
elimina din partid principalii rivali. Fără 

2 Ponta şi doctrina Năstase, în România liberă, 28 septembrie 2012.
3 Dr. Ponta şi Mr. Hyde, 28 ianuarie 2013



73

Voiculescu şi fără Antonescu, dizolva-
rea USL este ca şi realizată. O dată cu 
ea, PSD îşi atinge scopul de a guverna 
aproape singur, adică doar cu UDMR, 
iar Traian Băsescu şi-ar putea vedea 
împlinit visul pe care l-a ratat în 2005 
– crearea unui singur mare partid de 
dreapta. O variantă încurajată şi de 
unii parteneri externi ai României. Nu 
sunt puţini cei ce sugerează de ceva 
vreme încoace că varianta unei scene 
politice dominate doar de două partide 
mari şi curăţate de marii mafioţi este 
singura care poate garanta României 
o minimă stabilitate şi coerenţă”4.

Pe direcţia conflictului maniheic 
dintre „forţele trecutului” (naţiona-
list-oligarhice, cleptocratice, neperfor-
mate) şi „vectorii schimbării”, o ana-
liză mult mai sofisticată întreprinde 
Adalbert klein din Revista 22, cu un 
„diagnostic” demn de atenţie prin ca-
racterul său „justiţiar” şi ameninţător:

„Chiar dacă este ofensiv în manifesta-
re, asaltul contra-reformei este montat 
esenţialmente din poziţii defensive, 
contextul extern şi perspectiva strate-
gică internă pe termen mediu şi lung 
defavorizând net partizanii trecutului 
în cazul unui război de uzură. Şi un 
război de uzură este ceea ce îi aş‑

teaptă pe aceştia chiar şi în cel mai 
optimist scenariu posibil pentru ei. 
Dacă vă îndoiţi de forţa şi vitalitatea 
acestui arhipelag al insulelor de pro-
fesionalism din România, trebuie doar 
să vă reamintiţi cine duce în spate şi 
cine ţine în mişcare zi de zi mecanis-
mele minimale absolut necesare pen-
tru funcţionarea statului şi a economiei 
în general şi cam care ar fi nivelul po-
tenţial de randament şi performanţă al 
ţării dacă România nu ar fi parazitată 
de o vastă reţea de familii clientelare 
angrenate teritorial pe fostele struc-
turi ale judeţelor comuniste introduse 
în 1968 de Ceauşescu ca alternativă 
„naţională” la regiunile şi raioanele de 
import sovietic. Fiind o contra‑reacţie 
la un fapt deja împlinit în punctele vi‑
tale ce protejează vectorii schimbării, 
atât din interior cât şi din exterior, cur‑
sa contra‑cronometru în care aleargă 
partizanii trecutului reprezintă expre‑
sia unui pariu cu timpul deja pierdut 
din start. Politicienii care îşi asumă 
astăzi riscul de alege greşit îşi joacă 
implicit libertatea şi destinul personal 
în viitorul cât se poate de apropiat”5.

Asemenea abordări dau tonul pre-
sei favorabile lui Traian Băsescu6. 
Analiza lui Dan Cristian Turturică din 
articolul Dar Gazprom cu cine vo‑

4 Pactul anti‑Voiculescu, în România liberă, 16 ianuarie 2013
5 Arhipelagul România şi războiul elitelor: reconstrucţie naţională şi regăsirea Europei, în 

Revista 22, 27 noiembrie 2012.
6 V. şi Dan Tăpălagă, Cîteva observaţii despre guvernul Voiculescu, pe HotNews.ro, 19 de-

cembrie 2012: „Un Guvern cu UDMR şi fără liberali era singura soluţie pragmatică, raţională în 
tentativa de a limita ascensiunea unei puteri abuzive, de a elimina unele influenţe nefaste asupra 
României. Erau apoi obligatoriu de izolat, prin trimiterea lor in opoziţie, vocile violent anti-occi-
dentale şi anti-americane din politica românească”. 
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tează pe 9 decembrie?7 a fost, între 
timp, confirmată chiar de afirmaţiile 
premierului Victor Ponta – printre ai 
cărui consilieri se numără un partener 
strategic precum generalul american 
în rezervă Wesley Clark – cu privire 
la necesitatea exploatării gazelor de 
şist şi a redeschiderii proiectului Ro-
şia Montană. Dar şi – adiacent – de 
apariţia unui adevărat „război secret” 
între posturile de televiziune afiliate 
unor tabere ale noii coaliţii de guver-
nare. Un rol determinant aparţine Ro-
mâniei TV, facţiune desprinsă în 2012 
din postul Realitatea TV, preluată de 
senatorul PSD Sebastian Ghiţă în 
condiţii tulburi de la „mogulul” Sorin 
Ovidiu Vântu după arestarea acestu-
ia (în urma unei înregistrări realizate 
de acelaşi Ghiţă). Preluînd parte din 
formula tabloidă a desfiinţatului OTV 
(care a reuşit să impună în Parlament 
un surogat populist de partid-pungă, 
PPDD), postul respectiv are pe agen-
dă ruperea PSD de PNL, marginali-
zarea liderului PNL Crin Antonescu 
şi a susţinătorilor săi şi impunerea 
la preşedinţie a unui candidat PSD 
care să garanteze interesele „partidei 
intervenţioniste”. De cealaltă parte, 
Realitatea TV, preluată de Cozmin 
Guşă după retragerea fostului patron 
Elan Schwarzenberg, pare a susţine 
în ultimul timp linia PNL-Antonescu 

împotriva PSD. La mijloc – trustul In-
tact al lui Dan Voiculescu, „inamicul 
nr. 1” al regimului Băsescu, şi vîrful 
său de lance Antena 3, preponderent 
favorabil lui Crin Antonescu. Cu pre-
cizarea că Antena 3 este şi singurul 
post interesat în mod real de menţi-
nerea unităţii USL, în condiţiile în care 
singura speranţă a aliaţilor lui Traian 
Băsescu rămîne spargerea Uniunii, 
cu eliminarea lui Crin Antonescu din 
pole position-ul cursei prezidenţiale. 
„Devoalarea” lui Sebastian Ghiţă ca 
agent acoperit al S.R.I. de către Sorin 
Roşca Stănescu, apropiat al lui Crin 
Antonescu şi cunoscut ca fost cola-
borator al Securităţii ceauşiste, l-a fă-
cut pe cel dintîi – membru al comisiei 
parlamentare de control a S.R.I. – să 
reacţioneze vehement, precizîndu-şi 
susţinerile într-o manieră ce l-a făcut 
pe jurnalistul Costi Rogozanu să con-
state, într-un comentariu de pe porta-
lul Vox Publica, că

„avem parlamentari care se acuză fă-
ţiş că ar fi activi în servicii; dincolo de 
suprafaţă se duce o luptă foarte inte-
resantă între ce am putea numi „capi-
talul autohton” şi „capitalul de multina-
ţională” (Ghiţă a vîndut recent Emag 
unei multinaţionale şi mai e şi mare 
fan Chevron); e un război „de presă”: 
Voiculescu şi liberalii de o parte, Ghiţă 
cu al lui Ponta (deşi are în spate o te-
leviziune tabloidizată extrem, se pare 
că merge utilizată şi politic)”8.

7 În România liberă, 17 noiembrie 2012.
8 Securiştii vechi şi patrioţi suferă. Update: Ghiţă, Rusia şi U.E., VoxPublica, 13 februarie 2013.
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Mai relevant ca orice altceva e fap-
tul că afirmaţiile lui Sebastian Ghiţă 
au fost confirmate de evaluări venite 
dinspre Cotroceni, prin intermediul 
consilierilor Cristian Diaconescu şi 
Sebastian Lăzăroiu (dar nu numai). 

Potrivit logicii de „război rece” a lui 
Cristian Câmpeanu, Dan Cristian Tur-
turică, Draşoş-Paul Aligică, Vladimir 
Tismăneanu, Mircea Mihăieş, Adal-
bert klein, Andrei Cornea, Sabina Fati, 
Dan Tăpălagă, Sebastian Lăzăroiu, 
Petre M. Iancu, Grigore Cartianu, Tra-
ian Ungureanu, platformele blogary, 
În linie dreaptă ş.cl. şi, desigur, Traian 
Băsescu, USL (cîtă vreme e condus 
de Dan Voiculescu şi de aliatul aces-
tuia, Crin Antonescu) ar favoriza, aşa-
dar, interesele Rusiei, ostile parteneri-
lor euroatlantici. Rămîn deschise mai 
multe întrebări, ale căror răspunsuri 
– susţinute de probe – ne-ar putea da 
indicaţii suplimentare asupra „tectoni-
cii” vieţii politice româneşti şi a mizelor 
sale mai puţin transparente. Cine sunt 
acei „parteneri externi” ai României 
care-şi doresc bipolarizarea scenei 
politice (în condiţiile lui Traian Băses-
cu) şi ce înseamnă „minimă stabilitate 
şi coerenţă” (în lectura lui Dan Cristi-
an Turturică)? Există o legătură între 
acest imperativ extern al „bipolarizării” 
şi presiunile constante ale lui Traian 
Băsescu, din 2008 încoace, pentru un 
Parlament unicameral cu 300 de par-
lamentari (la o ţară de 20 de milioane 
de locuitori), acelaşi Traian Băsescu 

indicînd faptul că funcţia uneia dintre 
camere va fi preluată de… Parlamen-
tul European? E străin imperativul în 
cauză, imaginat pe model Nebraska 
1936 de către fostul consilier prezi-
denţial Cătălin Avramescu, de stig-
matizarea Parlamentului României ca 
leagăn „partocratic” al corupţiei „ba-
ronilor locali”, ale căror interese (de-
nunţate drept anti-europene, pro-ruse 
sau „oligarhice”) ar fi opuse obiective-
lor economice ale „partenerilor strate-
gici” în zonă, respectiv controlului lor 
asupra bogăţiilor subsolului (aurul de 
la Roşia Montană, gazele de şist, Cu-
prumin etc.), eventual pe linia „luptei 
dintre capitalul naţional şi cel de mul-
tinaţională”? Să fie oare un parlament 
unicameral restrîns şi un preşedinte 
puternic „garanţi” mai siguri ai acestui 
control extern (multinaţional?) asupra 
unor forţe interne (naţionale?) „rezis-
tente” la o „modernizare” ce începe, 
din varii motive, să fie tot mai mult 
acuzată pentru caracterul ei „coloni-
al”, oricum „asimetric” şi generator de 
„periferizare”? Mai departe: ce legă-
turi ar putea exista între proiectul fe-
deralist al „Statelor Unite Europene” 
susţinut de Germania (dar nu numai) 
şi agenda federalist-autonomistă a 
„partidei maghiare” radicale susţinu-
tă de P.P.E. şi de unele cercuri inte-
lectuale româneşti favorabile lui Tra-
ian Băsescu? În ce măsură mai are 
acoperire mult-disputatul Articol 1 din 
Constituţia României, cîtă vreme atît 
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caracterul „naţional”, cît şi cel „suve-
ran”, „unitar” şi „indivizibil” al statului 
sunt subminate discret ca – potenţial 
– „antieuropene”, „antiamericane” şi 
„antimoderne”, încărcate de potenţia-
lul stigmatizant al dreptei radicale in-
terbelice şi al naţional-comunismului 
ceauşist? Există, în această privinţă, 
vreo relaţie între „unificarea dreptei” 
propuse, via P.P.E., de Traian Bă-
sescu şi Valeriu Stoica în 2005, prin 
fuziunea între PD şi PNL – operaţiu-
ne rămasă fără succes, dar avînd ca 
efect ruperea unei părţi din PNL, alipi-
rea ei ulterioară la PD – cu eliminarea 
termenului „Naţional” din sigla şi din 
identitatea celui mai vechi partid din 
România modernă, ultimul partid isto-
ric rămas activ pe scena publică ro-
mânească? Dar recenta „disidenţă” a 
grupării Tăriceanu-Chiliman-Moises-
cu (acuzaţi de colegii lor drept parte-
neri de afaceri ai Elenei Udrea), care 
acuză – mai nou – „antioccidentalis-
mul” în care Crin Antonescu şi Dan 
Voiculescu ar fi împins PNL şi pe care 
vor să-l aducă (prin intermediul candi-
datului la preşedinţie Crin Antonescu) 
în fruntea statului?

Deocamdată, trebuie să-i dăm 
dreptate lui Mircel Axinte – confirmat 
într-o replică ulterioară de Dragoş-Pa-
ul Aligică9 – în privinţa „programu-
lui” dreptei confecţionate de Traian 
Băsescu prin reorientarea subită a 

PD dinspre Internaţionala Socialistă 
spre cea Populară, consolidată prin 
sprijinul Mecanismului de Cooperare 
şi Verificare pe justiţie implementat 
de (şi prin) fostul ministru al Justiţiei 
Monica Macovei, ca şi prin atrage-
rea – ca plus-valoare în relaţiile ex-
terne – „nucleului dur” al intelighen-
ţiei civice occidentalist-anticomuniste 
(GDS etc.) ca urmare a condamnării 
comunismului de către preşedinte-
le Băsescu pe baza Raportului Final 
redactat de „Comisia Tismăneanu” 
(decembrie 2006). Cu precizarea că, 
dincolo de orice sferă de influenţă a 
Occidentului, pentru care România 
a optat de altfel ferm, printr-un cva-
siconsens al clasei sale politice, „oc-
cidentalismul” tinde să fie asimilat în 
mediile „dreptei intervenţioniste” au-
tohtone cu politicile Partidului Popular 
European, dominant în ultimul dece-
niu, şi cu aripa radicală a Partidului 
Republican din S.U.A. Nota Bene, 
dacă – după propriile-i afirmaţii – pre-
şedintele a „guvernat” pentru popor 
în primul său mandat (cu populismul 
de rigoare asigurat de creşterea eco-
nomică), al doilea mandat, obţinut la 
limită graţie voturilor diasporei, a fost 
unul în care a „guvernat pentru ţară” 
(eventual „împotriva poporului”, sau, 
cel puţin, a celui care nu l-a urmat). 
Cum? Prin apăsarea la maximum, în 
condiţii de criză financiară, a pedalei 

9 Despre proiectul naţional românesc, în ediţia electronică a Revistei 22, 15 ianuarie 2013.
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„intervenţioniste”: o austeritate eco-
nomică fără precedent în Europa, cri-
ticată drept „inutilă” sau „prea dură” 
chiar de F.M.I. dar prin care Băsescu 
– erijat în premier ad hoc – a încer-
cat să ocupe „segmentul de dreapta”, 
antagonizînd radical păturile bugetare 
şi preferînd tăierea nediferenţiată a 
salariilor, pensiilor, alocaţiilor pentru 
mame şi ajutoarelor de şomaj unei 
creşteri a fiscalităţii. S-au adăugat: 
erijarea de facto în şef al executivului 
şi şef (informal) de partid prin impune-
rea de oameni „loiali”; forţarea impu-
nerii „legilor reformei” printr-un număr 
record de asumări de răspundere ale 
docilului guvern Boc, fără dezbatere 
publică şi fără negociere cu celelalte 
forţe politice; asigurarea, prin toate 
mijloacele disponibile, a controlului 
deplin asupra Justiţiei (pe lîngă cel 
politic asupra serviciilor de informaţii) 
prin numirea de oameni fideli la vîr-
ful Curţii Constituţionale, Procuratu-
rii Generale, Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie; controlul informal asupra 
D.N.A. şi A.N.I.; eliminarea – cu ajuto-
rul pîrghiilor garantate extern ale Pro-
curaturii – a unor „adversari strategici” 
precum Adrian Năstase sau Sorin 
Ovidiu Vântu. Trebuie precizat totuşi 
că externalizarea leadership‑ului şi 
intervenţionismul (pe linia Traian Bă-
sescu – Monica Macovei – Daniel Mo-
rar – Laura Codruţa Kovesi – presa 
şi ONG-urile „partenere”) la care fac 
trimitere în luările lor de poziţie Mirel 

Axinte şi Dragoş-Paul Aligică a fost o 
operaţiune consolidată progresiv în 
perioada 2009-prezent. Foarte proba-
bil, ea se va intensifica pînă la finele 
mandatului lui Traian Băsescu, a că-
rui agendă depinde în mod decisiv de 
acest mecanism. 

Revenind – potrivit lui Dan Cristian 
Turturică, atît preşedintele Băsescu, 
cît şi premierul Ponta „joacă la impu-
se”, în ciuda agendelor diferite. Ei „nu 
au de ales”, iar pîrghiile prin care au 
fost forţaţi din exterior să „coabiteze” 
ţin, brutal spus, de şantajul economic 
şi nu pot fi respinse fără consecinţe 
dezastruoase de o ţară slab dezvolta-
tă, dependentă financiar ca România, 
fără infrastructură, cu un P.I.B. dezo-
lant de mic şi un salariu mediu aproa-
pe de limita de jos a U.E, incapabilă 
să-şi finanţeze deficitul în absenţa 
sprijinului F.M.I. şi B.M. În ce condiţii 
însă? Dan Cristian Turturică o spune 
fără înconjur: în condiţiile „deschiderii 
totale pentru investiţii occidentale în 
domenii strategice cum sunt mineri-
tul şi energia”. Dar ce condiţii implică 
(dacă mai implică) „deschiderea to-
tală”? Cu adevărat îngrijorătoare – şi 
chiar revoltătoare prin cinism – este 
o altă afirmaţie a aceluiaşi Turturi-
că, potrivit căreia „Ambii (Băsescu şi 
Ponta, n.m.) trebuie să permită justi-
ţiei să cureţe cât de cât această ţară, 
cu singura concesie că în proces îşi 
pot proteja cei mai apropiaţi prieteni şi 
sponsori”. Prin urmare, „curăţarea ţă-
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rii” prin intermediul justiţiei nu vizează 
„corupţia” în genere, ci doar influenţa 
„adversarilor strategici” (Voiculescu, în 
primul rînd). Ea trebuie realizată cu fa-
vorizarea „celor mai apropiaţi prieteni 
şi sponsori”; indiferent cît de corupţi, 
ei sunt „reevaluaţi” şi primesc – dedu-
cem – imunitate din partea instituţiilor 
juridice după acelaşi principiu din peri-
oada Războiului Rece în care, potrivit 
lui Zbigniew Brzezinski (fostul consili-
er al preşedintelui Carter pe probleme 
de securitate naţională), comunismul 
sovietic se cerea combătut prin sus-
ţinerea mujahedinilor din Afganistan 
şi Pakistan de către C.I.A. Am putea 
înţelege astfel de ce lideri ai PD-L 
(precum Adriean Videanu) şi apropi-
aţi ai preşedintelui Băsescu (precum 
Elena Udrea sau Dorin Cocoş), deşi 
subiecte constante ale investigaţiilor 
anticorupţie din presă, nu au intrat 
nici un moment în atenţia A.N.I. sau 
D.N.A., sacrificarea unor pioni minori 
„din teritoriu” (gen Sorin Apostu, Alin 
Trăşculescu, Antonie Solomon sau 
Dan Păsat) părînd a fi menită să con-
fere un minim aer de obiectivitate re-
presiunii judiciare la adresa sponsori-
lor USL şi a instrumentelor mediatice 
asociate. O altă afirmaţie peremptorie 
a lui Dan Turturică e de natură să dea 
suplimentar de gîndit – în măsura în 
care nu reprezintă o speculaţie, ci un 
mesaj avizat: „Nu există nici o îndoială 
că dacă România vrea să rămână în 
parteneriatele cu Europa şi cu State-

le Unite trebuie să urmeze o foaie de 
parcurs destul de bine definită. Ea a 
dictat multe dintre iniţiativele lui Trai-
an Băsescu din ultimii 8-10 ani şi tot 
ea setează marja de acţiune şi pentru 
Victor Ponta”. Dacă lucrurile stau aşa, 
va trebui să privim „proiectul Băses-
cu” drept unul în care „preşedintele 
jucător” joacă rol de executant al unei 
agende externe primite în plic şi care 
a asigurat nu doar condiţiile de adera-
re, ci şi pe cele de menţinere în inte-
riorul N.A.T.O. şi U.E. ale unei ţări ne-
pregătite. O ţară admisă – altfel spus 
– în „club” din raţiuni geo-strategice 
(amplificate după conflictul iugoslav şi 
atentatele din 11 septembrie). În astfel 
de condiţii, a susţine – precum Cristi-
an Câmpeanu – că „Politica externă a 
SUA, cel puţin în Europa, nu e aproa-
pe niciodată exclusiv despre interese, 
ci este întotdeauna însoţită de valori” 
sună cinic şi sfidător, făcînd grave 
deservicii chiar celor pe care pretin-
de a-i susţine. Oricît l-am invoca pe 
Machiavelli, despre ce valori mai poa-
te fi vorba în cazul unei realpolitik ce 
„protejează”, cu complicitatea justiţiei 
şi sprijin extern, eventualele infracţiuni 
ale camarilei lui Traian Băsescu (asi-
gurînd totodată imunitatea lui Băses-
cu şi Ponta) pentru a o elimina, strate-
gic, pe a „celorlalţi”? Cum să mai crezi 
în autenticitatea acestora în condiţiile 
unui dublu standard flagrant? (Dacă 
nu cumva mesajul trebuie citit altfel: 
e nevoie de executanţi sans phrases, 
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care să creadă fără rest în acest ex-
port de valori ale democraţiei şi statu-
lui de drept, fără să-şi pună problema 
cine sunt „mai egali decît alţii” în faţa 
legii…). În ultimă instanţă, al cui mai 
e „interesul naţional” dacă – aşa cum 
sugerează „intervenţioniştii” – sin-
gura opţiune pe care statul român o 
are la dispoziţie este între a servi, cu 
minime beneficii, interesele economi-
ce ale unei mari puteri sau alteia (cu 
costurile aferente)? Ori între a alege 
un „colonist” sau altul, la nesfîrşit.10 
Cu asemenea date, discuţiile despre 
caracterul de (semi)colonie al zonei 
(trecînd prin experienţa de „periferie” 
a Imperiilor Otoman, Habsburgic, ţa-
rist, a puterilor Axei sau a Tratatului 
de la Varşovia), ca şi cele referitoare 
la crearea statului român de către di-
plomaţia marilor puteri occidentale – 
în funcţie de sferele de influenţă ale 
acestora din zona Dunării de Jos după 
Tratatul de la Adrianopol, liberalizarea 
comerţului la gurile Dunării şi Războiul 
Crimeii – nu mai pot fi bagatelizate ca 
speculaţii conspiraţionist-autohtonis-
te. Ele au fost confirmate în ultimele 
decenii prin studii prestigioase, cum ar 
fi cele ale unor politologi americani ca 
Immanuel Wallerstein, creatorul World 
System Theory sau Daniel Chirot, dis-

cipol al sociologului H. H. Stahl (v. în 
special Schimbarea socială într‑o so‑
cietate periferică. Formarea unei co‑
lonii balcanice, Academic Press, New 
York, 1976, trad. rom. Victor Rizescu, 
Bucureşti, Corint, 2002) şi tind să ca-
pete o nouă legitimare teoretică graţie 
teoriilor post-coloniale, inclusiv prin 
intermediul „noii stîngi” postmoderne. 
Emergenţa noilor puteri economice 
(China, India, Rusia, Brazilia-CELAC 
etc.) şi a multipolarităţii aferente, ca 
şi clivajele din interiorul Uniunii Euro-
pene între Centru şi Periferia econo-
mică, între Nord-Vest-ul dezvoltat şi 
Sud-Est-ul afectat de „criza datoriilor 
suverane”, între statele dezvoltate 
(adepte ale sloganului „More Europe”) 
şi „Prietenii Coeziunii”, între benefici-
arii politicilor austerităţii şi „victimele” 
acestora, au schimbat substanţial da-
tele problemei. În presa românească 
favorabile lui Traian Băsescu, atitudi-
nile „intervenţioniste” nu au privit doar 
monitorizarea externă a justiţiei, ci şi 
– într-o primă fază – preîntîmpinarea 
pericolului ca „plagiatorul” Ponta să 
devină prim-ministru, indiferent de re-
zultatul alegerilor din 9 decembrie, iar 
dacă devine, să fie decuplat de „inte-
resele ruseşti” ale lui Voiculescu-Anto-
nescu. Stimulate de luările de poziţie 

10 V. Andrei Cornea, Este România o „colonie”?, în Revista 22, 13 noiembrie 2012: „Așadar, 
într-un anume sens, să-i zicem «postmodern», suntem și vom fi o «colonie». Întrebarea, singura 
care contează, este a cui «colonie»? A Occidentului, care, în pofida tuturor erorilor și a crizelor, 
ne cere să construim un regim al statului de drept, cu o corectă funcționare a justiției, de pe 
urma căruia va avea de câștigat toată lumea? Sau o «colonie» a Rusiei, stat unde a vorbi despre 
justiție și stat de drept e aproape subversiv?”
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ale unor apropiaţi ai preşedintelui Bă-
sescu, precum consilierul Sebastian 
Lăzăroiu11 sau fostul premier şi şef 
SIE Mihai Răzvan Ungureanu, artico-
lele semnate de Andrei Cornea în Re‑
vista 2212 şi de Cristian Câmpeanu în 
România liberă13 amintesc, pe depar-
te, presupusa atitudine a consilierului 
pentru securitate naţională a S.U.A., 
Henry Kissinger, privind finanţarea 
de către C.I.A. a grevelor antiguver-
namentale din Chile (1973), în urma 
deciziei nou-alesului Salvador Allen-
de de a naţionaliza industria de cupru 
şi alte afaceri importante: „nu înţeleg 
de ce trebuie să stăm şi să urmărim 
cum o ţară devine comunistă din cau-
za iresponsabilităţii poporului său?”14 
Desigur, situaţiile şi mijloacele diferă, 
nu şi scopurile. Pentru reprezentan-
ţii autohtoni ai acestei atitudini, ca şi 
pentru mulţi dintre popularii europeni, 
democraţia (ca şi suveranitatea) tre-
buie limitată, fie şi temporar, în bene-
ficiul „reformelor” iniţiate cu mînă forte 
de către o minoritate „civilizatoare”, în 
virtutea cauzei superputerii celei mai 
favorizate. 

Un interviu acordat Sabinei Fati 
pentru cotidianul România liberă de 
către directorul S.R.I. George Maior15 
confirmă, în parte, îngrijorările „parti-
dei intervenţioniste”. În acelaşi număr 
al amintitului cotidian, Dan Cristian 
Turturică indică faptul că liderii justi-
ţiei şi ceilalţi susţinători externi ai lui 
Traian Băsescu sînt „pregătiţi să preia 
ştafeta” în această bătălie „geostrate-
gică” pentru „menţinerea României pe 
axa parteneriatului N.A.T.O.-S.U.A.: 

„acum Traian Băsescu depinde de 
stâlpii statului mai mult decât depind 
aceştia de preşedinte. Dacă ei ar fi 
ales să trădeze în vară, preşedintele 
ar fi fost dat jos în câteva zile. Cu toate 
protestele europenilor şi ale america-
nilor. Dar nu au făcut-o nici atunci şi 
nu o fac nici acum nu din iubire sau 
loialitate faţă de preşedinte – mulţi îi 
reproşează modul discreţionar, brutal 
şi adesea incorect în care a ghidat 
jocurile de putere inter şi intra-institu-
ţionale – ci pentru a-şi salva propria 
piele şi a rămâne în acelaşi timp fideli 
şi parteneriatelor internaţionale în care 
sunt implicaţi fără rezerve deoarece le 
definesc cariera”16, 

11 Nimeni nu îl va trata pe Ponta altfel decît îl tratează S.U.A. pe Chavez, interviu realizat de 
Andreea Pora în Revista 22, 20 noiembrie 2011. 

12 ibid. v. şi Andrei Cornea, Greşesc popoarele?, în Revista 22, 28 noiembrie 2012.
13 Băsescu TREBUIE SĂ SCHIMBE rezultatul alegerilor, în România liberă, 16 noiembrie 

2012.
14 Cf. Grace Livingstone, American’s Backyard: The United States & Latin America From 

the Monroe Doctrine to the War on Terror, Zed Books, NewYork, 2009, apud. George Apostoiu, 
Europa – America Latină. Un proiect de parteneriat simetric în Cultura, 15 februarie 2013. 

15 „Există centre de putere care vor să folosească S.R.I. în bătălia prezidenţială din 2014”, în 
România liberă, 21 februarie 2013.

16 Traian Băsescu a predat ştafeta, în România liberă, 23 februarie 2013.
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iar recomandările fostului ambasador 
al S.U.A. la Bucureşti, Mark Gitenste-
in, către noul secretar de stat John 
Kerry vădesc urgenţa implementării 
prioritare în România a agendei inter-
venţioniste consfinţite prin pacul de 
colaborare şi prin mecanismele MCV: 

„fără sprijinul susţinut al SUA, UE si 
FMI, nu este deloc sigur că aceste 
reforme vor fi continuate. Ar trebui să 
fie punctul principal al relaţiei noastre 
bilaterale îndeplinirea obiectivelor fixa-
te în ultimul raport MCV şi în acordul 
de coabitare între premier şi preşedin-
te. Primul şi cel mai important dintre 
acestea este numirea unor persoane 
cu credibilitate, competenţă şi experi-

enţă în funcţiile de procuror general şi 
procuror şef al DNA”17. 

Totuşi, dincolo de canalul privilegiat 
de comunicare Mark Gitenstein – Vivi-
ane Reding – Catherine Day – Monica 
Macovei – Daniel Morar – Traian Bă-
sescu, nenumărate exemple arată că 
adevăraţii „colonişti intervenţionişti” 
au fost „intelectualii lui Băsescu”, eu-
roparlamentari, raportori din presă, 
colaboratori apropiaţi din instituţiile 
statului şi din ONG-urile responsabile 
cu monitorizarea vieţii publice româ-
neşti, corporatişti, funcţionari interna-
ţionali, cu toţii – deveniţi în ultimele 
două decenii interlocutori privilegiaţi ai 
Occidentului18. În mod evident, pentru 

17 Hotnews.ro, 22 februarie 2013.
18 Potrivit lui Adalbert Klein din articolul anterior citat, e vorba de „emergenţa unor elite pro-

fesionale autentice, prezente şi reprezentate în mediul privat, în spaţiul informaţiei publice, în 
sectorul instituţiilor cheie ale statului, şi nu în ultimul rând, în interiorul unora din autorităţile 
publice. Pentru o mai bună vizibilitate şi înţelegere, trebuie să amintim aici (în ordine absolut 
aleatorie): vârfurile sistemului judiciar şi al structurilor de organizare a instanţelor judecătoreşti, 
structurile comunităţii de informaţii şi cele militare afiliate NATO, mediul antreprenorial concentrat 
în sectoarele competitive ale economiei, elitele profesionale din domeniul juridic, fiscal, contabil, 
financiar-bancar, audit, consultanţă de management, investiţii şi de afaceri, jurnaliştii de excepţie 
ai presei independente, micro-comunităţile din domeniul ştiinţific, academic, şi al educaţiei în ge-
neral, ce se bucură de recunoaştere internaţională, şi deloc în ultimul rând, întreg mediul cultural 
românesc afiliat valorilor societăţii deschise şi dialogului cultural în contextul valorilor civilizaţiei 
occidentale. Toate aceste insule de profesionalism, chiar dacă sunt în inferioritate numerică, be-
neficiază de avantajul poziţionării în zonele importante strategic din partea competitivă a econo-
miei, a spaţiului public şi al instituţiilor statului, având acces la principalele resurse de competen-
ţă, informaţie şi conexiuni privilegiate cu Occidentul”. Am putea adăuga: şi la principalele surse 
de finanţare disponibile. Prin urmare, o suprastructură „insulară”, ruptă de „baza” electorală, dar 
integrată circuitelor externe. Dezolant e în schimb maniheismul descrierii adversarului: „Faliile 
de demarcaţie între aceste elite profesionale autentice şi elita cripto-comunistă susţinută de 
numeroşii impostori ai status-quo-ului tranziţiei sunt centrate în jurul binoamelor competenţă‑im‑
postură, concurenţă‑clientelism, lege şi fărădelege. Liniile de front puse în evidenţă începând din 
această vară în domeniul judiciar, constituţional şi în spaţiul comunicării publice sunt deschise 
exact în jurul acestor valori şi, respectiv, contra-valori”. În legătură cu fondurile internaţionale 
apreciabile care, din 1990 încoace, au finanţat aceste reţele de „interlocutori privilegiaţi”, v. Cipri-
an Ciucu, Noi, trădătorii, ei, românii. Despre Monica Macovei, oengişti, reformişti… Şi un mesaj 
pentru Traian Băsescu şi pedelişti, în contributors.ro, 25 februarie 2013. 
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aceştia Traian Băsescu „fu ocazia, iar 
nu cauza” afirmării în politica la vîrf, 
ca principală pîrghie internaţională de 
susţinere a „axei Bucureşti-Washin-
gton-Berlin” şi a unei agende liber-
tariene sau neo-conservatoare hard. 
Pentru ei, preşedintele Băsescu a 
reprezentat, de fapt, pîrghia internă 
a Puterii (aşa cum partenerii euroat-
lantici reprezintă „transcendenţa” ei 
absolută). Şi, totodată, un instrument 
al răzbunării pe „sistemul ticăloşit” al 
„României profunde”. Iar faptul că era 
un „convertit” al vechiului sistem, pe 
care-l cunoştea bine din interior şi ale 
cărui mijloace (inclusiv practicile poli-
ţieneşti, militarizate) le preluase spre 
a le întoarce împotriva sa, a repre-
zentat pentru ei un indicator al Forţei. 
Nu întîmplător, în limbajul de sectă al 
fanilor băsescieni revine obsedant un 
îndemn al lui Obi Wan Kenobi din fil-
mul Războiul Stelelor: „May the For-
ce be with you!”. Pe cît de eficienţi în 
relaţiile postcomuniste cu partenerii 
euroatlantici, pe atît de impopulari şi 
antipatizaţi în rîndul electoratului in-
tern, aceştia au înţeles, după 2006, 
să modeleze instituţional România 
în propriul şi exclusivul lor beneficiu 
prin „prelucrarea” corespunzătoare 
a organismelor internaţionale, făcînd 
– în lipsa susţinerii interne – politi-
ca regimului cu mîna respectivelor 
instituţii de verificare controlate de 
P.P.E. (Comisia Europeană, diverse 
ambasade influente ş.cl.). Un exem-

plu concludent ne e oferit de acelaşi 
Cristian Câmpeanu care, evocîndu-şi 
experienţa participării la un simpozion 
despre libertatea presei organizat de 
un think tank american la Berlin, rela-
tează cum i-a convins pe „străini” de 
monstruozitatea „oligarhilor” români 
de presă, pentru a pune presiune pe 
oficialii de la Bucureşti:

„Am amintit, pentru context, trecutul 
de informatori ai Securităţii al lui Vîntu 
şi Voiculescu, despre FNI, ICA şi alte 
dosare pe care aceştia le aveau pe rol 
şi i-am rugat pe interlocutorii mei să 
nu facă greşeala să îşi imagineze că 
aceşti oameni sunt un fel de echiva-
lent est-european al lui Murdoch, ci să 
înţeleagă că e vorba de o categorie, 
dacă nu chiar de o specie, distinctă, 
al cărei scop este distrugerea statului 
de drept şi încurajarea unui regim au-
tocrat şi profund corupt de tip rusesc 
sau ucrainean. În acel moment, o 
distinsă doamnă senior editor la ABC 
News şi-a pus mâna la gură a neîncre-
dere. Mi-am încheiat intervenţia cu un 
sentiment de inutilitate, sceptic că am 
reuşit să ridic măcar o parte din vălul 
care acoperă mizeria presei româneşti 
gândind că aceasta va rămâne pururi 
pentru colegii noştri din Occident o 
afacere exotică şi de neînţeles, mai 
ales că doamna de la ABC m-a asal-
tat pe parcursul a câtorva ore în care 
mi-a repetat că ceea ce spusesem eu 
NU POATE FI ADEVăRAT pentru că 
NU ESTE POSIBIL. „Nu este posibil, 
doamnă, am replicat, dar este adevă-
rat”. M-am convins atunci cât de greu 
este să descrii realităţile româneşti 
unor parteneri raţionali şi de bună cre-
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dinţă, dar mai ales, cât de greu le este 
lor să accepte şi să înţeleagă ceea 
ce se petrece în România, de unde şi 
scepticismul meu”.19

Nu-i de mirare că atît PD-L, cît şi 
Traian Băsescu au pierdut pe sea-
ma lor „în intern” pe cît au cîştigat „în 
extern”: redutabili în presa scrisă şi 
electronică, ei s-au dovedit incapabili 
să „treacă ecranul” către „România 
profundă” prin intermediul posturilor 
TV, drept pentru care şi-au concentrat 
eforturile pentru anihilarea „mogulilor” 
ostili (nu şi pe cei favorabili, precum 
George Constantin Păunescu). Nu-mi 
propun să întreprind o analiză deta-
liată a mecanismelor de legitimare 
simbolică, a tehnicilor de stigmati-
zare, dar şi de „onorabilizare”20 prin 
intermediul unor instituţii specifice 
(D.N.A., Procuratura Generală, A.N.I., 
C.S.M., C.N.S.A.S., colaboratori ro-
mâni ai presei occidentale, „respon-
sabili” cu monitorizarea diferitelor in-
stituţii ş.a.m.d.). Pot să constat însă 
că avem de-a cu un management 
specific al impunerii „din afară”, ca şi 
cu unul al impunerii „de sus”, breve-
tat de Traian Băsescu în modificarea 
ideologică (de) la vîrf a PD, în modi-
ficarea majorităţilor parlamentare din 

2004 şi 2009, în controlul piramidal 
asupra guvernelor Boc-Ungureanu şi 
în pactul de neagresiuni (şi imunitate 
reciproc-avantajoasă?) cu premie-
rul Ponta. Acest tip de management 
corporatist şi cazon – falimentar în 
condiţii de criză, întrucît grefa impu-
să cu forţa de sus a sfîrşit prin a fi 
respinsă cu ostilitate la bază – se ba-
zează pe subordonarea fidelă faţă de 
un Centru dominant de putere (Sta-
tele Unite, Germania, Partidul Popu-
lar European, Preşedinţia) însoţit de 
mecanisme sofisticate de soft power. 
În plan intelectual, adepţii „civilizării”, 
„modernizării” şi „occidentalizării” Ro-
mâniei prin intermediul „externalizării 
leadershipului” şi al „intervenţionismu-
lui” (economic şi juridic) în detrimentul 
democraţiei reprezentative pot fi priviţi 
ca nişte moştenitori ai politicilor Răz-
boiului Rece, patentate în anii ’80 de 
Ronald Reagan şi Margaret Thatcher. 
În schimb, adversarii lor – tot mai nu-
meroşi, după divorţul PNL de PD şi 
alianţa cu PSD – tind să coaguleze o 
„nouă cultură critică”. Cei dintîi mizea-
ză pe unilateralism asimetric în politi-
ca externă, pe reduceri de suveranita-
te naţională, pe favorizarea capitalului 
multinaţional, austeritate economică, 

19 Ponta trebuie să se lepede de Antena 3 şi Dan Voiculescu, în România liberă, 31 ianuarie 
2013.

20 Pentru o descriere avizată a mecanismelor „onorabilizării ideologice” în România postde-
cembristă, v. Victor Rizescu, Temeiurile stîngii şi echidistanţa de dreapta, în vol. Tranziţii discur‑
sive. Despre agende culturale, istorie intelectuală şi onorabilitate ideologică după comunism, 
Bucureşti, Editura Corint, 2012. 
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libertarianism, refuz al statului naţio-
nal şi regionalism împins pînă la fede-
ralism, monopolizarea eticii şi a meri-
tocraţiei în cheie maniheist-justiţiară; 
ceilalţi – pe multilateralism în politica 
externă, dublat de relegitimarea „de-
mocratică” şi „liberală” a suveranităţii 
naţionale, în ideea că dezvoltarea şi 
depăşirea condiţiei de „semicolonie 
semiperiferică” nu pot fi realizate prin 
subordonarea exclusivă şi obedientă 
faţă de un centru unic de putere, ci 
prin multilateralism în politica externă, 
prin întărirea statului şi printr-un pro-
tecţionism favorabil capitalului autoh-
ton (oarecum similar politicii „prin noi 
înşine” a PNL din anii ’20-’30). Primii 
se ghidează după un criteriu al „mo-
ralităţii în politică” prin care echivalea-
ză Occidentul liberal-conservator (nu 
şi pe cel socialist) cu un Bine trans-
cendent, opus Răului estic, balcanic 
şi oriental, după logica „orientalistă” 
(Edward Said) i.e. colonială a opoziţiei 
dintre Nord-Vestul dezvoltat/civilizat/
integru/raţional şi Sud-Estul subdez-
voltat/barbar/corupt/iraţional. Ceilalţi 
încearcă să deconstruiască această 
logică, denunţîndu-i caracterul hege-
monic şi atrăgînd atenţia că s-a mers 
prea departe, iar occidentalismul 
radical tinde să devină din „medica-
ment” – „otravă”. Deocamdată, adep-
ţii „intervenţionismului civilizator” şi ai 
„modernizării statului” cu orice preţ (şi 
în beneficiul propriilor grupuri de in-
terese) se luptă pentru a-şi prezerva 

statutul de „interlocutori privilegiaţi” 
ai Occidentului, cîştigat în perioada 
Războiului Rece nu prin disidenţă 
făţişă, ci printr-o rezistenţă culturală 
ambiguă, de nişă protectoare, garan-
tată de protectori influenţi de la vîrful 
sistemului comunist şi legitimată de 
susţinerea din partea unor posturi de 
radio occidentale. Susţinători ideolo-
gici ai „proiectului Băsescu” pe filieră 
populară, libertariană, creştin-demo-
crată sau neoconservatoare, dar mai 
ales prin clauzele aderării euroatlanti-
ce şi ale „condamnării comunismului”, 
aceşti reprezentanţi ai societăţii civile 
„de bună calitate” (cum a numit-o pre-
şedintele pentru a stigmatiza societa-
tea civilă care nu-l mai susţine) conti-
nuă să asigure – alături de actualii şefi 
ai justiţiei – interfaţa externă prin in-
termediul căreia presiunile occidenta-
le sunt stimulate. De partea cealaltă, 
asistăm la tentative tot mai articulate, 
deşi încă haotice, de contracarare a 
amintitului monopol cu arme compa-
rabile. Putem vorbi, sub acest aspect, 
despre un „război rece româno-ro-
mân” purtat între elitele intelectuale 
globaliste şi adepţii statului naţiune, 
sau între „intervenţionişti” şi adepţii 
„suveranităţii democratice”, ca ava-
tar al tensiunilor – amplificate de cri-
za economico-financiară – dintre un 
Centru în pierdere de viteză şi Perife-
riile emergente. Iar acest „război rece” 
între „cele două Românii” se poartă 
pe mai multe fronturi: geo-strategic, 
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economic, politic, juridic, intelectual, 
mediatic etc. Pentru moment, în cazul 
„intervenţioniştilor” se poate observa, 
după pierderea alegerilor locale, o 
tendinţă segregaţionistă accentuată: 
fie una de tip regionalist (avînd la bază 
„mitul habsburgic”21 al ardeleano-bă-
năţenilor „occidentalizaţi” şi „civilizaţi” 
vs. „miticii” balcanici matriţaţi de back‑
ground-ul otomano-bizantino-slav, co-
rupţi, săraci şi primitivi), fie o „privati-
zare” elitistă, prin replierea livrescă în 
microcomunităţi insulare, alternative 
la ţara „confiscată” de „moştenitorii 
naţional-comunismului securist”22. 
Dar segregaţionismul lor nu este unul 
alternativ doar la adresa naţionalului, 
ci şi a socialului, denunţat drept „infe-
rior” şi asimilat socialismului asistenţi-
al. Principalul pericol este ca antinaţi-
onalismul să degenereze, prin meca-
nismul „urii de sine”, în atitudine făţiş 
antinaţională, pe fondul repulsiei faţă 
de societatea „ignorantă”, „coruptă” şi 
„necivilizată” a „României profunde”, 
care nu-i recunoaşte şi nu-i urmează. 
De partea cealaltă, există pericolul ca 

pledoariile în favoarea suveranităţii 
democratice să eşueze într-un naţio-
nalism populist, eurosceptic şi antia-
merican. 

Cum va evolua acest conflict, ce 
partidă va reuşi „resetarea” jocului po-
litic intern şi ce (nou) rol ar putea juca 
România pe scena politică internaţio-
nală, rămîne de văzut, iar campaniile 
pentru alegerile europarlamentare şi 
prezidenţiale din 2014 vor da, proba-
bil, un răspuns concludent. Rămîn, 
în perspectivă, cîteva necunoscute: 
dacă P.P.E. îşi va păstra sau nu domi-
naţia şi după alegerile din 2014; dacă 
„multipolarismul” va cîştiga suficient 
teren; dacă proiectul constituţional 
iniţiat de USL va reuşi să se impună; 
dacă va fi neutralizat sau nu trustul In-
tact, respectiv dacă va rezista sau nu 
USL; în fine, dacă viitorul cîştigător al 
prezidenţialelor va fi „favorabil” agen-
dei actualului preşedinte. Deocamda-
tă, meciul – arbitrat de evoluţiile eco-
nomice din zonă – e deschis oricărui 
rezultat.

21 Termenul aparţine lui Claudio Magris (Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna. 
Torino, Einaudi, 1963). 

22 Potrivit lui Gabriel Liiceanu, în faţa ameninţărilor „României mari” (sic!) o soluţie disperată o 
constituie retragerea protectoare, evazionistă în paradisul privat al unei „Românii mici”: „Aveam 
şi eu nevoie de o ţară sau, măcar, de un trib. Şi aşa s-a născut ideea „patriei mici”, a României 
mele de buzunar. Ea era populată de câteva figuri tutelare, de „părinţii fondatori” (Regele Carol 
I, Maiorescu, Brătienii, P.P. Carp), de câţiva mari înaintaşi, de câteva locuri ale copilăriei, de o 
mână de prieteni, adică de fiinţele acelea minunate pentru care albul era alb, negrul negru şi cu 
care, în linii mari, conveneam şi în privinţa celorlalte culori şi nuanţe ale lumii”, Povestea patriei 
mele mici, în Revista 22, 10 iulie 2012.
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Consecințele disoluției 
iugoslave în spațiul balcanic
Ambasador dr. Vasile Leca

Cuvinte cheie:  „platforma de agresiune”, naționalism, etnie, suveranitate, 
identități multiple

consIderațII IstorIce

Destrămarea iugoslavă a avut 
rădăcini serioase în antagonismele 
economice, considerate surse prin-
cipale în revenirea fără precedent 
a naționalismului, după moartea lui 
Tito. Semnele au apărut, însa, de mai 
multa vreme. Încă din 1971 Biroul 
Național de Estimări al CIA prezenta 
la Washington un raport intitulat „Iu-
goslavia: o estimare informativă” care 
aprecia că „pe termen scurt Iugosla-
via va rămâne unită, însă problemele 
naționale urmau să ducă la dezinte-
grare”.

Mai mult, Kosovo era văzut la Wa-
shington ca „o posibilă zonă secesi-
onistă” – o profeție – care urma să 
devină realitate peste aproape o ju-
mătate de secol.

În 1968 Academia Sârbă de Ştiințe 
publica o analiză cunoscută sub nu-
mele „Memorandumul SANU” (SANU 
fiind abrevierea numelui Academiei) 

apreciată de opozanții din celelalte 
republici drept  platforma de agresiu-
ne” a sârbilor asupra celorlalte etnii. 
Documentul definește problemele 
societății si cauzele lor, fără a iden-
tifica soluții. Academicienii sârbi pre-
zentau în 1986 probleme care aveau 
să explodeze în 1990. În mod fals s-a 
ajuns la concluzia că epurarea etnică 
ar fi singura soluție pentru atingerea 
identității de sine. Aceasta filozofie a 
fost dominantă la începutul războiului 
în spațiul iugoslav și a condus la o cri-
za de identitate serioasă care avea să 
devină justificarea pentru atrocitățile 
ulterioare.

Naționalismul avea să se iden-
tifice cu etnia, aspect care a permis 
apariția justificărilor ideologice privind 
schimbările forțate ale componentei 
demografice, sociale și culturale din 
teritoriu.

Acest moment nu poate ignora 
procesul de destrămare a comunis-
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mului iugoslav, cu precizarea că a fost 
folosit pentru mascarea temporară a 
diferențelor naționale, în spatele căre-
ia a început fără menajamente lupta 
pentru separare. Era un lucru normal, 
atâta timp cât în fruntea republicilor 
separatiste se aflau lideri importanţi, 
foşti membri ai Ligii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Căderea comunismului din acest 
spaţiu nu a însemnat același lucru cu 
cel din țările foste comuniste din Eu-
ropa, dimpotrivă a fost folosită ca o 
„perdea” pentru jocurile ce aveau să 
urmeze.

Comunitatea Europeană a fost 
surprinsă de această evoluție, iar 
reacțiile ei, la început, au fost onorifi-
ce, fără efect. 

Prima reacție față de procesul de 
disoluție iugoslavă a fost cea a Troicii 
europene în cadrul unei vizite la Bel-
grad în martie 1991. Atunci a fost afir-
mat sprijinul pentru menținerea statu-
lui iugoslav și respectarea Acordurilor 
de la Helsinki. Aceasta poziție a ară-
tat că liderii europeni nu cunoșteau 
situația reală din Iugoslavia și, mai 
grav, din Balcani.

Croații și slovenii au înțeles mult 
mai repede faptul că folosind noul 
context geopolitic, pot trece la acțiune, 
indiferent prin ce mijloace, pentru se-
parare și dobândirea independenței 
totale.

89% dintre sloveni au votat la 23 
decembrie 1990 pentru independență. 

Croația a intrat în conflict deschis cu 
armata iugoslavă aflată pe teritoriul 
sau, situație ce a stârnit preocupări 
serioase în Comunitatea Europeană 
care a trimis la Belgrad o delegație for-
mată din miniștri de externe ai Luxem-
burgului, Olandei și Italiei. Acțiunea a 
fost finalizată cu semnarea acordu-
rilor de la Brioni ce prevedeau retra-
gerea Armatei federale în cazărmi și 
trimiterea unor observatori europeni.

Acordul nu a avut șansă de reușită 
deoarece Comunitatea Europeană era 
departe de a înțelege sensul evoluției 
evenimentelor din această zonă. 

Urmează Conferința de la Haga, 
septembrie 1991, care stipulează în 
rezoluția adoptată că „dreptul la au-
todeterminare al popoarelor din Iu-
goslavia nu se poate exercita fără se 
ține seama de drepturile și interesele 
minorităților etnice din fiecare țară”. 
Este un aspect ce ține de esența pro-
blemei.

De aici începe drumul sângeros al 
destrămării.

La sfârșitul 1991 și începutul anu-
lui 1992 în Europa se conturau două 
poziții privind situația din Iugoslavia: 
prima favorabilă accelerării procesului 
dezintegrării (Germania, Danemarca, 
Italia și Belgia) cea de a doua susținea 
ideea statu-qou-ului unei federații sau 
a unei confederații (Marea Britanie, 
Grecia, Franţa și Spania).

Din păcate, cele doua poziții nu se 
bazau pe situația reală din teren, care 
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se îndrepta hotărât spre dezintegra-
re indiferent de preț. Conferința de la 
Haga a fost un eșec cu toate eforturile 
participanților.

Singurul rezultat palpabil a fost ide-
ea înființării unei Comisii de Arbitraj a 
Comisiei Europene prezidată de Ro-
bert Badinter, în scopul definirii rapor-
turilor constituționale dintre republicile 
foste iugoslave.

Concluziile Comisiei Badinter au 
fost clare și dure: Iugoslavia se afla 
într-un proces ireversibil de disoluție 
fiind necesar un referendum pentru 
independență. Din păcate, propune-
rea a venit puțin cam târziu deoare-
ce, Croația și Slovenia își declaraseră 
independența, deja, la 25 iunie 1991, 
iar Macedonia și Bosnia se aflau în-
tr-un stadiu avansat pe acest drum.

Intențiile Comisiei de la sfârșitul 
anului 1991 erau depășite de situația 
de pe teren. Croația pierde în urma 
acțiunilor sârbilor sprijiniți de Armata 
federală 35% din teritoriu, iar în Bos-
nia situația era și mai dramatică. Sâr-
bii proclamaseră Republica Srbska 
care viza 70% din teritoriul Bosniei, iar 
20% urmau să revină musulmanilor și 
10% croaților.

Urmează conferința de la Lisabona 
care elaborează un plan de împărțire 
a Bosniei în cantoane etnice, respins 
însă de sârbi care erau pregătiți pen-
tru 4 aprilie 1992, când a izbucnit răz-
boiul civil.

De aici în colo se vor desfășura 
două războaie, unul în Croația și altul 
în Bosnia.

Dacă primul avea să se desfășoare 
prin „discuții directe între cele două 
părți” (croați și sârbi), cel de al doilea 
s-a derulat sub egida unei purificări 
etnice extrem de sângeroase.

Războiul dintre croați și sârbi s-a 
încheiat practic în 1995 când cele 
două părți, după „șicane” armate au 
ajuns la concluzia că implicarea inter-
naţională era prea mare, iar o posibilă 
împărțire a Bosniei nu mai era de ac-
tualitate.

În istoria evenimentelor rămâne 
drama din Bosnia care s-a oprit prin 
Acordurile de la Dayton dar nu s-a 
încheiat nici astăzi datorită urmărilor 
umane încă vizibile din acest spaţiu.

Se poate spune, în loc de conclu-
zie, că una din cele mai mari crize 
după cel de al Doilea Război mondi-
al a fost un examen pierdut de factori 
decizionali din comunitatea internaţi-
onală datorită multitudinii de interese. 

Drama din spațiul iugoslav nu a gă-
sit încă explicații ce pot fi acceptate. 

Karen S. Smith aprecia în volumul 
Politica Externă a Uniunii Europene 
că „Războiul din Iugoslavia a făcut 
evidente severele deficiențe ale UE în 
a trata conflictele violente”.

De aici și consecințele disoluției 
Iugoslaviei care au generat pe harta 
Balcanilor 7 noi state cu problemele 
firești și specifice fiecăruia.
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consecInțele dIsoluțIeI Iugoslave

Înțelegerea efectelor dezmembră-
rii Iugoslaviei este legată și de modul 
de abordare a acestui aspect.

Balcanii, pe ansamblu, au anumi-
te particularități care pot fi „descifra-
te” numai prin explicarea specificului 
părților componente. Maria Todorova 
semnala într-o lucrare de referință 
(Balcanii şi balcanismul, Editura Hu-
manitas, Bucureşti, 2000) că exista o 
„eroare practicată” de unii occidentali 
prin tratarea într-un cadru rigid, diho-
tomic față de Occident, aria balcanică 
care este o zona de diversitate extre-
mă, marcată de aspecte culturale, re-
ligioase, politice și sociale. 

„Balcani se conturează ca punte 
de tranziție între Europa și Asia și nu 
ca reflecție denaturată în oglinda unui 
Occident catalogat ca superior cultu-
ral mai ales pe baza unor argumente 
de ordin normativ”. 

Dincolo de etichetele atribuite locu-
itorilor Balcanilor – subliniază autoa-
rea – precum „popor bolnav și igno-
rant” sau de analizele specialiștilor din 
exterior, fie americani sau vest-euro-
peni (așa cum s-a întâmplat în studiul 
conflictelor din spațiul iugoslav) este 
nevoie de abordarea evenimentelor 
din interior, fapt ce ar conferi un grad 
mai mare de exactitate și corectitudi-
ne diferitelor analize și programe de 
actiune politică.

Evitând o astfel de abordare s-a 
ajuns la o analiză a conflictului depăr-
tată de realitatea balcanică.

Un exemplu în acest sens este 
aprecierea unor analiști care, în în-
cercarea de a explica economia răz-
boaielor purtate în zonă, arată că 
„războaiele purtate în 1991 în Iugos-
lavia primesc în Occident o explicație 
monodimensionată ca expresie a urii 
milenare între națiunile și etniile slave 
din Sud”. 

Este o apreciere globală care evită 
ideologiile naționaliste din spațiul iu-
goslav, dezvoltate cu precădere după 
începutul procesului de destrămare.

Tot ca efect al disoluției, problema 
Kosovo a căpătat alte dimensiuni și 
a permis apariția la vedere a etno-
gherilei albaneze care a dezvoltat un 
etnonaționalism specific provinciei, 
caracterizat de o „economie parami-
litară dedicată jafului, plasată ironic 
sub protecție internațională”. 

Balcanii, după conflictul din fostul 
spațiu iugoslav, devin „altceva” pentru 
că, așa după cum aprecia analistul 
Marius Babias,  discursul postcolo-
nialist dominant în ultimii ani a trans-
format Estul într-o scenă secundară”. 
Promisiunea venită după căderea 
zidului Berlinului privind depășirea 
conflictelor dintre blocurile estice şi 
vestice nu a fost respectată, deși s-au 
implicat în zonă o serie de instituții 
transnaționale diferite precum NATO, 
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UE, Banca Mondială sau Fondul Mo-
netar Internațional.

Noile state apărute în Balcani au 
crezut și poate mai cred că simpla 
apartenență la NATO și UE poate 
aduce un avantaj economic prezumat.

Primele state din regiune intrate în 
UE se plâng timid „încă” de pierderile 
de suveranitate, paternalismul și tute-
la ce rezultă din noua lor condiție.

Dezmembrarea a creat fenomenul 
revizuirii și redefinirii propriei istorii, 
asociat inevitabil cu integrarea în UE 
și piața mondială.

În perioada postcomunistă, exista 
părerea că nu s-a produs o reinterpre-
tare temeinică a propriei istorii pentru 
că elitele fostului regim nu doreau 
aceasta.

Sfârșitul conflictului și tablo-
ul format de noile state a stimulat 
construcția unui discurs special pen-
tru Balcani. În fapt – aprecia același 
Marius Babias – acest discurs este o 
invenție occidentală introdus cu vre-
mea în gândirea și inconștientul oa-
menilor regiunii.

Rezultatul a fost acela că în 
percepțiile de sine și autoreprezentă-
rile oamenilor și-au făcut loc imagini-
le occidentale „de multe ori lipsite de 
orice contact cu realitatea și devenite, 
totuşi, în acest fel realitate”.

Din păcate, uneori, mesajul pentru 
Balcani este „contaminat ideologic și 
minat” cu prejudecăţi, resentimente, 

care creează pericolul reproducerii 
permanente a relelor trecute, stopând 
efortul de construire identitară a unui 
nou teritoriu.

O consecință pozitivă vizibilă a 
dezmembrării, apare pentru cel care 
trăiește la marginea societății și a 
sistemelor fără identitate univocă, în 
procesul accesului la o cultură diver-
sificată, aptă să ajute la formarea unei 
identități multiple necesare procesul 
integrării. Pe de altă parte margina-
litatea, migrația și existența la limită, 
poate deschide o altă lume, cea a cir-
cuitului de mărfuri al unui capitalism 
interesat de noi piețe în dauna intere-
sului majoritar.

Unul din efectele importante ale 
disoluției iugoslave va rămâne fără 
îndoială dorința de rescriere a istori-
ei fiecărei etnii, care va contribui la o 
nouă definiție a Balcanilor bazată pe 
străvechea cultură și civilizație a pe-
ninsulei. Dezmembrarea Iugoslaviei 
devine astfel un factor important în 
reinventarea Balcanilor contrazicând, 
poate, aprecierea lui Keyserling (Her-
man Keyserling, Analiza spectrala 
a Europei, Institutul European, Iaşi, 
1993) care spunea că „dacă Balcanii 
nu ar fi existat, ar fi trebuit inventaţi, 
pentru ca Europa să își poată evacua 
latura întunecată spre Orient”. Ori-
cum, redefinirea Balcanilor este un 
fapt real și nu mai poate fi ignorată.
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Impactul globalizării 
asupra securităţii naţionale 
Lector Univ. Dr. Ionescu Mircea Felix Melineşti 

Cuvinte cheie:  globalizare, terorism internațional, mediul de securitate, 
focare de conflict, securitate cooperantă

La început de mileniu, lumea a in-
trat într-o nouă fază a evoluţiei sale, 
marcată de coexistenţa şi confrunta-
rea unor tendinţe pozitive majore cu 
altele care generează riscuri, amenin-
ţări şi pericole. Germenii construcţiei 
unei noi arhitecturi globale de securi-
tate ocupă un loc tot mai important în 
cadrul preocupărilor comunităţii inter-
naţionale.

SUA a fost primul beneficiar al for-
ţelor eliberate prin globalizare, datori-
tă „mutaţiilor care au avut loc, în pri-
mul rând şi cel mai profund, în zona 
euroatlantică” şi care „îşi au originea, 
în cea mai mare parte, în America, 
privită ca un sistem, o matrice unică 
de evoluţie”1.

Mediul de securitate internaţional 
se află într-o rapidă schimbare. Unele 

laturi sunt liniare şi previzibile, altele 
au un caracter surprinzător, seismic şi 
discontinuu, fiind însoţite de incertitu-
dine semnificativă ca amploare, natu-
ră şi durată.

Proliferarea noilor riscuri şi ame-
ninţări amplifică aspectele de insecu-
ritate ale mediului global, astfel că, în 
perspectiva următorilor ani, ordinea 
globală va fi sensibil modificată, în 
condiţiile în care dinamica relaţiilor 
internaţionale favorizează eforturile 
vizând construcţia unui nou echilibru 
internaţional, capabil să asigure ex-
pansiunea şi consolidarea libertăţii şi 
democraţiei.

Mediul de securitate este caracte-
rizat de următoarele tendinţe majore:

– accelerarea proceselor de glo-
balizare şi de integrare regiona-

1 Mircea Geoană, America, Europa şi modernizarea României. Fundamente pentru un pro‑
iect românesc de societate, Editura Economică, Bucureşti, 2006, pag. 14.
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lă, concomitent cu persistenţa 
unor acţiuni având ca finalitate 
fragmentarea statală; 

– convergenţa eforturilor consa-
crate unei noi arhitecturi de se-
curitate stabile, însoţită de ac-
centuarea tendinţelor anarhice 
în unele regiuni; 

– revigorarea eforturilor statelor 
vizând influenţa în dinamica 
relaţiilor internaţionale în pa-
ralel cu diminuarea formelor şi 
a ponderii intervenţiei actorilor 
nestabili în dinamica relaţiilor 
interne şi internaţionale.

În această lume complexă, dinami-
că şi conflictuală, confruntarea princi-
pală se poartă între valori fundamen-
tal diferite, între democraţie şi totalita-
rism, şi este determinată de agresiu-
nea majoră a terorismului internaţio-
nal de sorginte extremist– religioasă, 
structurat în reţele transfrontaliere, 
împotriva statelor democratice şi a 
forţelor politice naţionale din statele 
angajate în procesul democratizării.

Globalizarea influenţează mediul 
de securitate contemporan, creând 
atât oportunităţi, cât şi noi riscuri şi 
ameninţări. În acest mediu, nici un 
stat nu este la adăpost şi nici unul nu 
trebuie să rămână în afara proceselor 
globale. 

Complexitatea interdependenţe-
lor din sfera relaţiilor internaţionale, 
precum şi „deschiderea spaţiului na-
ţional pentru fluxul de persoane, bu-
nuri, capital, tehnologie, informaţie” 
au determinat sub auspiciile politice şi 
economice, stabilirea de legături între 
diferitele paliere de organizare a so-
cietăţii2.

Statele sunt mai vulnerabile astăzi 
în faţa pieţelor, iar numeroasele pro-
bleme cu care se confruntă societatea 
şi economia mondială au determinat 
apariţia unor noi actori ai globalizării, 
respectiv firmele transnaţionale care 
tind să înlocuiască poziţia statelor na-
ţionale.

Securitatea internaţională tinde tot 
mai mult să-şi manifeste caracterul in-
divizibil, iar comunitatea internaţiona-
lă este tot mai conştientă de răspun-
derea ce îi revine.

În prezent, ne aflăm în tranziţie de 
la sistemul internaţional de state la 
sistemul global. Primul are instituţii 
cu reguli, norme şi convenţii, în frunte 
cu Naţiunile Unite şi cu marea sa fa-
milie de agenţii interguvernamentale. 
Sistemul global nu are încă instituţii, 
nici reglementări. Pe terenul său liber 
intră tot felul de actori ilegali, care pro-
fită de starea de interregn, cum sunt 
toţi traficanţii de arme, de carne albă, 
de bani negri, mafioţii şi teroriştii3. 

2 Anca Dinicu, Statul şi globalizarea, www.actus.ro/reviste/3_2005.
3 Cadran Politic – Prima criză a globalizării – Mircea Maliţa
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Alte activităţi paşnice şi importante 
au beneficiat de globalitate şi au adus 
activităţile lor la niveluri excepţionale: 
cooperarea financiară, comerţul, co-
operarea economică, ştiinţifică, cea 
educativă, turistică, aproape toate, în 
mod predominant, efectuate de actori 
neguvernamentali. Statele şi guver-
nele sunt ultimii beneficiari ai mijloa-
celor globalităţii. 

În materie de propagandă şi imagi-
ne, au deschis pagini utile de Internet, 
dar activităţile lor practică, în gene-
ral, contactul bilateral, predominant 
face-to-face, sau cel multilateral, în 
conferinţe şi reuniuni numeroase, la 
care delegaţii guvernamentali se de-
plasează fizic. Mii de conferinţe ar pu-
tea fi economisite prin sistemul e‑con‑
ferences, pentru care toate condiţiile 
sunt întrunite.

Globalizarea e uşor de recunoscut: 
multiplicitatea de actori şi strânsa lor 
conexiune. Zecile de organisme inter-
naţionale prezente în conflictele Bal-
canilor satisfac prima caracteristică, 
dar nu şi pe a doua. Actori mari, ca 
organismele integrate, nu şi-au definit 
poziţia în globalitate şi cu atât mai pu-
ţin în sistemul ONU.

Globalizarea apelează mai energic 
la intervenţia în treburile interne ale 
statelor în cazul delincvenţelor grave, 
într-o perioadă în care statele acceptă 

transferul de suveranitate în procese-
le de integrare, dar dispune de mijloa-
ce paşnice, bine puse la punct. 

Complexitatea noii lumi, generată 
de procesul de globalizare, determi-
nă mutarea accentului de la vechile 
valori definite ideologic, precum na-
ţiunea, statul sau clasa socială şi in-
troduce în scenă alte valori, alţi actori, 
firme mari, care acţionează la nivel 
global, influenţând astfel viaţa econo-
mică mondială4.

Globalizarea e pragmatică, şi nu 
doctrinară. Globalizarea a difuzat 
puterea economică şi tehnologică în 
toată lumea. Comunicaţiile instanta-
nee fac ca hotărârile luate într-o regi-
une să aibă impact şi în alte regiuni şi 
uneori efecte la scara întregii planete. 
Acest fenomen a condus la modifi-
carea comportamentului diplomatic 
al statelor în planul relaţiilor interna-
ţionale. Pentru a elimina ameninţă-
rile la adresa securităţii încă înainte 
ca acestea să devină riscuri majore 
pentru pacea regională sau globală, 
marile puteri îmbină diplomaţia cu uti-
lizarea raţională a forţei.

Se ilustrează astfel că antica ex-
presie si vis pacem, para bellum este 
valabilă şi pentru lumea contempora-
nă, dar sub altă formă şi cu un alt con-
ţinut. Astăzi, forţa militară este utiliza-

4 Lect. Univ. Drd. Doina Mureşan, Procesul de integrare europeană şi dimensiunea economi‑
că a securităţii, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr.1/2008, pag. 27.
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tă nu atât pentru războaie propriu-zis, 
cât pentru a descuraja apariţia lor.

Din scurta analiză a evoluţiei ordi-
nii internaţionale, dar şi a conceptului 
de securitate, putem trage concluzia 
că nu se poate realiza o corectă înţe-
legere a mediului actual de securitate, 
dacă nu se ţine cont de perspectiva 
paradigmei angajate. Avem, aşadar, 
la un prim nivel de analiză, structura 
sistemului de state/actori ai mediului 
internaţional, pe care Şcoala realis-
mului o consideră eterogenă şi anar-
hică, şi după 1991, unipolară. La un 
al doilea nivel, avem o structură a so-
cietăţii acestor actori, cu tendinţe de 
transformare într-o societate globală 
(world society), pe care Şcoala libera-
lă o consideră ca fiind interdependen-
tă, în general, şi integrată, în special 
(cu diferite grade de integrare, cum ar 
fi UE, ASEAN, NAFTA).

În sfârşit, avem o structură de tip 
reţea, în curs de globalizare, cu centre 
şi periferii, pe care Şcoala sociologică 
a relaţiilor internaţionale o consideră 
întretăiată de organizaţii globale şi re-
gionale, societăţi transnaţionale, sis-
teme de producţie, sisteme bancare, 
reţele comerciale, organizaţii oculte, 
reţele de influenţă, crimă organizată 
şi reţele teroriste.

Astfel, pentru a înţelege stabilita-
tea şi securitatea sistemului internaţi-
onal, trebuie implicate, iată, perspec-
tive multiple. Tabloul globalizării este 
asimetria dintre securitate şi insecu-
ritate respectiv globalizarea securită-
ţii5, globalizarea insecurităţii6 precum 
şi cea militară. Insecuritatea nu este 
gestionată doar la nivelul relaţiilor din-
tre state (cum ar fi, de exemplu, cazul 
între SUA şi Coreea de Nord privind 
arsenalul nuclear coreean) sau al or-
ganizaţiilor internaţionale (cum ar fi 
politica de neproliferare urmărită de 
ONU), ci şi la nivelul centre-periferii 
mondiale (detectabile prin antinomiile 
globalizării, cum ar fi bunăstare - să-
răcie, ateism occidental - fundamen-
talism islamist, terorism - antiterorism 
etc.). Mai mult, tensiuni pot apărea şi 
ca urmare a procesului de migraţie a 
„centrului” sistemului mondial, cum 
sunt deja vizibile tensiunile dintre Bru-
xelles şi Washington, dintre Frankfurt 
şi New York, dintre euro şi dolar. Prin 
urmare, structura mediului actual de 
securitate este multiplă şi întretăiată.

Peste nivelul statelor (nivelul 1) 
se suprapune nivelul alianţelor regi-
onale, al organizaţiilor şi regimurilor 
internaţionale (nivelul 2). Între aceste 
două niveluri se interpune structura 
globalizării, organizată în reţea (ni-

5 Teodor Frunzeti, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti 2006.
6 Alexandru Sarcinschi, Globalizarea insecurităţii. Factor şi modalităţi de contracarare, Editu-

ra UNAP, Carol I, Bucureşti 2006.
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velul 3). Tensiunea fundamentală, în 
opinia analistului Ionel Nicu Sava, la 
nivelul structurii mediului internaţional 
de securitate este dată de tendinţa 
globalizării de a suprapune nivelul 1 
al structurii (statele) şi nivelul 2 („gu‑
vernul mondial”) sau de a transfera 
cât mai multe din responsabilităţile 
primului nivel către cel de-al doilea. 
În acest fel, devine inteligibil procesul 
de cedare/delegare de suveranitate, 
cum este în cazul UE, de limitare sau 
chiar de anulare a suveranităţii (cazul 
Irak, Afganistan sau Kosovo-Serbia).

Globalizarea produce turbulenţe în 
ambele sensuri: în jos către state, în 
sus către societatea internaţională. Ea 
împinge unele state să preia respon-
sabilităţi globale, în timp ce altele sunt 
deposedate de atributele suveranită-
ţii. Ea creează noi structuri internaţio-
nale sau le forţează pe cele existente 
să preia mai multe sarcini decât ar 
putea duce în prezent (cazul proiectu-
lui de Constituţie a UE), accelerează 
relaţiile dintre societăţi şi economii, 
dintre zone şi regiuni ale lumii. Dacă 
structura sistemului internaţional se 
prezintă pe trei niveluri, pentru ad-
ministrarea formală a securităţii sunt 
responsabile primele două, respectiv 
statele şi organizaţiile internaţionale. 
Prin urmare, instabilitatea şi insecuri-
tatea generate de diferiţi factori (ame-
ninţări şi riscuri de toate felurile) vor 
fi absorbite prin mecanismele clasice 
sau non-clasice de nivelul 1 şi 2 al sis-

temului internaţional. Cu alte cuvinte, 
statele şi organizaţiile internaţionale 
sunt chemate să se implice mai mult 
în stabilitatea internaţională, pentru a 
obţine, pe această cale, o stabilitate 
internă mai bună.

Instabilitatea unei părţi (stat, regi-
une) a sistemului se transmite în in-
teriorul sistemului de state şi devine 
instabilitatea celorlalţi. Un exemplu 
la îndemână este instabilitatea şi in-
securitatea din Golful Persic, care s-a 
transmis, sub forma terorismului, în 
ţările occidentale.

Pornind de la aceste considerente, 
putem aprecia că în actualul mediu de 
securitate s-au produs câteva mutaţii 
cu profunde implicaţii, atât la nivelul 
1, cât şi în cel de-al doilea. Mediul de 
securitate a devenit fluid, flexibil, în 
cadrul lui fiind posibile tot felul de con-
strucţii, de organizări şi reorganizări, 
în funcţie de predominaţia, de impac-
tul unor tendinţe, dar şi în raport cu 
dinamica intereselor şi schimbărilor fi-
zionomice la nivelul polilor de putere. 
Evenimentele politice majore recen-
te, declanşarea „războiului împotriva 
terorismului”, constituirea Consiliului 
NATO – Rusia, lărgirea organizaţiilor 
internaţionale de securitate (NATO – 
cele şapte state, printre care şi Ro-
mânia, UE – prin primirea celor 10 
state şi, din 2007, şi aderarea Româ-
niei şi Bulgariei), reconfirmarea opţi-
unilor Ucrainei de aderare la Alianţa 
Nord-Atlantică şi la Uniunea Europea-
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nă, după alegerile din 2005, demon-
strează dinamismul fără precedent al 
mediului actual de securitate7.

Procesele de stabilizare a securi-
tăţii şi-au menţinut ritmul alert. Iniţiati-
vele, programele şi politicile adoptate 
pentru fortificarea mediului de secu-
ritate în lume şi-au demonstrat utili-
tatea. Chiar dacă, uneori, finalităţile 
nu au fost atinse în cadrul planificat, 
procesele declanşate progresează. 
Riscurile, pericolele şi ameninţările la 
adresa securităţii şi stabilităţii mondi-
ale s-au diversificat, cu toate că unele 
din formele lor de manifestare au fost 
mai greu de depistat, într-un interval 
de timp care să permită măsuri efici-
ente de contracarare. Situaţia exis-
tentă a impus noi tehnici de evaluare 
şi monitorizare a surselor de instabili-
tate, concomitent cu înfiinţarea şi dez-
voltarea unor capabilităţi adecvate de 
reacţie în timp şi spaţiu.

Efectele globalizării au început să 
se resimtă. Economia mondială, după 
o perioadă apreciabilă de reflux, s-a 
revigorat. Fluxurile de bunuri şi de in-
vestiţii generate de firmele transnaţio-
nale, dezvoltarea tehnologică şi pro-
gresul democraţiei au adus mai multă 

libertate şi prosperitate oamenilor. În 
acest context, ameninţările transnaţi-
onale (terorismul, concentraţiile mo-
nopolurilor economico – financiare, 
migraţia şi traficul de droguri şi ma-
teriale strategice, crima organizată), 
profitând de permeabilitatea frontie-
relor, au avut mai multe şanse de a 
se propaga la scară planetară. Lupta 
împotriva lor a devenit o nouă şi origi-
nală componentă a globalizării. 

Naşterea acestor firme puternice a 
dus la o concurenţă mai agresivă, cu 
un caracter oligopolistic. În acest do-
meniu, denumit „economie, dominant 
înseamnă performant, competitiv, în-
aintat”8, iar această concurenţă nu 
duce la un echilibru stabil, ci la împăr-
ţirea instabilă a pieţelor mondiale între 
un număr redus de firme mari.

Economiile naţionale devin astfel 
baza de sprijin pentru actorii econo-
mici transnaţionali, devenind „simple 
structuri intermediare între mecanis-
mele de funcţionare” ale acestora şi 
„guvernarea locală”.9 Totuşi, structura 
de producţie, cea financiară, tehni-
co-ştiinţifică de pe plan naţional con-
tinuă să aibă roluri decisive, în ciuda 
pierderii din importanţă în ceea ce pri-

7 Valeriu Nicuţ, Implicaţii ale mediului de securitate asupra stabilităţii europene. Contribuţii la 
asigurarea şi dezvoltarea securităţii regionale şi globale, Vol. – Provocări la adresa securităţii şi 
strategii la începutul secolului XXI – Sesiunea apărare şi securitate naţională, Ed. UNAP, Bucu-
reşti 2005, pag. 4.

8 Ionel Nicu Sava, Studii de securitate, Editura Centrul Român de Studii Regionale, Bucureşti 
2005, pag. 233.

9 Ecaterina Cocora, Globalizarea. Efecte asupra resurselor umane din România, Editura 
Princeps, Iaşi 2005, pag. 77.
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veşte rolul în cadrul relaţiilor economi-
ce internaţionale.

Deşi statisticile arată că, în pre-
zent, numărul şi amploarea conflicte-
lor care au la origine dispute teritoriale 
au scăzut, războiul dintre palestinieni 
şi israelieni a continuat în forme spe-
cifice. Dispariţia lui Yasser Arafat nu 
a adus liniştea. Noul lider palestinian 
încă nu are forţa şi anvergura să re-
alizeze negocieri concrete cu oficia-
lităţile israeliene. Totuşi, se întrevăd 
şi evoluţii pozitive. Mişcarea Hamas 
pare să fie interesată să devină parte 
din Autoritatea Palestiniană. Este un 
semn bun că şi populaţia palestiniană 
simpatizantă a Hamasului consideră 
că este cazul să intre în legalitatea 
procesului de pace din zonă, să re-
gândească drumul de violenţă, de In-
tifadă. În aceste condiţii, este posibil 
ca „foaia de parcurs” să fie renegoci-
ată.

Progresele ştiinţei şi tehnicii cu 
aplicabilitate militară au condus, pe 
de o parte, la polarizarea celei mai 
noi tehnologii în cadrul statelor cu 
economii dezvoltate, oferindu-le posi-
bilitatea de a pregăti un război de ge-
neraţia a IV-a, iar, pe de altă parte, la 
accentuarea temerii proliferării arme-
lor de distrugere în masă. Mijloacele 
biologice au devenit mai periculoase 
decât cele chimice sau nucleare, de-
oarece pot ajunge mai uşor în mâinile 
actorilor nonstatali interesaţi în desta-
bilizarea societăţii.

Pentru construcţia lumii viitoare, 
modul de stingere a focarelor de con-
flict din Orient şi rezultatul acţiunii se 
vor răsfrânge, în mod direct, asupra 
normalizării relaţiilor euro-atlantice. 
Deocamdată, întârzie soluţiile de re-
zolvare a antinomiei, reconciliere, 
reabilitare şi reconstrucţie, vizavi de 
contrainsurgenţa susţinută şi amplifi-
cată de acţiuni teroriste. Unii analişti 
apreciază că această enormă confu-
zie este punctul de plecare al viitorului 
progres în multe din problemele noda-
le ale lumii viitoare.

Dacă nu vor apărea condiţii şi cir-
cumstanţe sau o concentrare de pute-
re, realizată pe baza înţelegerii dintre 
statele lumii, care să diminueze sur-
sele de instabilitate existente, trendul 
ordinii mondiale nu va conduce către 
o lume mai sigură. Amestecul de po-
litici şi strategii incoerente şi ezitan-
te în domeniul securităţii, propuse şi 
dezvoltate de actorii internaţionali şi 
instituţiile specializate, nu va putea 
modifica în bine aspectul actual al 
mediului de securitate. În acest con-
text, apărarea statelor împotriva riscu-
rilor, pericolelor şi ameninţărilor trebu-
ie să se realizeze atât în mod tradiţio-
nal, prin politici şi strategii individuale, 
cât şi prin forme colective de acţiune, 
adaptate permanent la caracteristici-
le mediului de securitate în derulare. 
Deşi cel mai puţin de dorit este con‑
fruntarea armată, nu trebuie uitat că 
aceasta încă ocupă un loc distinct în 
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panoplia relaţiilor dintre diferiţi actori 
cu valoare mai mult sau mai puţin in-
ternaţională, dar ale căror acţiuni au 
ecouri cu rezonanţă mondială. 

Actualul mediu de securitate se 
caracterizează şi prin apariţia unor 
noi tipuri de ameninţări şi riscuri. Am-
plificarea şi diversificarea riscurilor, 
direcţionarea acestora, în condiţiile 
existenţei unor vulnerabilităţi interne 
şi a unor conjuncturi favorizante pot 
genera ameninţări la adresa securită-
ţii internaţionale care impun adopta-
rea unor modalităţi de acţiune flexibile 
şi eficiente10. Principalii factori de risc 
în noul mediu internaţional pot fi ge-
neraţi, mai ales, de posibilele evoluţii 
negative în plan subregional, în do-
meniul democratizării şi bunei guver-
nări, proliferării armelor de distrugere 
în masă, al armamentelor şi mijloa-
celor letale neconvenţionale, de dez-
voltarea fenomenului terorist, a crimei 
organizate transfrontaliere, a traficului 
ilegal, migraţiei clandestine şi a unor 
fluxuri masive de refugiaţi, acţiuni de 
incitare la intoleranţă, extremism şi 
separatism, de limitare a accesului, 
pentru unele state, la resurse şi opor-
tunităţi regionale, importante pentru 
realizarea intereselor lor naţionale. 

La adresa securităţii regionale şi 
globale pot acţiona şi riscuri asime-
trice neconvenţionale, care pot fi ge-

nerate de terorism politic şi internaţi-
onal sub toate formele sale (nuclear, 
chimic, biologic şi informatic), de ac-
ţiunile imagologice destinate, în mod 
premeditat, afectării imaginii ţărilor în 
plan extern, precum şi de provocarea 
deliberată de acţiuni care pot genera 
catastrofe ecologice. În afara factorilor 
de risc, securitatea poate fi afectată şi 
de vulnerabilităţile interne, care pot 
îmbrăca diferite forme. Principalele 
vulnerabilităţi pot fi: insuficienţa resur-
selor alocate instituţiilor de siguranţă 
şi apărare publică, adâncirea inechi-
tăţilor sociale, proliferarea economiei 
subterane şi accentuarea corupţiei, 
criminalitatea economică, perturbarea 
ordinii publice, posibilitatea producerii 
unor dezastre ecologice, catastrofe 
naturale, menţinerea la un nivel scă-
zut a infrastructurii informaţionale şi 
emigrarea care poate lua proporţii de 
masă în cazul producerii de fenomene 
şi procese socio-economice scăpate 
de sub control. Se apreciază că ris-
curile şi ameninţările clasice la adresa 
securităţii se menţin la nivel minim, de 
actualitate rămânând cele asimetrice, 
care pot să se manifeste şi în forme şi 
modalităţi mai puţin cunoscute.

În plan naţional, printre principale-
le riscuri şi ameninţări identificate în 
mediul extern la adresa ordinii publi-
ce pot fi: dezvoltarea, consolidarea şi 

10 Gen. Prof. Univ. Dr. Eugen Bădălan, România în noul mediu de securitate după summit‑ul 
de la Istanbul, Vol. Surse de instabilitate la nivel global şi regional, Ed. UNAP 2004, pag. 2-3.
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specializarea filierelor de crimă orga-
nizată, internaţionalizarea acestora 
şi atragerea în componenţă a unor 
elemente şi grupuri autohtone, inclu-
derea teritoriului României în circuitul 
internaţional al migraţiei clandesti-
ne, al traficului ilicit de droguri, fiinţe 
umane, armament, muniţie, substanţe 
toxice, radioactive şi bancnote false; 
creşterea pericolului terorist generat 
de proliferarea armelor de nimicire în 
masă, a traficului cu tehnologii de ulti-
mă oră; creşterea interesului în unele 
medii de afaceri din străinătate pen-
tru obţinerea, prin operaţiuni ilegale, 
a pachetelor majoritare de acţiuni în 
unele societăţi producătoare şi utiliza-
toare de tehnologii chimice, biologi-
ce, materiale şi tehnologii strategice, 
în vederea exportării lor directe sau 
prin intermediari în zone de conflict 
ori aflate sub embargo; diversificarea 
formelor şi metodelor utilizate pentru 
spălarea banilor (produsul infracţiuni-
lor) în care sunt implicate grupuri ce 
acţionează în spaţiul internaţional, 
care au drept rezultat trecerea peste 
frontieră a valutei sau transferul prin 
bănci al sumelor rezultate din opera-
ţiunile ilicite desfăşurate în România; 
manifestarea tendinţelor de autono-
mizare a unor zone pe baza criteriilor 

etnice sau religioase; limitarea acce-
sului la resurse strategice, tehnologie 
şi echipamente informatice de vârf; 
amplificarea fenomenului migraţiei 
ilegale.

Pentru ca statele să-şi poată pro-
mova şi apăra interesele naţionale, 
într-o lume în care riscurile şi ame-
ninţările la adresa acestora nu mai au 
frontiere, sunt obligate să se integre-
ze în structuri de securitate globale, 
singurele în măsură să identifice pe-
ricole la adresa securităţii naţionale 
şi, implicit, asupra ordinii şi siguranţei 
publice.

În aceste structuri, statele pot să-şi 
aducă contribuţia la stabilirea nor-
melor ce trebuie respectate de către 
toţi actorii internaţionali şi să creeze 
instrumentele necesare prin care să 
asigure stabilitatea şi cooperarea in-
ternaţională. 

Globalizarea are, printre altele, 
efecte asupra mediului de securitate, 
în sensul că securitatea şi, implicit, or-
dinea şi siguranţa publică nu mai pot fi 
asigurate pe deplin decât prin norme 
şi acţiuni la nivel mondial, continental, 
zonal şi local11. 

Astfel, efectele globalizării în spec-
trul european pot fi reduse prin măsuri 
legislative unitare pentru toate statele 

11 Dr. Constantin Moştoflei, Dr. Costică Silion, Spaţiul sud est european în contextul globali‑
zării – Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Strategii XXI/2007 – 12-13 
Aprilie 2007, Bucureşti – Secţiunea 1 – Securitate şi apărare – Vol.1, Ed. Universităţii Naţionale 
de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2007, pag. 37.
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membre în raport de cei trei vectori de 
interes ai Uniunii Europene: 

– relaţiile externe cu principalii ac-
tori internaţionali SUA, RUSIA şi 
CHINA;

– politica comercială protecţionis-
tă a statelor membre;

– asigurarea protecţiei drepturilor 
de proprietate intelectuală şi in-
dustrială uniformă la nivelul sta-
telor membre.

Starea sistemului social în care 
persoanele, grupurile sociale, statele 
şi organismele internaţionale pot să 
se dezvolte liber şi să-şi promoveze 
interesele are determinări complexe 
şi se poate realiza numai printr-un sis-
tem integrat legislativ, în care să do-
mine conceptul de securitate coope-
rantă, nu bazată pe forţă şi dominaţie.



Lecturi





109

Un portret al României 
post-decembriste
Bogdan Fartuşnic

Cuvinte cheie:  tranziţie, societatea românească, date statistice, cercetări, 
calităţi psihomorale

Evenimentele petrecute în decem-
brie 1989 au provocat o schimbare 
şi o reorganizare cvasitotală a vieţii 
sociale, economice şi politice din Ro-
mânia. Un astfel de moment istoric nu 
avea cum să nu influenţeze evoluţia 
ulterioară a ţării pentru o perioadă 
îndelungată de timp. Astăzi, la mai 
mult de două decenii după Revoluţie, 
este util şi interesant atât pentru cer-
cetători cât şi pentru publicul larg, să 
observe ce modificări s-au petrecut 
în societatea românească. Cel mai 
imparţial şi precis mod de a cuantifi-
ca efectele produse de lunga noastră 
tranziţie, este folosirea datelor statis-
tice. Această metodă de prezentare 
este potrivită pentru persoanele care 
doresc informaţia brută, livrată înain-
te să fie bruiată de opinii subiective 
sau comentarii tendenţioase. Exact 

acesta este beneficiul principal oferit 
de lucrarea de faţă, punerea la dispo-
ziţia cititorului a unui număr impresio-
nant de date statistice şi analize care 
acoperă majoritatea aspectelor vieţii 
sociale din România post-decembris-
tă. Cele 14 studii cuprinse în cadrul 
cărţii Inerţie şi schimbare: dimensi‑
uni sociale ale tranziţiei în România1 
poartă semnătura unor specialişti 
recunoscuţi în domeniile sociologiei, 
psihologiei sociale sau economiei, 
prin urmare informaţiile şi analizele 
oferite pot fi lecturate cu toată încre-
derea. Lucrarea este coordonată de 
profesorul Traian Rotariu de la Uni-
versitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj şi 
de către şeful Catedrei de Statistică 
şi Econometrie din cadrul Academiei 
de Studii Economice din Bucureşti şi 
preşedintele Institutului Naţional de 

1 Inerţie şi schimbare: dimensiuni sociale ale tranziţiei în România, Traian Rotariu, Vergil 
Voineagu (coord.), Iaşi, Editura Polirom, 2012, 406 p.
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Statistică, Vergil Voineagu. În afara 
celor doi coordonatori şi-au mai adus 
contribuţia la conţinutul ştiinţific al 
lucrării cercetători şi profesori uni-
versitari între care trebuie menţionaţi 
Septimiu Chelcea, Mircea Comşa, 
Aura-Mihaela Alexandrescu sau Pe-
tru Iluţ. 

Principala calitate a prezentei lu-
crări este abundenţa datelor statistice 
oferite în tabele, grafice sau diagra-
me. Pentru cercetătorii sau studenţii 
care se pregătesc în ştiinţe ale dome-
niului social, dar şi pentru publicul larg 
interesat de aceste aspecte este utilă 
o astfel de bază de date uşor accesi-
bilă şi sigură din punct de vedere al 
acurateţei datelor.

Toate cele 14 capitole ale cărţii sunt 
bine documentate cu informaţii statis-
tice oficiale, pe baza cărora autorii 
formulează comentarii şi concluzii cât 
se poate de obiective. Un alt element 
important este prezenţa comparaţiilor 
între evoluţia situaţiei din România şi 
cea din restul ţărilor Uniunii Europe-
ne. Alăturarea acestor date ne poate 
oferi o imagine mai clară a locului pe 
care îl ocupă ţara noastră în spaţiul 
comunitar şi care sunt perspectivele 
pentru viitorul apropiat. 

Din punct de vedere structural lu-
crarea este împărţită în două cate-
gorii distincte, prima conţinând infor-
maţii despre „populaţie, comunităţi şi 
structuri sociale”, iar cea de-a doua 
abordând temele „dimensiunilor va-

lorico-atitudinale şi a răspunsurilor 
comportamentale”. Fiecare parte a 
cărţii este compusă din mai multe 
capitole care tratează subiecte sepa-
rate, cum ar fi: populaţia României 
(pp. 17-44), munca şi structura forţei 
de muncă (pp. 45-94), starea de 
sănătate a populaţiei (pp. 95-123), 
sărăcia şi marginalizarea în rândul fa-
miliilor cu copii (pp. 179-196), migraţia 
internaţională (pp. 199-218), satul şi 
agricultura (pp. 223-248), sistemul 
educativ (pp. 251-272), religia în soci-
etatea românească (pp. 335-358) etc. 
Aşa cum observau foarte bine chiar 
autorii, aceasta este o lucrare pe care 
foarte puţine persoane o vor citi cu 
atenţie de la un capăt la celălalt. În 
funcţie de domeniul de interes sau de 
nivelul pregătirii profesionale, fiecare 
cititor îşi va alege nişte teme predi-
lecte asupra cărora se va concentra. 
De altfel, aceasta este şi metoda cea 
mai bună de utilizare a unei lucrări în 
care se încearcă realizarea unei radio-
grafii a situaţiei societăţii româneşti la 
mai bine de 20 de ani după Revoluţia 
din decembrie 1989. 

O atenţie deosebită merită capi-
tolul dedicat opiniilor, atitudinilor şi 
valorilor politice exprimate de români 
în perioada post-decembristă (pp. 
361-405). În urma analizării datelor 
prezentate în cadrul acestei secţiuni 
a lucrării, se pot trage câteva con-
cluzii explicative pentru interesul din 
ce în ce mai redus al cetăţenilor faţă 
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de subiectele politice, rata de partici-
pare la alegeri în continuă scădere 
sau opinia fluctuantă despre direcţia 
în care se îndreaptă ţara. Prin core-
larea mai multor indicatori menţionaţi 
în lucrare se pot observa unele date 
statistice aparent paradoxale. Astfel, 
procentul oamenilor care consideră 
că România se îndreptă într-o direcţie 
greşită se află la o valoare apropiată 
de maximum istoric al măsurătorilor 
(82 % în noiembrie 2011 faţă de 85 % 
în mai 2011), iar rata participării la 
alegerile parlamentare este într-o 
continuă scădere din 1990 până în 
2008 (coborând de la 86,2 % imediat 
după Revoluţie până la 39,2 % la cel 
mai recent scrutin). Cu toate acestea, 
procentul oamenilor care se declară 
interesaţi mult şi foarte mult de subi-
ectele politice se află şi el aproape 
de maximum istoric al măsurătorilor 
(34 % în 2011 faţă de 36 % în 2001). 
Aceste statistici arată că în ciuda unei 
percepţii din ce în ce mai negative 
despre modul în care se desfăşoară 
viaţa în România şi a unei prezenţe 
la urne în continuă scădere, totuşi in-
teresul oamenilor pentru subiectele 
politice se află la valori nemaiîntâlnit 
de ridicate în ultimul deceniu. Autorul 
capitolului, profesorul Mircea Comşa, 
oferă o explicaţie interesantă pentru 
acest aparent paradox, analiză pe 
care îi las viitorului cititor plăcerea să 
o descopere. 

Un alt capitol care atrage atenţia 
în mod deosebit este cel semnat de 
către profesorul Septimiu Chelcea, 
referitor la identitatea naţională a ro-
mânilor din perspectivă psihosociolo-
gică (pp. 275-289). În ciuda faptului 
că nu conţine un număr la fel de mare 
de statistici precum alte secţiuni ale 
cărţii, capitolul captează interesul prin 
prezentarea a două cercetări efectu-
ate de Centrul de Sociologie Urbană 
şi Regională (CURS) în anii 1992 şi 
2005. În respectivele anchete socio-
logice intervievaţii erau rugaţi să in-
dice primele trei calităţi şi primele trei 
defecte pe care le pot asocia româ-
nilor ca noţiune generală. Rezultatele 
oferite comparativ în cadrul capitolului 
ne arată cum s-a modificat în decurs 
de 13 ani percepţia românilor despre 
ei înşişi. Trebuie subliniat că ambele 
cercetări au fost reprezentative la ni-
vel naţional şi pun la dispoziţia speci-
aliştilor o bază solidă pentru viitoare 
studii despre caracteristicile psihoso-
ciale ale poporului nostru. Rezultatele 
obţinute în urma cu aproape 20 ani 
arătau că principalele trei calităţi psi-
homorale atribuite românilor de către 
respondenţi au fost în ordine: ospitali-
tatea, hărnicia şi omenia. Alte atribute 
foarte importante precum inteligenţa, 
cinstea sau patriotismul erau şi ele 
menţionate într-un procent mai scă-
zut. Aproape 20 % dintre intervievaţi 
nu au putut sau nu au dorit să ofe-
re un răspuns. La întrebarea privind 
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defectele psihomorale ale românilor, 
caracteristicile cel mai des invocate 
au fost: necinstea, hoţia şi lenea. Au 
mai primit un număr semnificativ de 
menţionări: lipsa de unitate, toleran-
ţa, credulitatea sau laşitatea. Unul din 
trei respondenţi nu au ştiut sau nu au 
dorit să precizeze niciun defect psiho-
moral care poate fi atribuit românilor. 
Pornind de la aceste date verificate şi 
validate prin metode sociologice, se 
pot efectua o serie întreagă de analize 
despre modul în care autostereotipu-
rile pozitive sau negative influenţează 
în realitate societatea românească. 
Autorul capitolului prezintă succint şi 
modul în care s-au schimbat răspun-
surile în intervalul de timp scurs între 
prima cercetare din 1992 şi cea de-a 
doua din 2005. Concluzia este că atât 
principalul autoatribut pozitiv (ospita-
litatea) cât şi cele două caracteristici 
negative (necinstea şi hoţia) şi-au 
păstrat locul de frunte, fiind chiar men-
ţionate de un procent mai semnificativ 

de intervievaţi. În afară de datele şi 
comentariile expuse mai sus, profeso-
rul Chelcea mai oferă şi alte informaţii 
şi analize foarte interesante pentru cei 
ce doresc să afle cum îşi evaluează 
românii concetăţenii. Înainte de a ne 
întreba cum ne văd străinii este foarte 
important să ştim care este autoca-
racterizarea noastră. 

În opinia mea lucrarea Inerţie şi 
schimbare: dimensiuni sociale ale 
tranziţiei în România poate fi conside-
rată drept o carte-document, utiliza-
rea ei trebuind să ţină cont de acest 
aspect. Chiar dacă autorii volumului 
refuză să-l considere drept o sinteză a 
situaţiei sociale din perioada post-de-
cembristă, varietatea temelor abor-
date şi calitatea indiscutabilă a conţi-
nutului lor, fac din lucrarea de faţă o 
lectură obligatorie atât pentru speci-
aliştii domeniului social cât şi pentru 
studenţii care se pregătesc să urmeze 
această cale. 


